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ع�صامية ُتدعى أ�با رامز

يف حياة أالمم أ��شخا�ص يت�سمون مبيزة العطاء دون �ضجيج  ،وب أ�ريحية بالغة حتى
لتح�سنب ما يقدمونه هو �شيء يف ال�سياق امل أ�لوف بدون مقابل أ�و �إنتظار كلمة
إلزجاء ال�شكر لهم فمن �صفاتهم ا إل�صرار على موا�صلة الطريق مهما بدا �شاقا
 ،وحتدي كافة الظروف.
ذلك هو أ�حمد بن �صالح بن علي �آل حبيبال�شخ�صية ا إلجتماعية والريا�ضية
وا إلقت�صادية  .فماذا ميكن أ�ن نقول عن �سريته العطرة ؟
يندر أ�ن جتد رجال يتحلى ب�صفاته الطيبة  ،وخ�صاله النبيلة  ،و أ�فكاره املتوثبة ،
وتنوع أ�ن�شطته  ،ويف نف�س الوقت قدرته على ا إلحاطة مبجمل هذه أالن�شطة.
وللتعريف بهذه ال�شخ�صة فهومن مواليد مدينة �صفوى �سنة  1356هـ  ،ككثريين
غريه تلقى تعليمه يف مدار�س أ�رامكو �سنة  1370هـ  ،و أ�مت بنجاح ملحوظ مناهج
الدرا�سة أ�ثناء عمله بال�شركة  ،فهو �إن�سان ع�صامي  ،بد أ� العمل ر�سميا ب�شركة
الزيت العربية االمريكية �سنة  1371هـ  ،وكان من�سقا للتخطيط والتنظيم وتوريد
البرتول حتى تقاعد �سنة  1411هـ.
عرف منذ ن� أش�ته أالوىل مبيله للعمل التطوعي  ،خا�صة فيما هو مرتبط بتن�شيط
العمل الريا�ضي حني عمل لفريق �صفوى ك�سكرتري أ
لللعاب  ،ومن بعد ذلك
قائدا للفريق و�سكرتريا عاما  .وال�شك أ�ن القدرة التنظيمية  ،و�إمكانيات توظيف
املهارات الريا�ضية قد �ساهمت يف �صعود جنمه ب�صورة م ؤ�كدة ؛ فنحن أ�مام منوذج
حي للطموح حني يقرتن بالعمل اجلاد املنظم.



عمل أ�بورامز م�شرفا للن�شاط الثقايف واالجتماعي ونائبا للرئي�س  ،وبعد ذلك تر أ��س
جمل�س �إدارة نادي ال�صفا عرب فرتتني  .أالوىل من  1388هـ ـ 1394هـ والثانية من
1396هـ ـ  1404هـ  ،وبح�سبة ب�سيطة ميكننا القول أ�نه قد خدم النادي ألكرث من
ثالثة عقود غري فيها أ
للف�ضل أ�ن�شطة النادي وادخل ريا�ضيات جديدة؛ فهو يف
الفرتة أالوىل أ��س�س أ�كرث من  %90من الفرق الريا�ضية  ،و�سجل النادي يف الرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب.
أ
ويف جمال �آخر نراه قد أ��سهم يف ت��سي�س �شركة " �سيالن مياه �صفوى" �سنة 1374
هـ حيث �شارك املرحوم احلاج علي بن حممد �آل �سيف يف عملية الت أ��سي�س  ،وتر أ��س
جمل�س �إدارتها مدة ثمان �سنوات  ،و أ�مكن خالل هذه الفرتة �إدخال املياه لكل بيت.
ومع ازدياد احلاجة جلمعيات تعاونية متد النا�س بال�سلع بثمن منا�سب دعى لت أ��سي�س
جمعية يف مدينة �صفوى .وكان املق�صود بهذه اجلمعية خدمة أالهايل ب�شكل عام
واملجتمع الريا�ضي ب�شكل خا�ص عرب امل�ساهمة بعدد من أال�سهم ولكن ظروف
الريا�ضيني مل ت�ساعدهم يف للدخول يف امل�ساهمة  ،وبذلك اقت�صرت الع�ضوية على
رجال من خارج النادي با�ستثناء قلة من من�سوبيه.
و مل يكن لريكن لنجاح أ�جنز أ�و م�شروع حتقق فهو دائما يبحث عن عطاء جديد
وعن خدمات جليلة ملجتمعه.
من جانب �آخر أ��س�س ال�شركة ال�سعودية للتجهيزات الريا�ضية مبدينة الدمام مع
جمموعة خمل�صة من ال�شخ�صيات الريا�ضية باملنطقة ال�شرقية  ،و�صارت ملكيتها
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له ول�صديقه �صديق جمال الليل ملدة خم�س �سنوات .قدما فيها
الكثري من امل�ساهمات يف هذا املجال البكر .
كما أ��س�س �شركة املزرعة للتجارة واملقاوالت  ،وكانت مدينة الدمام
مقرا رئي�سيا لل�شركة  ،وامتدت الفروع لت�شمل مدنا أ�خرى مثل جدة
والريا�ض وا إلح�ساء  ،وغريها.
أ
كانت امل�شروعات تبد أ� ببذرة �صغرية تو�ضع يف الر�ض اخل�صبة ثم
باجلهد والعرق تنمو ال�شجرة وتزدهر وتعطي الثمار الطيبة ،
وال�شيء امل�شرتك يف اجتهاده ود أ�به هو العمل الدقيق واجلهد ال�صادق
 .وال�شك أ�ن اجلميل يف أالمر هو ا�ستمرار م�شاريعه وجناحها يف
جتل لقوة ا إلرادة وللتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل.
ومن املهم ا إل�شارة �إىل ت أ��سي�سه للعديد من أالن�شطة االجتماعية
والرتبوية التي كان همها االول رفع م�ستوى التنمية البلدية والعمرانية من خالل
عمله ا إلداري املتقن بنادي ال�صفا  ،كذلك ن�شر بع�ض أ�مناط العمل اجلمعي كم�شروعات
النظافة والت�شجري والتجميل القائم على فهم عميق ب�إمكانيات البيئة .
أ
وقد تبنى فرتة رئا�سته للنادي مطالبة عدد من الوزارات بالريا�ض �ن تنظر
يف احتياجات مدينة �صفوى يف جميع املرافق حيث ات�سمت حركته باالن�ضباط
والعمل �ضمن فريق بحيث يكون ا إلجناز جماعيا رغم ب�صمته الوا�ضحة على جميع
امل�شروعات.
وويجدر بنا احلديث عن املزيد من ن�شاطه الريا�ضي ،فقد اختريلرئا�سة وفد اململكة
املبتعث �إىل اجلمهورية التون�سية �سنة 1400هـ  ،و�ضم الوفد  13رئي�سا ونائب رئي�س
لعدد من االندية البارزة العامرة بالكفاءات.
ومل تقت�صر م�ساهماته يف هذا املجال على النطاق املحلي والعربي بل امتد لي�شمل
امل�ستوى القاري والعاملي ؛ فقد كان ع�ضو وفد اململكة يف نهائيات ك أ��س العامل مبدينة
ميونخ أالملانية �سنة  1394هـ .
ومن خالل الوثائق ف أ�نه أ�حد م ؤ��س�سي لعبة ال�سباحة فقد أ�دخل تلك اللعبة يف املنطقة
ال�شرقية وما لبثت أ�ن أ�عطت أ�بطاال دوليني ي�شهد لهم بالكفاءة والنبوغ .ولي�س بعيدا
عن ذلك �شغله من�صب رئا�سة اللجنة التنفيذية ألندية املنطقة ال�شرقية لفرتة من
الزمن  ،كما حاز ع�ضوية جلنة �صياغة البنود أالاولية لنظام أالندية املقرتح تقدميها
للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب و أ��شار يف ملفه ملا تعانيه أالندية الريا�ضية ـ خا�صة
ال�صغرية منها ـ من نق�ص فادح يف ا إلمكانيات املادية وغياب املدربني الر�سميني.كما
كان ع�ضو جلنة اال�ستقبال والتنظيم والتكرمي لدورة اخلليج الثانية لكرة القدم
املقامة يف الريا�ض �سنة  1392هـ .كما تر أ��س وفد ا�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي املغفور
له أالمري في�صل بن فهد ـ الرئي�س العام لرعاية ال�شباب ـ أ�ثناء زيارته للمنطقة
ال�شرقية �سنة 1388هـ.
أ
و�ساهم يف ترجمة موا�صفات ا�ستاد امللك فهد الدويل بالريا�ض �ثناء فرتة تواجده
ب أ�ملانيا .ويف جانب �آخر مت اال�ستفادة من عطائه الطويل يف جمال خدمة الريا�ضة
فعني ع�ضوا ل�صياغة قرارات م ؤ�متر ر ؤ��ساء أالندية املنعقد بالريا�ض،وكذا ع�ضويته
بلجنة ال�سباحة للم�سافات الطويلة بالرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب.
هذه امل�سرية احلافلة بالعطاء واالجنازات ميكننا أ�ن ن�ستخرج منها عدة درو�س تنفع
أالجيال اجلديدة كي تكون نربا�سا لهم وقدوة يف م�ستقبلهم:
* وجتذر بالتعود  ،وتنمو باال�ستمرار .
* �إن جماالت العمل التطوعي وخدمة املجتمع تفتح أ�بوابها للجميع بدون �شروط.
* �إن التنظيم الدقيق للجهد وا�ستثمار الوقت عن�صر م ؤ�كد للنجاح ف�إذا ما اقرتن
بعقلية ر�شيدة فاهمة للتف�صيالت كان العطاء أ�وفر .
* أ�همية القيادة يف حتقيق االهداف بعد حتديدها ،وبقدر ما تكون القيادة حكيمة

يكون النجاح حا�ضرا.
* العمل �ضمن فريق يت�ضافر جهده من أ�جل �إجناح اخلطط ق�صرية
أالمد وطويلة أالمد بعد و�ضع خطة طريق قابلة التنفيذ  ،وعملية ،
وت ؤ�دي وظيفتها بقدر من ا إلجادة .
* �ضرورة توا�صل االجيال وتكامل أالدوار  ،ولن يكون هذا قابال
للتحقق بغري اقتناع اجلميع ب أ�همية فكرة التوا�صل ذاتها.
* من املت�صور ان يكون الن�شاط الريا�ضي مدخال طيعا لتج�سيد
حلم ال�شباب يف القوة.
* أ�نه البد من تكرمي كل من أ��سهم يف تطوير العمل االهلي بحيث
يكون هذا التكرمي مبثابة �شعلة تنري دروب االجيال اجلديدة .
�إن التفاين وا إلخال�ص وال�صدق الذي ر أ�يناه جليا يف مطالعة �سرية
أ��ستاذنا اجلليل أ�حمد احلبيب مل تكن ت ؤ�تي ثمارها بغري تكاتف ال�شباب والتفافهم
احلقيقي حول الرائد الذي مثل لهم دور الطالع من واقعهم املحقق �آمالهم.
مل يكن أ�بورامز يكتفي بهذا الدور الوطني الكبري فقد تطلع �إىل تعليم أ�بنائه تعليما
منا�سبا  ،خا�صة أ�ن ظروفه ال�صعبة مع يتمه املبكر الذي مل ي�سمح له بالتعليم الذي
كان ي�ستحقه  ،لذلك كان التحدي االكرب لتعوي�ض ذلك بابتعاث أالبناء �إىل اخلارج
ليح�صلوا على ال�شهادات اجلامعية  ،وهو ما ي�صب يف نهاية االمر يف خدمة الوطن
الذي أ�حبه وع�شق ترابه .
أ
ولن نبتعد عن احلقيقة �إن ��شرنا �إىل �صعوبة ذلك يف وقت كان الظرف املادي ميثل
عن�صرا �ضاغطا يف م�سريته  ،ورمبا كانت عزمية التحدي والرغبة يف جتاوز �سقف
الطموح املعتاد هو الذي كلل جهوده بالنجاح .
لقد �شعر أ�بورامز بامتالكه القوة املعنوية واملادية  ،وهو ما قربه أ�كرث من حتقيق
طموحاته التي وجد لها انعاكا�سا على أ�ر�ض الواقع.
وميكن اعتبار م�سرية أ�بي رامز منوذجا يحتذى يف العمل التطوعي وا إلن�سان الع�صامي
 ،فما حققه الرجل مل يكن ممكنا بغري اقتناع ال�شباب بدعوته وهو ما ميكن أ�ن يبد أ�
 ،وهو ما يغر�س يف ال�شباب قيمة االنتماء للوطن ،وعدم �إلقاء امل�سئولية كاملة على
اجلهد احلكومي مع الت�سليم ب أ�هميته.
كما كان التعاون بني االندية الريا�ضية والطالب البارزين يف خمتلف أاللعاب فر�صة
الكت�شاف املواهب مبكرا خا�صة يف املجال الريا�ضي الذي ي ؤ�تي ثمره حني تكون ا إلرادة
عن�صرا فاعال.
وال ميكن �إنكار وجود قيادات ت�ساعد ال�شباب يف م�شروعاتهم املختلفة حينما تلم�س
الرغبة االكيدة يف عمل نافع  ،يعود باملنفعة على املجتمع،وهو ال�شيء الذي ي�شجعه
هذا الرجل.
و أ�خريا ..لعلها دعوة مت أ�خرة لتكرمي يليق بهذا الرجل وتخليد ذكره _ أ�طال اهلل
عمره_بت�سمية �إحدى �صاالت نادي ال�صفا با�سمهفهو جدير بذلك بل ي�ستحق
أ�كرث.
فقد علمنا كيف ميكن أ�ن يكون العطاء وافرا والنبت الطالع خم�ضو�ضرا ويانعا
مبزيد من قوة القلب ونقاء ال�ضمري و�صفاء الب�صرية.
وال �شك أ�ن يف التكرمي قيمة يف حد ذاته ؛ ألن ذلك يبعث القيم العليا لتو�ضع على
املحك فننت�صر لكل ما هو جميل ونافع ومفيد.
يف اخلتام :البد من ا إل�شادة بدور أال�ستاذ حممد بن أ�حمد �آل عبدالباقي الذي وثق
جتربة أ�بي رامز يف م ؤ�لف ثري احتوى على �238صفحة،تناول فيها تارخا اجتماعيا
وريا�ضيا يف مرحلة حتديث املجتمع مبدينة �صفوى وحمافظة القطيف واملنطقة
ال�شرقية بوجه أ�عم ،ف�إليه جزيل ال�شكر وخال�ص التقدير.
واهلل من وراء الق�صد.

العدد الرابع ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى أ
الوىل  1433هـ  -املوافق  -أ�بريل  2012م

مقالة



ملتقى مناهجنا ثروة وطن بالقطيف
والد فوزي �صادق
�إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل والد أال�ستاذ
الكاتب فوزي �صادق املرحوم احلاج
�صادق عبداملح�سن ال�سليمان.
و اخلط التي �آملها النب أ� تتقدم للكاتب
ب أ�حر التعازي وتدعو للفقيد باملغفرة
والرحمة .
( �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون )

بح�ضور م�ساعدة مدير عام الرتبية والتعليم الدكتورة ملكة الطيار
ومديرة �إدارة التخطيط أال�ستاذة نوال التي�سان ومديرة اال�إ�شراف
الرتبوي اال�ستاذة �سناء اجلعفري
وم�شرفات اللجنة التنظيمية والعلمية من امانة امللتقيات باالدارة العامة
للمناهج بوكالة التطوير الرتبوي بالوزارة أال�ستاذة هدى ال�سبيهني
واال�ستاذة وفاء الربيكان
وم�شرفات وحدة التطوير وم� ؤ
س�الت تطوير املناهج با إلدارة
أ�قامت الثانوية الرابعة بالقطيف(تطوير) امللتقى أالول للمناهج املدر�سية
حتت عنوان (مناهجنا ثروة وطن)
و أ�فتتحت املعر�ض اخلا�ص مبخرجات املناهج املطورة (ثروة وطن و�إبداع
درر )ت�ضمنت افتتاحية امللتقى بعد القر�آن الكرمي والن�شيد الوطني كلمة
القائدة الرتبوية للمدر�سة أال�ستاذة فاطمة اجلعيد رحبت فيها ب�ضيوف
امللتقى من خارج املنطقة ال�شرقية ومن داخلها من من�سوبات ا إلدارة
واملكتب وامل�شاركات يف امللتقى من معلمات ووليات أ�مر وطالبات ثم كلمة
�ضيفة امللتقى أال�ستاذة وفاء الربيكان ثم كلمة مديرة مكتب الرتبية
والتعليم بالقطيف اال�ستاذة �سعاد ال�صبحي ثم مت عر�ض خطة املدر�سة
يف تنفيذ امللتقى ونتائج ور�ش العمل وا�ستطالعات الر أ�ي التي نفذت يف
مرحلة التهيئة  ،بعدها عر�ضت مداخلة �صوتية بعنوان ( ثراء املعلم ثروة

املتعلم ) مل�شرفة املعهد العلمي العايل إلعداد معلمات القران وال�سنة بجدة
أال�ستاذة أ�ناهيد ال�سمريي .
أ
ثم بد أ�ت جل�سات العمل التي �دارتها ك َ
ال من م�شرفة التدريب الرتبوي
اال�ستاذة هدى احلزمي وامل�شرفات ناهد ال�سماعيل  ,خلود الدحيم ,ح�صة
الدو�سري جواهر ال�صايف
و �شاركت فيها  70معلمة و 15طالبة و 15ولية أ�مر من خالل 6ور�ش
عمل.

تد�شني غرفة أ
اللعاب اجلديدة مب�ست�شفى القطيف املركزي
مت يوم الثالثاء  22ربيع االول 1433هـ املوافق  13فرباير 2012م
تد�شني غرفة أ�لعاب أالطفال يف م�ست�شفى القطيف املركزي
(واحة االطفال) وذلك بح�ضور مدير عام امل�ست�شفى الدكتور
كامل العباد ومدير اخلدمات الطبية امل�ساعدة الدكتور نادر
اجل�شي  ,امل�ساعد املايل واالداري اال�ستاذ خالد الع�صيمي ,نائب
مدير ال�صيانة اال�ستاذ جميل العليوات ,نائب مدير �شئون
املر�ضى اال�ستاذ م�صدق اخلمي�س ,رئي�س ق�سم االطفال الدكتور
حممد اخلاطر ,وبح�ضور أالخ�صائيات االجتماعيات :زكية
العوامي ,افتخار املرزوق ,أ�حالم الزاير,زينب احلبيب,فوزية
أ
حبيل,والخ�صائي االجتماعي طارق
ال�صوميل,عقيلة �آل
الزاير.
بد أ� حفل االفتتاح بكلمة ملدير امل�ست�شفى ا�شاد فيها بفكرة امل�شروع
وبن�شاط وحما�س أ�ع�ضاء اللجنة متمنيا أ�ن تكون هذه بداية
لن�شاطات أ�كرث م�ستقب ً
ال �سواء مع م�ست�شفى القطيف املركزي
أ�و مع أ�ي جهة أ�خرى تخدم العمل التطوعي ووجه �شكره �إىل
جميع من �ساهم يف هذا امل�شروع من داعمني و أ�ع�ضاء فاعلني ومت
ا إلعالن عن ا إلفتتاح الر�سمي للغرفة التي نالت �إعجاب الزوار
ويف ختام احلفل قدم �شهادة �شكروتقدير للجنة أ��صدقاء الطفل.
يذكر أ�ن م�شروع جتديد غرفة أاللعاب يف امل�ست�شفى جاء من فكرة
وتنفيذ جلنة أ��صدقاء الطفل ومت �إجنازها يف وقت قيا�سي .جلنة
أ��صدقاء الطفل هي جلنة تطوعية تهدف �إىل أالهتمام بكل ما



يتعلق أ
بالطفال ب�شكل تطوعي غري مادي وقد بد أ�ت ن�شاطها يف
العام املا�ضي وحتديدا قبيل عيد الفطر حيث كانت الفكرة أ��سا�ساً
جمرد تقدمي ما ي�سعد االطفال املر�ضى الذين حرمهم املر�ض من
التواجد مع عوائلهم يف فرتة العيد ولكن ونظراً لالقبال الرائع
من قبل افراد املجتمع مت االتفاق على جعل ن�شاط اجلنة كن�شاط
دائم.
وقد �صرح أال�ستاذ ح�سن اجل�شي ع�ضو جلنة أ��صدقاء الطفل
ملجلة اخلط واملحرك أالن�شط لهذا امل�شروع " أ�ن هذا أالجناز ما كان
ليكون لوال تعاون اجلميع �سوا ًء أ�ع�ضاء اللجنة أ�و �إدارة امل�ست�شفى أ�و
جميع من دعم هذا امل�شروع من أ�فراد جمتمعنا الغايل و أ�نتهز هذه
الفر�صة أل�شكر اجلميع على دعمهم ملثل هذه أالعمال اخلريية
وامتنى ان نرى العديد من هذه البوادر يف جمتمعنا ".أ�ما اال�ستاذ
ح�سني الق�صاب فقد قال يف حديثه للمجلة":جمتمعنا يف حاجة
للمزيد من هذه االعمال التطوعية التي تكمل عمل اجلهات
الر�سمية وال تتعار�ض معها وهذا التكامل مطلوب يف كل مكان".
وقالت الدكتورة أ�روى اخلنيزي ع�ضوة اللجنة ب أ�ن �سعادتها ال
تو�صف وهي ترى حلمها يف جتهيز غرفة العاب امل�ست�شفى وقد
حتول اىل واقع ملمو�س قد ي�ساهم بالتهوين على املر�ضى أالطفال
من أ�مل املر�ض ولو قليال و أ�يدت أالخت �سماح ال�سنان هذا الكالم
و أ��ضافت "ما هو معروف بان احلالة النف�سية للمري�ض لها أ�ثر
كبري على �سرعة �شفاءه ب�إذن اهلل".
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د.املدير�س يتفقد ملتقى املناهج املدر�سية
�ضمن فعاليات ملتقى املناهج املدر�سية الذي تنفذه الثانوية الرابعة بالقطيف (تطوير) حتت �شعار مناهجنا ثروة
وطن حظيت املدر�سة بزيارة كرمية ملقر امللتقى وور�ش العمل ومعر�ض خمرجات املناهج املطورة (ثروة وطن و�إبداع
درر) من قبل كل من:
مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س.
مدير م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن �صديق احلكمي.
امل�ساعد لل� ؤ
ش�ون التعليمية للبنني اال�ستاذ حممود الديري.
امل�ساعد لل� ؤ
ش�ون املدر�سية للبنات أال�ستاذ فهد الغفيلي.
وم�شرف التخطيط والتطوير أال�ستاذ � :سعود العبيد
مدير ادارة الن�شاط الطالبي للبنني أال�ستاذ خالد الع�سكر
مديرمكتب املدار�س احلكومية ب�شركة أ�رامكو ال�سعودية أال�ستاذ أ�حمد ال�سليم
رئي�س العالقات العامة مبكتب املدار�س ب�شركة ارامكو أال�ستاذ عبدالعزيز البوعينني
رئي�س وحدة �صيانة املدار�س ب�شركة ارامكو أال�ستاذ ح�سني اجلعرة
حيث جتول اجلميع يف أ�رجاء املدر�سة واملعر�ض خمرجات املناهج املطورة و أ�ثنوا على جهود القائدة الرتبوية للمدر�سة
:فاطمة اجلعيد
وعلى فريق العمل معها،
وعلى الدور الريادي للمدر�سة يف جمال التميز الرتبوي التعليمي
و أ�بدوا �إعجابهم مبا عك�سته بيئة العمل من تنظيم وتطوير ومتيز ملمو�س
ثم �سجلوا �شكرهم وتقديرهم يف �سجل الت�شريفات.

املرور يف �ضيافة الكلية التقنية
�ضمن الفعاليات التي أ�قامتها الكلية مبنا�سبة أ��سبوع املرور اخلليجي
ا�ست�ضافت رئي�س ق�سم احلوادث مبرور حمافظة القطيف الرائد �شاكر
العتيبي وحما�ضرة حول ال�سالمة املرورية وم�سببات احلوادث حيث أ��شار �إىل
أ�ن ال�سبب الرئي�س يف ذلك هو ال�سرعة الزائدة تليها عة أ��سباب ك�إ�ستخدام
الهاتف اجلوال أ�ثناء القيادة والتجاوز اخلاطئ وجتاوز اال�شارة احلمراء
وال�سماح بالقيادة ملن هم دون ال�سن القانوين .بعد ذلك أ�تيح املجال للح�ضور
للم�شاركة مبداخالتهم والرد على ت�سا ؤ�التهم ويف اخلتام �شكر وكيل الكلية
اال�ستاذ حممد ال�سلوم الرائد العتيبي على تلبيتة الدعوة واملعلومات القيمة
التي أ�فاد بها اجلميع

أ�كرث من  2000طالب عمل

ألكرث من  400وظيفة ب أ�م�سية خريية م�ضر
م�صطفى أ�ديب العبد اجلبار– القطيف

أ�قامت جلنة الت أ�هيل والتوظيف التابعة
جلمعية م�ضر اخلريية بالتعاون من �شركة
ن�سما التجارية املحدودة ومب�شاركة �شركة
ن�سما و �شركاهم أ�م�سية توظيفية �شارك بها
ما يزيد عن  2000طالب عمل ألكرث من 400
وظيفة للم ؤ�هالت االبتدائية حتى اجلامعية
ويف العديد من املجاالت الهند�سية و املهنية
والفنية و التموين الغذائي وقد �إكتظت
�صالة امللك عبداهلل الوطنية بالقديح باحل�ضور
الغفري منذ اللحظات أالوىل باللقاء الذي ات�صف باملثايل من حيث التنظيم حيث ابتد أ� بتالوة عطرة
للقر�آن الكرمي فكلمة افتتاحية من جمعية م�ضر بعد ذلك تكلم رئي�س وحدة ال�سعودة ب�شركة ن�سما
التجارية املحدودة ح�سن عادل الغامن عن الفر�ص الوظيفية املتاحة و كذلك عن مزايا التوظيف وعن
خطة ال�شركة يف توطني الوظائف امتثا ًال لتوجهات الدولة الرامية للحث على التوطني تبع ذلك
عر�ض فيلم ق�صري للحث على العمل يف الوظائف املهنية ي�ستعر�ض مهن منها حار�س العمارة و البناء
و عامل النظافة و مقدم الطعام والطبيب و كيف ت�سعى ال�شركة لتطوير حياتهم نحو أالف�ضل وبعد
ذلك تكلم مدير ق�سم ال�سعودة و امل� ؤ
س�ولية االجتماعية ب�شركة ن�سما و�شركاهم يون�س العبندي عن
الفر�ص الوظيفية بال�شركة و مت عر�ض فيلم وثائقي ي�ستعر�ض منجزات ال�شركة يف جمال االن�شاءات
ومن ثم مت ا�ستقبال طالبي العمل يف قاعة املقابالت ال�شخ�صية ب�شكل منظم  ،يذكر أ�ن اللقاء ح�ضره
العديد من طالبي العمل من �شتى املناطق مبا فيها املنطقة ال�شمالية واجلنوبية للمملكة ومن جميع
التخ�ص�صات و امل ؤ�هالت الدرا�سية .
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مقر منوذجي لغرفة القطيف وفرع للتجارة
خ�ص�صت غرفة ال�شرقية ثالث يوم من كل �شهر ميالدي ليكون لقاء رجال أالعمال
يف فرع الغرفة بالقطيف وعادة يكون هناك �ضيف ميثل أ�حد الدوائر أ�و امل ؤ��س�سات
احلكومية يقدم عر�ض ومعلومات عن اخلدمات التي تقدمها الدائره أ�و امل ؤ��س�سة ويرد
على أال�سئلة وا إل�ستف�سارات .
لقاء الثالثاء كان لقاءاً مو�سعاً مت تنظيمه يف �صالة امللك عبداهلل للمنا�سبات :
• ح�ضر اللقاء عدد من رجال أ�عمال حمافظة القطيف با إل�ضافة �إىل أ�ع�ضاء جمل�س
فرع القطيف
أ
• قدم رئي�س جمل�س فرع القطيف ا إل�ستاذ �سلمان اجل�شي عر�ضاً موجزاً لهم
�إجنازات جمل�س فرع القطيف وهي :
 �شراء أ�ر�ض لفرع غرفة ال�شرقية بالقطيف والعمل على �إن�شاء مقر منوذجي فتح فرع وزارة التجارة وال�صناعة يف القطيف فتح فرع ملكتب العمل يف القطيف-

طلب فتح فرع للجوازات يف القطيف
 طلب �إن�شاء مدينة �صناعية يف القطيف قرار �إقامة معر�ض وملتقى للفر�ص اال�ستثمارية وامل�شاريع متابعة م�شاريع �إن�شاء طرق يف املناطق الزراعية بالقطيف ومتابعة بع�ض مطالباملزارعني
 احل�صول على موافقة وزير املالية إلدراج �سوق ال�سمك بالقطيف يف ميزانية  2012مومتابعة بع�ض مطالب ال�صيادين
 عمل على �إ�صدار دليل للمن� آش�ت التجارية بالقطيفمتابعة عدد من أالمور التي تهم القطاع اخلا�ص يف القطيفلل�سئلة وا إل�ستف�سارات حيث كانت امل�شاركة مميزة ومفيدة
وبعدها فتح املجال إ
للجميع
أ
يف النهاية مت تقدمي ال�شكر للجميع على احل�ضور والطلب من رجال العمال امل�شاركة
يف اللقاء ال�شهري الذي يقام يف فرع الغرفة بالقطيف.

بلدي القطيف يناق�ش ا�سرتاحات أ
الوجام وم�شروعات تنموية جديدة
عقد املجل�س البلدي بالقطيف اجتماعه العادي العا�شر برئا�سة رئي�س املجل�س املهند�س وم�صانع وم�ستودعات للحديد واخلردة وال�سكراب ومقار لل�شركات و�سكن للعمال دون
عبا�س ال�شما�سي وقد ناق�ش املجل�س عدة موا�ضيع اهمها مو�ضوع ا�سرتاحات االوجام احل�صول على تراخي�ص بناء او رخ�ص مهنية وان االن�شطة احلالية تخالف اال�ستخدام
ومتابعة تنفيد البلدية لقراري املجل�س البلدي ال�سابقني حول اال�سرتاحات والقا�ضية املعتمد للمنطقة ,
ب�سحب االرا�ضي امل ؤ�جرة غري امل�سدد ايجاراتها او املخالفة للن�شاط امل ؤ�جر من
أ�جله وعدم جتديد العقود ال�سارية حال انتهائها
واعادتها اىل مالك البلدية لال�ستفادة منها يف امل�شاريع
اخلدميةوالتنموية وتزويد البلدية للمجل�س بتقرير
دوري مف�صل عن و�ضع اال�سرتاحات االوجام 3 ,1
يحتوي على عددها واملخالف منها لال�ستخدام وامل ؤ�جر
وال�شاغر والغري م�ستثمر او املطور  ,وقد ا�ست�ضاف املجل�س
الدكتور ريا�ض امل�صطفى رئي�س املجل�س ال�سابق حيث
قدم عر�ضا عن تلك اال�سرتاحات مبينا الو�ضع القانوين
لها واالوامر الر�سمية القا�ضية ملنحها ك أ�را�ضي زراعية
قبل أ�كرث من ثالثني عاما ثم ما حدث من جتاوزات
وخمالفات من حتويل يف اال�ستخدام اىل ا�سرتاحات
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العليط يفتتح معر�ض الطالب املوهوبني
افتتح �سعادة مدير مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف أال�ستاذ عبد الكرمي العليط ومدير وجممع
ابن القيم التعليمي أال�ستاذ �صالح الوادعي معر�ض الطالب املوهوبني باملجمع ب�إ�شراف معلم مادة الرتبية
الفنية الفنان عبد العظيم ال�ضامن  ،وذلك بح�ضور موجه الرتبية الفنية أال�ستاذ حمدان الغامدي وبع�ض
مدراء املدار�س واملهتمني .
وقد �شرح الطالب ملدير الرتبية طرق العمل التي نفذوه من املواد املختلفة ،عجينة ال�سرياميك والرمل
واملعجون وكيف يتم تكوين القوالب الفنية من أال�شكال اجلاهزة ،وبعد اجلولة التي ا�ستمتع بها اجلميع مع
الطالب  ،وقف اجلميع على طريقة العمل  ،فقد كان جمموعة من الطالب ميار�سون العمل مبا�شر أ�مام
والخر يلون آ
ال�ضيوف  ،البع�ض يعمل العجينة آ
والخر يعتق أاللوان ،حتى يكتمل العمل برتحيب كبري من
مدير مكتب الرتبية والتعليم وموجه الرتبية الفنية واحلا�ضرين .

أ�كرث من 2000
يف أ�م�سية توظيفية أ
بالح�ساء ب�شركة ن�سما
أ�قامت جلنة االبداع والتطوير باملنيزلة بالتعاون مع �شركة ن�سما التجارية املحدودة أ�م�سية توظيفية ألكرث من  300فر�صة
وظيفية حلملة ال�شهادات االبتدائية وحتى اجلامعية وقد أ�قيمت أالم�سية بقاعة القلعة الكائنة على طريق قرية اجلبيل
العام أ
بالح�ساء  ،وقد فاق عدد احل�ضور أ�كرث من  2000طالب وظيفة ومت �إ�ستالم أ�كرث من � 1600إ�ستمارة طلب توظيف
يف وقت قيا�سي  ،كما وحتدث ح�سن عادل الغامن رئي�س وحدة ال�سعودة يف �شركة ن�سما التجارية عن تفا�صيل الوظائف
و املزايا واحلوافز التي �ستقدمها ال�شركة للمقبولني يف الوظائف املطروحة  ،و�شكر نايف حممد البا�شا املدير االداري
لل�شركة جلنة االبداع والتطوير على ا�ست�ضافتها لهذه أالم�سية و أ�بدى تفائله من االعداد الغفرية التي ح�ضرت أ
للم�سية
 ،كما راهن م�صطفى أ�ديب العبد
اجلبار م� ؤ
س�ول املوارد الب�شرية
بال�شركة على جودة وجدية
املتقدمني للوظائف يف هذه
أالم�سية التي و�صفها بباكورة
التعاون بني ال�شركة و امل ؤ��س�سات
املهتمة بالتوظيف يف أالح�ساء
و أ��شار �إىل كون ال�شركة ت�سعى
لرت�سيخ التعاون اال�سرتاتيجي
بينها و بني امل ؤ��س�سات التنموية يف
حمافظة أالح�ساء.

بلدي القطيف يناق�ش و�ضع
أ
ال�سواق املركزية باملحافظة
عقد املجل�س البلدي بالقطيف اجتماعه العادي التا�سع
برئا�سة رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي وبح�ضور
جميع االع�ضاء وقد ناق�ش املجل�س احل�ساب اخلتامي للبلدية
للعام املايل املن�صرم  1433/1432ومالحظات اللجنة املالية
املنبثقة من املجل�س للمراجعة  ,وقد اقر املجل�س احل�ساب
اخلتامي متهيدا لرفعه للجهات املخت�صة  ,ومن ثم مت
تقدمي عر�ض عن املواقع املقرتحة لال�ستثمار يف املحافظة
وعددها  54موقع ذات أ�ن�شطة جتارية وخدمية متنوعة
كاال�سواق وحمطات الوقود وحمالت بيع الغاز والبوفيهات
وال�صرافات االلية وابراج االت�صاالت وخمابز الية.
واو�صى املجل�س بعد اطالعه على االفكار الت�صميمية املبدئية
لال�سواق املركزية للخ�ضار والفواكه بالقطيف وتاروت
بعر�ضها على اللجنة الفنية باملجل�س ملراجعتها وتدقيقها
من الناحية الوظيفية و املعمارية متهيدا العتمادها من
املجل�س وطرحها كفر�ص ا�ستثمارية  ,كما او�صى ب�سرعة
االنتهاء من حتديد املواقع البديلة وتقدمي درا�سة ان�شاء
اال�سواق املركزية يف �صفوى و�سيهات نظرا للحاجة املا�سة
لهذه اال�سواق ذات النفع العام التي تفتقدها املحافظة ,
كما أ�طلع املجل�س على خطة البلدية لت أ�جري مائتي موقع
اعالين ملختلف �شوارع وميادين حمافظة القطيف واعتمد
املجل�س البدء باجراءات مزايدة ت أ�جري مواقع القامة مباين
ووحدات جتارية يف القطيف و�سيهات وام احلمام وتاروت ,
واطلع املجل�س على املواقع حتت الرت�سية ومنها �سوق النفع
العام بالقديح وعلى املواقع التي مت تر�سيتها لت أ�جري مواقع
جتارية متنوعة يف اجلارودية وام ال�ساهك وعنك  ,و أ�و�صى
املجل�س يف نهاية اجلل�سة ب أ�ن يتم تقدمي عر�ض مف�صل يف
جل�سة الحقة عن اخلطة اال�ستثمارية امل�ستقبلية وخطة
ادارة اال�ستثمار يف تنمية اال�ستثمارات البلدية للمحافظة.
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حمليات



بقلم� :سماحة ال�شيخ جعفر الربح

اخلطابة وموقعية اخلطيب الب�صارة
حديثنا يف هذه الكلمة عن اخلطابة ودورها  ،وعن موقعية
فقيدنا الكبري اخلطيب ال�شيخ عبد الر�سول الب�صارى من
هذه ال�صناعة  ،وتقع يف عدة حماور :
املحور أ
الول  ( :يف تعريف اخلطابة )
اهتم أالدباء وكذلك املناطقة باحلديث عن اخلطابة و أ�ولوها عناية بالغة  ،واعتربها املناطقة
�إحدى ال�صناعات اخلم�س �إىل جانب �صناعة الربهان وال�شعر واجلدل واملغالطة ،فقد تعر�ض
لها ابن �سينا يف كتابه ( ال�شفاء ) واملحقق ال�شيخ ن�صري الدين الطو�سي يف ( منطق التجريد)
والعالمة احللي يف ( اجلوهر الن�ضيد ) و�شيخنا العالمة املظفر يف كتابه ( املنطق ) وع ّرفها ب أ�نها
� :صناعة
أ
علمية ب�سببها ميكن �إقناع اجلمهور يف المر الذي يتوقع ح�صول الت�صديق به بقدر االمكان .
وع ّرفت ال�صناعة ب أ�نها ملكة نف�سانية وقدرة مكت�سبة يُقتدر بها على ا�ستعمال أ�مور لغر�ض من
أالغرا�ض � ،صادراً ذلك ا إل�ستعمال عن ب�صرية بح�سب ا إلمكان ك�صناعة الطب والنجارة واحلياكة
مث ً
ال وال�صناعة على ق�سمني علمية وعملية واخلطابة من ال�صناعاتا العلمية النافعة .
�إذن اخلطابة �صناعة مبعنى أ�نها عمل فني يتعلم ا إلن�سان أ��صوله وقواعده ثم يطبقه يف اخلارج
وهذا يحتاج �إىل دِربة وممار�سة طويلة حتى يتمكن من ال�سيطرة على نا�صية هذا الفن ّ
ويطوعه
لتحقيق أ�غرا�ضه املطلوبة وبهذا ت�صبح ملكة نف�سانية جتعل من تكرار الفعل ال�صادر عن املرء
على وجه يبلغ درجة يح�صل معها الفعل ب�سهولة ومن غري تكلف  .فالعامل ب أ��صول اخلطابة
وقواعدها والذي يح�سن تطبيقها وتوظيفها إلقناع اجلمهور مبا يريد والذي ت�صدر عنه هذه
أال�شياء عن وعي وب�صرية و�سهولة فذاك هو اخلطيب الفنان بكرثة علمه و�إطالعه وقدرته على
�إي�صال مراداته للم�ستمع املتلقي ب�صورة جيدة وبراعة تامة وهو �سر النجاح عند كل خطيب مبدع
ملك زمام هذه ال�صناعة فتكونت عنده امللكة التي ال تنفك عنه وال ينفك عنها غالباً كمن يحمل
ملكة الكرم وال ي�سعه �إال أ�ن يكون كرمياً معطا ًء مب�سوط اليد حتى لو أ�راد غل يده �إىل عنقه .
يقول ال�شاعر يف و�صف كرمي :
تراه �إذا مـــــــــــــــــا جـــئته متـــهل ًال ك أ�نك تعطيه ال��ذي أ�ن��ت �سائله
تع ّود ب�سط الكف حتــــى لو أ�نـــه أ�راد انـــقبا�ض ًا لـــم تطــــعه أ�نامـــله
ول��و مل يكن يف كفه غ�ير نف�سه لـــــــجاد بـــها فــليتق اهلل �سائـــــــله
املحور الثاين  :فائدة اخلطابة ودورها :
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مقالة

قال املحقق ال�شيخ ن�صري الدين الطو�سي يف اجلوهر الن�ضيد  ( :وينتفع بها يف تقرير أالهم للتوا�صل ونقل أالفكار والتجارب آ
للخرين والتعبري عما يف النف�س والذهن قال
ال�شاعر :
امل�صالح اجلزئية املدنية و أ��صولها الكلية كالعقائد ا إللهية والقوانني العملية ) .
آ
�إن الكـــالم لـــفي الفـــــــــــــــــــــ ؤ�اد و�إمن ا جعل الل�سان على الف ؤ�اد دليالً
فللخطابة دور مهم ومف�صلي يف حياة أالمم وال�شعوب على اختالف م�شاربها وم�ربها
 ،بل تكاد تكون �ضرورة �إجتماعية يف حياة النا�س العامة ويف ق�ضاياهم املختلفة
ؤ
العقدية والفكرية والرتبوية وا إلجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية  ،فباخلطابة تحُ ل وورد عن �سيد البلغاء واملتكلمني أ�مري امل�منني (ع) أ�نه قال  ( :الل�سان ترجمان اجلنان)
اخل�صومات وتف�صل املنازعات و ُت�سن القوانني  ،و ُتبينّ الواجبات و ُتثار حم ّية اجلماهري أ�ي القلب  -وهو أ�خطر جارحة ميلكها ا إلن�سان �إن مل يح�سن �إدارتها  .عن علي (ع)
للدفاع عن الكرامات وحفظ احلرمات وبربكاتها يُرغب النا�س يف اكت�ساب الف�ضائل  ":الل�سان �سبع �إن ُخلي عنه عقر" وعنه (ع)  " :ما من �شيء أ�حق بطول ال�سحن من
واخلريات واجتناب املوبقات وهي الو�سيلة أالهم أ
والعظم للتثقيف وتوعية ال�شعوب الل�سان " وبالل�سان يوزن ا إلن�سان ويعرف قدره ومكانته فقد ورد عن علي (ع) أ�نه قال :
وهداية النا�س  ،وحماولة الت أ�ثري فيهم و�إقناعهم مبجمل الق�ضايا العامة و�إن ج َّل " ل�سانك ترجمان عقلك " َو " تكلموا تعرفوا ف�إن املرء خمبوء حتت ل�سانه " .
خطرها وعظم � أش�نها  ،كما ن�شاهده اليوم عرب الف�ضائيات  ،ويف أ�عظم الدول تقدماً والل�سان هو �سالح اخلطيب الذي ي�صول به ويجول يف ميدان املقال كما ي�صول املقاتل
ال كيف أ�ن املر�شحني لل�سباق الرئا�سي يوظفون ب�سيفه وبندقيته يف �سوح القتال ولذا ورد عن علي (ع) أ�نه قال  " :رب كالم أ�نفذ من
وتطوراً كالواليات املتحدة أالمريكية مث ً
�صناعة اخلطابة وبكل طاقاتها يف حمالتهم الدعائية  ،وبيان برناجمهم ال�سيا�سي �سهام "  .وبف�ضل الل�سان وبركته ف�ضل الكالم على ال�سكوت وعرف ف�ضل الكالم على
لك�سب الرهان يف جوالت ال�سباق  ،واملر�شح أالكرث اقتداراً على مفا�صل هذه ال�صناعة ال�سكوت ب�سببه فقد ُ�سئل ا إلمام زين العابدين (ع) ملاذا ف�ضل الكالم على ال�سكوت ؟
فقال عليه ال�سالم  :ألن اهلل ما بعث أالنبياء أ
والو�صياء بال�سكوت  ،و�إمنا بعثهم بالكالم
هو أالكرث حظاً للو�صول للبيت أالبي�ض .
�إذن اخلطابة ر�سالة �شاقة ومهمة خطرة ال يقدر على حملها و أ�دائها مبا يليق ب� أش�نها وال ا�ستحقت اجلنة بال�سكوت  ،وال ا�ستوجبت والية اهلل بال�سكوت  ،وال ُتوقت النار
ومكانتها �إال من منحه الرب �سبحانه وتعاىل مواهب متميزة وموا�صفات خا�صة  ،فهي بال�سكوت  ،و�إمنا ذلك كله بالكالم .
م� ؤ
س�ولية الكلمة وما أ�دراك ما الكلمة ففي البدء كان الكل ُم وبالكلمة قامت ال�سماوات ف�سالمة الل�سان من العيوب مبعنى أ�ن يكون ف�صيحاً قادراً على �إخراج احلروف من
أ
أ
أ
أ
أ
َ
أ
والر�ض� " :إمنا أ�مره �إذا أ�راد �شيئاً أ�ن يقول له كن فيكون "  .بنا ًء على أ�ن املراد من خمارجها ب�صورة �صحيحة وطالقة تامة ب�ن ال يكون ف�فا ًء وال ت�تا ًء وال �لثغ وال �لكنَ
القول هنا الكالم  ،ومثل كلمة طيبة ك�شجرة طيبة أ��صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء  ،وال أ�عجم  -فالت أ�تاء هو الذي ي�صعب عليه النطق بحرف التا ؤ� فيكرره عدة مرات عند
النطق به  ،فعندما يقول تعال يقول  :تتتعال  ،وهكذا .
ومثل كلمة خبيثة ك�شجرة خبيثة اجتثت من فوق أالر�ض مالها من قرار .
أ
أ
ورد عن الر�سول أالعظم (�صلى اهلل عليه و�آله) أ�نه قال �" :إن الرجل ليدنو من اجلنة والف�فاء هو الذي ي�صعب عليه نطق الفاء فريددها كذلك  ،واللثغ هو الذي يتعذر عليه
رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أ�بعد من �صنعاء " النطق بحرف فيبدله �إىل �آخر واحلروف التي تدخلها اللثغة أ�ربعة  :القاف وال�سني
حتى ما يكون بينه وبينها �إال قي ُد ٍ
ويخاطب �صلى اهلل عليه و�آله ال�صحابي اجلليل أ�با ذر (ر�ض ) بقوله  " :يا أ�با ذر ما من والالم والراء  ،أ
واللكن هو الذي ال يقيم العربية لعجمة ل�سنه  .قال اجلاحظ يف البيان
خطيب �إال عر�ضت عليه خطبته يوم القيامة وما أ�راد بها "  .فكل كلمة قالها وكل حرف والتبيني  :يقال يف ل�سانه لكنة �إذا أ�دخل بع�ض حروف العجم يف حروف العرب) أ
والعجم
عربي الن�سب كزياد أالعجم
تفوه به يعاد عر�ضه عليه ويحا�سب على كل �صغرية وكبرية نطق بها" ما يلفظ من قول أ�و أالعجمي هو الذي ال يف�صح وال يبني كالمه و�إن كان َ
قال ال�شاعر :
�إال لديه رقيب عتيد " "�إن خرياً فخري  ،و�إن �شراً ف�شر " .
ُ
ول�ستُ
�سلوقي أ�قول ف أ�عرب
ولكن
ل�سانه
يلوك
بنحويٌ
ْ
ٌّ
املحور الثالث  :أ�هم م ؤ�هالت اخلطيب احل�سيني الناجح
قال �شيخنا املظفر(قد�س �سره) وهي  -أ�ي اخلطابة  -وظيفة �شاقة �إذ أ�نها تعتمد  -2حالوة البيان وجمال الل�سان:
با إل�ضافة �إىل معرفة هذه ال�صناعة على مواهب اخلطيب ال�شخ�صية التي ت�صقل اخلطيب يحتاج �إىل ح�سن البيان كما يحتاج �إىل طالقة الل�سان أ�ي يتلفظ الكلمات
بالتمرين والتجارب  ،وال تكت�سب بهذه ال�صناعة وال غريها  ،و�إمنا وظيفة هذه ال�صناعة ب�صورة ح�سنة وجميلة غاي ًة يف النظم والتن�سيق  ،وت�صدر منه بحرارة بحيث ال متوت
توجيه تلك املواهب  ،و�إعداد ما يلزم ملعرفة طرق اكت�ساب ملكة اخلطابة  ،مع املران الكلمات على �شفتيه أ�و تخرج أالحرف وك أ�نها معاقة بل البد أ�ن يكون قادراً على
اال�سرت�سال والت�سل�سل يف الكالم فقد ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله أ�نه قال " :
الطويل وكرثة التجارب كما أ�ملحنا لذلك �سابقاً .
ومن هنا نعلم أ�نه لي�س كل من يحمل علماً وفكراً ي�ستطيع أ�ن يجعل من نف�سه خطيباً اجلمال يف الل�سان " وورد عنه (�ص) أ�ي�ضاً  ":ذالقة الل�سان ر أ��س املال " .
 ،ولي�س كل خطيب مفوه مثقف با�ستطاعته أ�ن يكون خطيباً ح�سينياً باملعنى املق�صود قال ال�شاعر :
�إذا انقاد الكالم فقدْ ُه عفو ًا �إىل ما ت�شتهيه من املعاين
والدقيق للخطيب احل�سيني  ،فما أ�كرث العلماء والف�ضالء و أ�قل اخلطباء  ،و أ�قل من
فال �إكراه يف دين البيان
وال تكــره لـــ�سانك �إن تــ أ� َّب
ذلك اخلطباء احل�سينيون  ،ومن هنا ننطلق للحديث عن م ؤ�هالت اخلطيب احل�سيني
الذي ت�شرف بحمل ر�سالة احل�سني (ع) وهي ر�سالة القر�آن وا إل�سالم .
ؤ
أ
�إن ح�سن البيان ليعمل عمل ال�سحر يف النفو�س لنه ي�سحر القلوب وي�ثر يف العقول كما
ي ؤ�ثر �سحر ال�ساحر يف م�سحوره  ،ولذا قال �صلى اهلل عليه و�آله � " :إن من البيان ل�سحراً
أ�هم امل ؤ�هالت :
" وكان ذلك �إحدى مفاخره وخ�صائ�صه (�ص) حيث قال  " :أ�نا أ�ف�صح من نطق بال�ضاد
� -1سالمة الل�سان
الل�سان وهو من أ�عظم النعم التي ام ّ
نت بها احلق على اخللق فقال �سبحانه  " :أ�مل بي َد أ�ين من قري�ش وا�سرت�ضعت يف بني �سعد " أ�ف�صح القبائل العربية .
جنعل له عينني ول�ساناً و�شفتني " وهو أ�داة التخاطب والتفاهم بني الب�شر والو�سيلة
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 - 3بالغة الكالم :
أ�ي مطابقته ملا يقت�ضيه حال
اخلطاب مع ف�صاحة أ�لفاظه
مفردها ومركبها والكالم البليغ
هو  :الذي ي�صوره املتكلم ب�صورة
تنا�سب أ�حوال املخاطبني وحال
اخلطاب وي�سمى ( املقام ) ف�إن
اختالف الظروف يقت�ضي هيئة
خا�صة يف التعبري ولكل مقام مقال
فعلى اخلطيب مالحظة املقام
أ�و احلال وهو أالمر الذي يدعوه
�إىل أ�ن يورد كالمه على �صورة
خا�صة تتنا�سب وغر�ضه  ،وتلك
ال�صورة اخلا�صة التي يورد عليها
ت�سمى ( املقت�ضى) أ�و االعتبار املنا�سب  .فمث ً
ال الوعيد والزجر والتهديد مقام يقت�ضي
كون الكالم فيه فخامة وجزالة عك�س الب�شارة بالوعد وا�ستجالب املودة مقام يتطلب
رقة الكالم ولطفه والوعظ مقام يوجب الب�سط و االطناب  ،والبد من مالحظة كون
املخاطب عام ّياً ب�سيطاً أ�و عامل أ�ً متعلماً من اخلا�صة والعامة  .والبالغة ملكة يف النف�س
يقتدر بها �صاحبها على ت أ�ليف كالم بليغ  .ومما قيل يف و�صف البالغة  :ال يكون الكالم
ي�ستحق ا�سم البالغة حتى ي�سابق معناه لفظه ولفظه معناه  ،فال يكون لفظه �إىل
�سمعك أ��سبق من معناه �إىل قلبك .
والبن املعتز كالم يف البالغة حيث يقول  :أ�بلغ الكالم ما ح�سن �إيجازه وق ّل جمازه ،
وكرث �إعجازه  ،وتنا�سبت �صدوره و أ�عجازه  .أ�ي أ�ن يكون اللفظ حميطاً مبعناه كا�شفاً
عن مغزاه  ،ويكون �ساملاً من التكلف بعيداً من �سوء ال�صنعة  ،غنياً عن الت أ�مل  .وورد
عن ر�سول اهلل (�ص) أ�نه قال � " :إنا معا�شر أالنبياء أ�مرنا أ�ن نخاطب النا�س على قدر
عقولهم " .
ورمبا يندرج يف هذا امل�ضمار أ�عني بالغة الكالم ما يجب أ�ن يكون عليه حال املتكلم
فيما يتعلق ب�إ�شارات يده التي يلزم أ�ن تكون من�سجمة مع مو�ضوع حديثه وكذلك
مالمح وجهه التي يجب أ�ن تكون تعبرياً وا�ضحاً عن انفعاالته املتنا�سبة مع طرحه
من ابت�سامة عري�ضة �إذا كان احلديث عن فرح وب�شارة مث ً
ال  ،وعبو�س وجه �إذا كانت
املنا�سبة حزينة  ،وكذلك نربة ال�صوت ف�إن لها جر�ساً البد أ�ن يتفاعل مع �صورة الكالم
امللقى على احلا�ضرين .
 -4ح�سن ال�صوت ورخامته :
ً
ً
ً
�إن أ�حدنا لي�شعر بلذة غامرة وراحة ظاهرة �إذا �سمع �صوتا ح�سنا رخيما جمي ً
ال  ،ولرمبا
ي�صل به �إىل حد ا إلطراب وهذه فطرة فطر اهلل النا�س عليها وهي تدل على تذوق هذا
الكائن ا إلن�ساين ملعاين اجلمال والكمال الذي أ�ودعه اهلل �سبحانه وتعاىل يف خملوقاته
ومن جملتها ال�صوت احل�سن وهذا ال�شعور يك�شف عن نف�س �سليمة جميلة ولذا ورد :
(من مل يطربه الناي و أ�وتاره  ،والربيع و أ�زهاره  ،فهو فا�سد املزاج يحتاج �إىل عالج )
والذي نف�سه بغري جمال

ال يرى يف الوجود �شيئ ًا جمي ًال

ويف املقابل ت�ستثقل النف�س أال�صوات اخل�شنة ومتجها وتكره �سماعها وتنفر منها ولذا
ورد الت أ�كيد على اختيار ذوي أال�صوات احل�سنة يف أالذان والدعاء والقر�آن وكم من النا�س
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قد اهتدى �إىل احلق ل�سماعه دعاء أ�مري امل ؤ�منني عليه ال�سالم الذي رواه كميل أ�و دعاء
ا إلمام ال�سجاد (ع) الذي رواه أ�بو حمزة ( ال�سحر ) أ�و دعاء ا إلمام احل�سني يوم عرفة ،
وهناك الكثري من احلكايات التي تدلل على ذلك .
كما أ�ن أال�صوات الن�شاز املنفرة التي تقرع آالذان تنفر النا�س من الدين وتعاليمه
ال�سمحة  .وال�شهيد املطهري (قده ) ينقل ق�صة يف كتابه امللحمة احل�سينية ( ) 68عن
ال�شاعر ا إليراين الكبري �سعدي قال  ( :كان م ؤ�ذن يف �إحدى املدن يتميز ب�صوته الن�شاز
الب�شع  ،ومرت أاليام و�إذا بيهودي قد أ�قبل يوماً وقال له خذ مني هذه الهدية الب�سيطة
؟ فقال له  :ملاذا ؟ فقال له اليهودي ؟ ألنك قد خدمتني خدمة كبرية  .ف� أس�له امل ؤ�ذن
 :وما هي اخلدمة ؟ ف أ�نا مل أ�خدمك ب�شيء  .فقال اليهودي � :إن يل بنتاً كانت قد بد أ�ت
منذ مدة متيل �إىل اعتناق الدين ا إل�سالمي ولكنها منذ أ�ن بد أ�ت ت�سمع أ�ذانك عادت
�إىل ر�شدها وبد أ�ت ت�شمئز من ا إل�سالم و أ�نا آالن بدوري فرح ألنك �ساهمت بعودة ابنتي
�إىل دينها  ،فجئت لك بهذه الهدية ! وهذا �شيء ي ؤ�مل يف الواقع  ،ف�شتان بني أ�ذان يرفع
ب�صوت جميل رخيم تختلج أ�حا�سي�س القلب وتطرب حينما ت�سمعه  ،ويكون �سبب هداية
 ،و�آخر يرفع ب�صوت ب�شع تنقب�ض منه النفو�س وتنفر منه آالذان ويكون �سبب �ضالل
وغواية  .ما أ�عجب هذا أالمر !
ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله أ�نه قال � " :إن من أ�جمل اجلمال ال�شعر احل�سن
 ،ونغمة ال�صوت احل�سن " وعنه (�ص) قوله  " :زينوا القر�آن ب أ��صواتكم ف�إن ال�صوت
احل�سن من يزيد القر�آن ح�سناً " وروي عن ال�صادق (ع)  " :كان علي بن احل�سني
�صلوات اهلل عليه أ�ح�سن النا�س �صوتاً بالقر�آن وكان ال�سقا ؤ�ون ميرون فيقفون ببابه
ي�سمعون قراءته وكان أ�بو جعفر عليه ال�سالم أ�ح�سن النا�س �صوتاً " .
فال�صوت احل�سن له جاذبية وت أ�ثري عظيم على النفو�س وهو عن�صر مهم من عنا�صر
جناح اخلطيب  ،وال �سيما اخلطيب احل�سيني الذي يعمد يف كثري من أ�طواره على نغمة
ال�صوت احل�سن  ،وهناك م ؤ�هالت ومقومات أ�خرى ال تقل أ�همية عما ذكر  ،كح�سن
ال�صورة واملنظر  ،وقوة احلافظة  ،والذكاء والفطنة والذوق ال�سليم وال�شجاعة أالدبية
وامل ؤ�هالت العلمية وح�سن اخللق وحالوة املعا�شرة والتوا�ضع والرفق واملداراة و�سائر
املوا�صفات الذاتية أ
والخالقية التي ال ي�سع املجال لب�سط احلديث فيها .
وكل هذا وذاك من امل ؤ�هالت واملوا�صفات هي التي جعلت فقيدنا الكبري عميداً للمنرب
احل�سيني ورائداً من رواد احلركة الدينية والعلمية والثقافية  ،وجمدداً ق َّل نظريه .
ا�ستطاع أ�ن يخطف أال�ضواء وي�ستهوي العقول والقلوب ألكرث من أ�ربعة عقود  ،كان
فيها القطب والرحا يف م�سرية احلركة اخلطابية على م�ستوى البالد وما حولها
فطبقت �شهرته آالفاق  ،وا�ستفاد من عطاء منربه القا�صي والداين  ،وكلنا تربينا حتت
أ�عواد منربه املبارك  ،ولكن مل يكن ذلك كله كافياً ليجعل منه تلك القامة ال�شاخمة ،
و�إن كانت هذه امل ؤ�هالت و التي حملها بامتياز مبثابة أالر�ضية التي بنى عليها أ�جماده
وت أ�لقه و�إبداعه  ،لكن أالهم من ذلك كله هو �إخال�صه و�صدقه و أ�مانته يف حمل ر�سالة
املنرب وجهاده الطويل يف تزكية نف�سه وتهذيبها من اخل�صال الرذيلة وال�صفات الذميمة
 ،وحتليتها مبكارم أالخالق وحمامد اخل�صال  ،كان يتمتع فقيدنا الكبري بنقاء ال�سريرة
 ،و�صفاء الباطن  ،وجمال الروح  ،كان يف أ�على م�ستويات ا إلخال�ص للمنرب وللق�ضية
احل�سينية  ،وهذا ما يتطلب جماهدة تامة ومراقبة دائمة لئال ينزلق خادم املنرب
واحل�سني (ع) يف مزالق ال�شيطان  ،فكان �إخال�صه ونيته مطيته  .أ��صلح ما بينه وبني
اهلل ف أ��صلح اهلل ما بينه وبني النا�س  ،أ��صلح أ�مر �آخرته ف أ��صلح اهلل له أ�مر دنياه  ،ومن
كان له من نف�سه واعظ كان من اهلل عليه حافظ .
ورد عن النبي (�ص) أ�نه قال  " :قال اهلل عز وجل ( ال أ�طلع ىل قلب عبدٍ ف أ�علم منه
ا إلخال�ص لطاعتي لوجهي وابتغاء مر�ضاتي �إال توليت تقوميه و�سيا�سته ).
مل يتخذ اخلطابة مهنة ووظيفة ل�سد حاجاته املادية بل حملها ر�سالة و أ�مانة �إلهية
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مقد�سة على حد قول ال�شاعر الكبري حممد �سعيد اجل�شي " أ�بي ريا�ض" (ره ):
ذكرى احل�سني ر�سالة ال مهنة

وبها متزق للظالم �ستائر

ولهذا كانت خطاباته وكلماته لها وقع كبري يف نفو�س م�ستمعيه م�صداقاً لقول أ�مري
امل ؤ�منني (ع)  ":الكلمة �إذا خرجت من القلب وقعت يف القلب  ،و�إذا خرجت من الل�سان
مل جتاوز آالذان )  .أ�خل�ص ملواله فا�صطفاه لنف�سه و�صاغه بعنايته ورعايته كما قال
تعاىل  " :ولت�صنع على عيني " نعم لقد كان �صادقاً مع اهلل �سبحانه  ،باراً ب�سادته
ومواليه حممداً و�آل حممد عليهم ال�سالم ف أ�فا�ضوا عليه من بركاتهم ولطفهم الكثري
الكثري الذي جتلى وا�ضحاً يف عناية �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم له منذ نعومة أ�ظفاره
ويوم رحيله ومابعده ويف كل حمطات حياته .
وقدا�ستطاع أ�ن ميلك قلوب كل عارفيه  ،أ�حب النا�س ف أ�حبوه وكر�س كل حياته يف خدمة
الدين و أ�هله  ،ومل يتوا َن عن واجب ديني أ�و �إجتماعي ي�صب يف م�صلحة جمتمعه وهذا
هو �سر مت�سك أ��صحاب املجال�س به لعقود طويلة  ،هو ع�شقهم له � :إن الذين �آمنوا
وعملوا ال�صاحلات �سيجعل لهم الرحمن وداً ) وقد جتلت هذه املحبة واملودة ل�شخ�صه
الكرمي يف عدة وقفات يف حياته احلافلة بالعطاء حينما مر�ض بالقلب  ،وحينما تناهى
�إىل أال�سماع نب أ� رحيله املفاجئ الذي أ�ذهل العقول ويف موكبه اجلنائزي املهيب الذي
ر�سم ع�شاقه وحمبوه من كل أ�نحاء البالد لوحة وفاء قل نظريها لرجل قدم كل ما
ميلك من أ�جلهم  ،ومل ت�شهد جزيرة تاروت يف تاريخها الطويل املليء أ
بالجماد والذي
ميتد لع�شرة �آالف عام جنازة بهذا امل�ستوى كماً وكيفاً حيث مل يب َق أ�حد من أ�هايل
اجلزيرة وما حولها �إال و�شارك يف مرا�سيم ت�شييعه بكل حزن ولوعة وح�سرة على فقد
عميدهم.
ع َّز علينا �سيدي يا أ�با أ�حمد أ�ن نقف لن ؤ�بنك وننعاك و أ�نت الذي أ� ّبنت آالباء أ
والمهات
ونعيت أالحبة و�ضمدت جراحات اخلطوب الفادحات وم�سحت على القلوب املثكولة
بفقد حبيب أ�و عزيز  ،لكنك أ��ضحيت اليوم جرحنا النازف الذي ال جند من ي�شده
وي�ضمده و أ�ملنا أالبدي الذي نبحث ع ّمن يخففه وي�سكنه فرنجع خائبني  .فما أ��شد
م�صابنا بك وما أ�حر لوعتنا عليك .

ق�ضية فاحت�ضنك  ،وبذلت كل وجودك ألجله – �ستبقى ما بقي الدهر ألنك �صاحب
ر�سالة خالدة و�صوت من أ��صوات احلق ول�سان من أ�ل�سنة ال�صدق – �ستبقى ألنك مما
ينفع النا�س ول�ست من الزبد الذي يحتمله ال�سيل ليلقيه يف ال�ساحل ( و أ�ما الزبد
فيذهب جفاء و أ�ما ما ينفع النا�س فيمكث يف أالر�ض ) .
من قرير العني ف أ�نت من القلة من الرجال الذين �صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه و أ��شهد
أ�نك أ�ديت أالمانة وحملت الر�سالة و أ�قمت ال�صالة و أ�ديت الزكاة و أ�مرت باملعروف ونهيت
عن املنكر و أ�طعت اهلل ور�سوله و أ�ولياءه حتى أ�تاك اليقني  ،كنت – واهلل – كما قال
�إمامنا زين العابدين (ع)  :اللهم فاجعل نف�سي مطمئة بقدرك را�ضية بق�ضائك مولعة
بذكرك ولقائك حمبة ل�صفو أ�وليائك حمبوبة يف أ�ر�ضك و�سمائك �صابرة على نزول
بالئك � ...إلخ .
أ
أ
أ�رح ركابك �سيدي وال تخف وال حتزن فقد ملته بتقوى اهلل و�نت تعظم �شعائره ..
ترجل أ�يها الفار�س عن �صهوة جوادك ف�إنك من جند اهلل و�إن جنده هم الغالبون ومن
ّ
حزبه �إن حزبه هم املفلحون ول�سان حالك يقول  :اللهم فاجعل نف�سي �صابرة على نزول
بالئك �شاكرة لفوا�ضل نعمائك  ،ذاكرة ل�سوابغ �آالئك  ،م�شتاقة لفرحة لقائك متزودة
التقوى ليوم جزائك مفارقة ألخالق أ�عدائك م�شغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك " .
يــن ومن عرث
أ�رح ركابك مــــــــن أ� ٍ
كفاك موح�ش درب رحت تقطعه
ويا أ�خا الطــري يف ورد ويف �صــــــــدر

كفاك جيالن حممو ًال على خطر
رب ُه ليل بــــــــال �سحــــــــــــــر
ك أ�ن ِمغْـــــــ ُّ
يف كل يـــــــــــــــوم له ع�ش على �شجر

�إرحل عنا فلن نن�ساك و�سنعقد لك م آ�مت يف �آماقنا وقلوبنا و�سنندبك �صباحاً وم�سا ًء
ف أ�نت من علمتنا أ��صول النياحة و أ�لهمتنا أ�بجديات البكاء على �سيد ال�شهداء (ع) .
�سننعاك حتى نلقاك ألن احلياة غدت باهتة ال لون لها وال طعم بال حمياك  ،أ
ولنك أ�يها
العزيز تعجلت ال�سفر وغادرتنا بال �شبيه وال نظري لك .
ومن نوب الدنيا بقـــــا ؤ�ك بعد َم ْن
فوجه �إذا ما غــــــاب تبــــكيه �ساعة
وتدفن فيه بالـــــــــــــرثى �إن دفــنته

�إذا رحلوا أ�بقـــــوك دون مــــ�شابه
ووج��ه متل العمر بـــــعد غيـــــابه
وج���ودك �إن امل���رء بع�ض �صحابه

يف ذم��ة اهلل م��ا أ�لقـــــــــــــــ��ى وم��ا أ�ج��د أ�هــــــــــــــــــــذه �صـــــــــخرة أ�م هــــذه كبد
ق��د يقت��ل احل��زن م��ن أ�حباب��ه بع��دوا عنه فكــــــيف مبن أ�حــــــــبابه فــــــقدوا و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم  ..و�آخر دعوانا أ�ن
�ن��ا �ىل اهلل قــــــــ��ول ن�ســـــــــرتي��ح ب��ه وي�ستوي فيه من دان��وا ومن جحدوا احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني و�صلى اهلل على �سيد اخللق حممد و�آله
إ إ
الطاهرين.
نعم أ�نت الذي عناك �شاعر العربية أالكرب اجلواهري حيث قال :
فيالك من مرهم ما اهتدى
ويالك من بل�ســـــــــم ُي�شتفـــى
عاب�س
مب�سم
وي��ا ل��ك م��ن
ٍ
ٍ

�إلي��ه أ
ال�س��اة وم��ا رهــــم��وا
ب��ه ح�ين ال يرجت��ى بل�س��م
ثغ��ور أ
الم��اين ب��ه تب�س��م

أ�نت الذي أ�بكيت عيوننا و أ�جريت دموعنا و أ�قرحت جفوننا ب�صوتك املالئكي ال�شجي
و أ�نت تنعى احل�سني (ع) والعرتة الطاهرة من أ�هل بيته وكانت دمعة امل�ستمع بيدك
تقلبها كيف ت�شاء  ،واليوم تبكيك املنابر واملحاجر واحلناجر وامل�شاعر  ..ف�سالم عليك
أ�يها الراحل العا�شق الواثق مبا وعد اهلل ال�صاحلني من عباده الذين أ�حبو لقاءه ف أ�حب
لقاءهم وا�شتاقوا �إليه فا�شتاق �إليهم ملا ف ّرغوا قلوبهم �إليه وتقطعت أ�و�صالهم من
حمبته فماتوا �شوقاً لر�ضوانه .
�سالم عليك يوم ت�شرفت ُربى تاروت ببزوغ جنمك الذي أ��ضاء قلوب كل العا�شقني
للحبيب امل�صطفى و�آله  ،ويوم عرجت روحك الطاهرة الوالهة لتعانق أ�رواح النبيني
وال�شهداء وال�صاحلني وح�سن اولئك رفيقاً .
�ستبقى يا أ�با أ�حمد �شاخ�صاً يف ذاكرة الوطن الذي أ�حببته فبادلك احلب واحت�ضنته

جانب من م�شيعي اخلطيب الكبري عبد الر�سول الب�صارة
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نايف اخلالدي لــ "اخلط"

القطيف ت�شهد أ�ف�ضل حاالت التعاي�ش بيــــــــــ

عالقة أ�بناء القطيف
فيما بينهم حميمية
رغم اختالف مذاهبهم
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حوار� /سلمان العيد
أ�كد رجل أ
أ
العمال نايف بن حمود الزمام اخلالدي على �ن العالقة
القائمة بني أ�بناء القطيف مبختلف مذاهبهم �إيجابية و �ضاربة يف
القدم ،وتعترب مثاال يحتذى للتعاي�ش القائم بني أ�بناء الوطن الواحد،
�إذ ال فرق بني أ�بناء الوطن ،خ�صو�صا و أ�ننا جميعا نحمل هدفا واحدا
يف هذه احلياة وهو حتقيق ر�ضا اهلل جل � أش�نه .
ويف حوار لِـ " اخلط " وتناول العديد من اجلوانب والق�ضايا ،خ�صو�صا
حول �سوق العقار يف املنطقة ال�شرقية ،ويف حمافظة القطيف بوجه
خا�ص حيث أ�كد ب أ�ن عالقة أ�هايل املحافظة مع بع�ضهم البع�ض ،كانت
القت�صادي جماالت
والتزال قوية وحميمية ،ولدينا على ال�صعيد إ
عمل وا�سعة و�شراكات عقارية ،ف�ضال عن م�شاريع م�شرتكة فكان آ�با ؤ�نا
و أ�جدادنا يعي�شون يف مزرعة واحدة وي أ�كلون من �إناء واحد ،وهم من
مذهبني خمتلفني ،وما يجري وما ن�سمع عنه يف ال�سنوات أ
الخرية من
نعرات مذهبية كريهة هنا وهناك هي من ال�سلع الكا�سرة والتي ال مكان
لها يف �سوقنا مبحافظة القطيف ،ف�ضال عن عموم املنطقة ال�شرقية
واململكة.
أ
أ
و أ��ضاف ب�نه وعلى �ضوء معاي�شته مع �إخوته يف القطيف ب�ن ما وجده
منهم ــ وهو من أ�هايل عنك التابعة للمحافظة ـ :هو �صدق املعاملة،
والتعامل أ
الخوى ،وال�شراكات التجارية الناجحة ..وهو �شعور أ�جده
يف نف�سي ،و أ�عتقد جازما ب أ�نه موجود لدى كافة من اتعامل معهم من
أ�هايل القطيف.
وقال ب أ�ن �صورة امل�ستقبل تبدو زاهية ،يف حمافظة القطيف ،التي
ت�شهد أ�ف�ضل حاالت التعاي�ش بني اخوة الوطن والدين واللغة وامل�صري
وفيما يلي ن�ص احلوار:

ـ لقد اكت�سبت الن�شاط باخلربة والتجربة واملمار�سة ،فالوالد انتقل �إىل رحمة
اهلل و أ�نا �صغري ال�سن ،ما دفعني ألن أ�زاول بع�ض أالعمال التجارية منذ
أ�ن كنت طالبا يف الثانوية ،بل �إن حب التجارة دفعني ألن أ�تخ�ص�ص يف �إدارة
االعمال فكان تخ�ص�صي من جن�س عملي ،وين�سجم مع التوجه العام لتقدمي
خدمات للمجتمع عن طريق التجارة� ،إ�ضافة �إىل الو�صول �إىل م�ستوى
معي�شى أ�ف�ضل.

ــ وما هو اول عملت قمت به؟
ـ كان أ�ول عمل قمت به يف الن�شاط التجاري ،كعمل �إحرتايف متخ�ص�ص� ،يأ
بعد احل�صول على ال�شهادة اجلامعية (تخ�ص�ص ادارة أالعمال كما �سبق
القول) هو العمل يف النقليات وحتديدا يف نقل الرمل املخ�ص�ص ألغرا�ض
الردم ،وت�سوية أالرا�ضي ،وجتهيزها للتطوير العقاري ،ومن ثم البناء،
و�إقامة امل�شروعات العمرانية الكبرية ،فكان م�شروع املزروع الكبري ،الذي
تقع عليه املحكمة الكربى ،وامتداد �شارع القد�س ،هو أ�ول م�شروع قمنا
بتوفري م�ستلزمات ردمه ،ونحن من قام بعملية الردم ونقل متطلبات
تطوير ذلك امل�شروع ..وكان هذا امل�شروع البوابة أالوىل ملجموعة امل�شاريع
التي قمنا بتقدمي اخلدمة إل�صحابها� ..إ�ضافة اىل بع�ض أ�عمال املقاوالت
ال�صغرية يف املخططات أ� ألهلية مبعنى أ�ن امل ؤ��س�سة مل تنفذ م�شروعا خا�صا
باحلكومة كالبلدية او وزارة الزراعة فهم يقومون بتطويرها وفق أ�جندتهم،
ولكن كانت هناك طفرة عقارية وعمرانية يف عموم املنطقة ال�شرقية،
وحتديدا مبحافظة القطيف .فامل ؤ��س�سة هي من قامت خالل تلك الفرتة
بت�سوية �شوارع ونقل كافة متطلبات الردم ملخطط الدخل املحدود بالقطيف،
بالتعاون مع عدد من رجال أالعمال الكبار يف القطيف ،كما قامت امل ؤ��س�سة
بردم جزء من خمطط الرتكية الكبري ،وهكذا ف�إن معظم ان�شطة امل ؤ��س�سة
يف القطيف ،مع بع�ض أالعمال ال�صغرية خارج املحافظة ..و أ��ستطيع اجلزم
الن�شاط باخلربة
ـ كيف بد أ�ت العالقة بينكم وبني الن�شاط التجاري واالقت�صادي هنا ب أ�ن ما ن�شهده من منو عمراين يف الوقت احلا�ضر هو نتاج وثمرة تلك
املخططات التي متت يف تلك الفرتة.
ب�شكل عام؟
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ـــــن أ�بــــنـــاء الوطن الواحد
نقوم بالتمديدات اال�سا�سية للمخططات
من قبيل خطوط الهاتف والكهرباء واملاء
ـ حينما تتم عملية الردم ،ما العوامل التي جتعل من هذا الردم وال�صرف ال�صحي� ..إن هذا الن�شاط الكبري يف جمال التطوير العقاري انتقل
ناجحا ويحقق أ
الهداف املرجوة منه ،خا�صة و�إن عمليات الردم تتم ـ فيما بعد ـ �إىل جمال بيع و�شراء أالرا�ضي ومن ثم العمل على تطوير البنى
الفوقية ،وهي بناء العمارات ال�سكنية.
على أ�را�ض بحرية او زراعية رخوة؟
ـ قبل ا إلجابة عل ذلك أ�قول �إن الذي �ساعدنا على حتقيق االجنازات يف هذه
العملية وب�شكل �إيجابي هو توافر املعدات لدينا ،فكان تخ�ص�ص امل ؤ��س�سة فقط
م�شاكل �سوق العقار
يف الردم ،ومل ندخل أ�ي �شيء �آخر يف تلك الفرتة ،و أ�ما بخ�صو�ص ما � أس�لت
ــ هناك �س ؤ�ال تقليدي يثار دائما ،وهي ما أ�برز م�شاكل �سوق العقار يف
أ�قول �إن املواقع املراد ردمها يتم اختيارها بدقة ،ومعظم ما يتم ا�ستخدامه الوقت احلا�ضر؟
للردم هو الرمل احلر ،فهو رمل خال من املوالح ،يتم جلبه من ال�صحراء ،ـ ال�شك ب أ�ن �سوق العقار يعاين من م�شاكل جمة أ�برزها أ�ن املوافقات الر�سمية
على طريق الريا�ض ،ومن املناطق البعيدة عن النطاق العمراين ،والبعيدة ت أ�خذ وقتا طويال ،والوقت بالن�سبة لرجل أالعمال هام جدا ،وامل�سائل
عن املخططات ،فهذا الرمل رغم كلفته لكنه وفق هذه املوا�صفات هو االف�ضل الروتينية التي جتري يف بع�ض الدوائر احلكومية حتتاج �إىل �إعادة نظر ،من
للردم من أ�ي �شيء �آخر،
أ�جل م�صالح النا�س ..وامل�شكلة الثانية هي حمجوزات �شركة ارامكو ال�سعودية،
فهي كثرية ،وقد أ�حدثت ت أ�ثريا ملحوظا على �سوق العقار متثل يف االرتفاع
احلاد أ
لل�سعار والتي ما كان يحدث لو أ�ن العر�ض من االرا�ضي ارتفع ،أ�و
تطوير أ
مت ب�صورة طبيعية تن�سجم مع حجم الطلب املتنامي على العقار ،فاملت�ضرر
الرا�ضي البور
أالول أ
والخري هو امل�ستهلك النهائي ،أ�ي املواطن العادي ،الذي بات م�ضطرا
ـ بعد ذلك أ�ين كان التوجه؟
ـ أ�ما اخلطوة الثانية يف الن�شاط ا إلقت�صادي فقد توجهنا بعد ذلك �إىل �سوق ألن ي�شرتي أ�ر�ضا باه�ضة الثمن ،ويبني بيتا ب أ��سعار تفوق طاقته ،ورمبا
العقار من خالل حتويل أالرا�ضي الزراعية البور �إىل خمططات �سكنية� ،ساهمت عوامل أ�خرى يف هذا ا إلرتفاع مثل �إرتفاع كلفة التطوير ،فبعد أ�ن
وتتم العملية بعد الت أ�كد من كون تلك امل�ساحات املزروعة ب أ�نها غري �صاحلة كان ال يتعدي ال ـ  7رياالت للمرت جنده آالن اكرث من مئة ريال ،ما يعني أ�ن
للزراعة ،ألي �سبب كان ويتم ذلك بعد أ�خذ املوافقات الر�سمية من اجلهات االر�ض املطورة مل تعد كما كانت ،بل �سوف تباع ب�سعر مرتفع ،فالكل يرغب
املعنية ،كوزارة الزراعة والبلدية والرثوة ال�سمكية ،وبعد عملية دقيقة يف احل�صول على حقه ،وعلى ن�صيبه ،واملح�صلة النهائية �ستكون على عاتق
لدرا�سة الرتبة وهل هي �صاحلة للبناء العمراين ،ثم تتم �إجراءات التطوير امل�ستهلك النهائي أ
للر�ض.
العقاري ،التي تبد أ� ب�إزالة أال�شجار ثم التوجه نحو �إجراءات التخطيط،
ال�شكالية ،وهل هناك عملية
وتتم عادة بالتن�سيق مع أالمانة أ�و البلديات التابعة لها ،وال يتم أ�ي �شيء
ــ يف ر أ�يكم ماهو احلل اجلذري لهذه إ
دون الرجوع لها ،والرتخي�ص عن طريقها ،ثم بعد ذلك تتم عملية تطوير احتكار متعمدة؟
أ
أ
أ
البنى التحتية ..وال أ�بالغ �إذا قلت ب أ�ن جميع املخططات يف حمافظة القطيف ـ يف البداية يفرت�ض �ن يتم �إطالع اجلهات املعنية على �ن الت�خري يف �إجناز
كنا م�ساهمني يف تطوير بناها التحتية ،وما يتطلب ذلك من أ�عمال ردم ،ثم املعامالت �سوف يت�ضرر منها املواطن ،و أ�ن ا إلرتفاع يف أال�سعار �سوف يت�ضرر
القيام ب أ�عمال الزفلتة ،وبعد ذلك تطوير متطلبات املخططات العقارية حيث منه ا إلقت�صاد الوطني ،وعلينا يف املقابل أ�ن نقف جميعا حلل هذه ا إل�شكاالت،
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حمجوزات أ�رامكو
أ�حدثت ت أ�ثريات
كبرية يف �سوق العقار

�سوق العقار يف
القطيف واعد..
وارتفاع أ
ال�سعار
م�شكلة خطرية
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فحينما تفاعلت اجلهات احلكومية لدعم هذه الفكرة جند لها �سوقا جيدة ،وجند
أ�نها فكرة و�ضعت حال ناجعا مل�شكلة قطاع وا�سع من ال�شباب الباحث عن ال�سكن،ويف
هذا املجال جند ان زيادة قر�ض �صندوق التنمية العقاري من  200ـ  300الف ريال
اىل 500الف ريال هي قرار يف ا إلجتاه ال�سليم ،والنتائج كبرية نلم�س نتائجها كل
يوم ،ون أ�مل يف املزيد من هذه اخلطوات التي �سوف تنعك�س على ا إلقت�صاد الوطني
ب�شكل عام ،وحياة املواطن ب�شكل خا�ص .ف�إن القطاع العقاري قطاع جاذب للكفاءات
الوطنية ،فم�شروع وزارة العمل لل�سعودة (نطاقات) يجد يف هذا القطاع جماالت
كثرية ال�ستقطاب العمالة الوطنية ،خ�صو�صا يف ال�شركات العقارية الكبرية ،التي
ت�ستقطب الع�شرات من ال�سعوديني يف جماالت عمل خمتلفة يف القطاع نف�سه.

الغرفة التجارية

هذا ما أ�متناه من
غرفة ال�شرقية
واملجل�س البلدي

و أ�ظن أ�ننا لو اتفقنا وتكاتفنا حلل هذه ا إل�شكالية ف�سوف نحلها ب�شكل جذري..
اما بالن�سبة لالحتكار فهي ظاهرة مذمومة ،لكنها غري موجودة لدى امل�ستثمرين
العقاريني ،و�إمنا هناك حالة من ال�شح يف أالرا�ضي ب�سبب احلجز الذي جرى يف
ال�سنوات أالخرية ،وت أ�خر �إجناز املعامالت �ساهم يف ت أ�خري دخول عدد من املخططات
�إىل ال�سوق ،مما أ��سهم يف خف�ض م�ستوى العر�ض ،وب�شكل طبيعي ويف ظل التنامي
يف الطلب على أالرا�ضي يحدث هذا ا إلرتفاع يف أال�سعار الذي نراه ،وهو حالة غري
طبيعية وغري مقبولة ..لذلك اتوقع ا�ستمرار هذا االرتفاع يف أال�سعار ما مل يتم حل
هذه امل�شاكل وجتاوزها ،ففي كثري من أالحيان نعر�ض خمططا مكتمال من كافة
النواحي ،وكل أ�وراقه الر�سمية �سليمة� ،إال �إننا نفاج أ� بقرار اعرتا�ض من قبل �شركة
ارامكو ال�سعودية ،فيحدث الت أ�خري والتعرث يف امل�شاريع واملخططات.
وهناك م�شكلة أ�خرى ينبغي االلتفات لها ،وهي م�شكلة املكاتب العقارية الوهمية،
والتي كرثت يف ال�سنوات أالخرية ب�شكل ملحوظ ،والتي ينبغي أ�ن يكون هناك عملية
تنظيم وا�سعة و�شاملة للقطاع العقاري ..وال ينبغي ترك احلبل على الغارب.

التطوير العقاري

غرفة ال�شرقية واملجل�س البلدي
ــ ما ر أ�يكم يف الدور الذي تقوم به غرفة ال�شرقية ،وما يبتناه املجل�س البلدي
لتطوير املحافظة؟
ـ دور جمل�س أ�عمال فرع غرفة ال�شرقية مبحافظة القطيف ف�إين ـ يف احلقيقة ـ
أ�رى ب أ�ن الغرفة تقوم بدور كبري خلدمة االقت�صاد الوطني ،و أ�متنى ملجل�س أالعمال
املنبثق من الغرفة املزيد من التوفيق ،و أ�دعو القائمني عليه �إىل مزيد من ا إلجتماعات
الدورية العملية ،و أ�ن يتم ا�ستقطاب رجال أالعمال أالوائل من ذوي اخلربة ،ون أ�مل
ب أ�ن تكون ا إلجتماعات أ�كرث عملية ،وبذل املزيد من اجلهود لتفعيلها ور�صد نقاط
ال�ضعف ومعاجلتها.
اما املجل�س البلدي ف أ�متنى التو�صل حلل م�شاكل البالد ،ورفع املعاناة التي يعاين
منها املواطنون ،مثل أ�عمال احلفريات يف ال�شوارع والطرقات ،و أ�عمال ت�صريف
أالمطار و أ�ن تتم ا إل�ستفادة من جتربة املجل�س ال�سابقة.

ـــ نالحظ أ�ن بع�ض املخططات تدخل ال�سوق وهي ناق�صة اخلدمات ،ما ي ؤ�دي
اىل جملة من امل�شكالت بني املالك وبني الزبائن ،ملاذا هذه الظاهرة ،وملاذا ال
وقفة يف اخلتام
يتم تقدمي املنتج مكتمال؟
ـ هذا الظاهرة �صحيحة ،و�سلبية يف مو�ضوع التطوير العقاري ،ففي وقت ما الحظنا
ــ يف ختام هذا للقاء ميكن ان تو�صف لنا العالقة القائمة بني جتار املحافظة
أ�ن بع�ض املخططات تدخل ال�سوق وهي ناق�صة التطوير ،ك أ�ن يكون املخطط بدون
�إنارة ،او بدون �صرف �صحي ،وبع�ضها �سكنها املواطنون بدون ماء ،لكن يف ال�سنوات يف كافة ارجائها ،وهم كما تعلم من ذوي مذاهب وتوجهات خمتلفة؟
أالخرية ال مينح أ�ي خمطط ترخي�ص دون اكتمال كل هذه اخلدمات ،بعك�س ال�سابق ـ �إنني أ�قول كلمة هلل وللتاريخ ،وهي أ�ن العالقة القائمة بني أ�بناء القطيف مبختلف
كانت الدولة ت�ستلم املخطط وتقوم هي بتطويره وفق خطتها ،ويحدث بع�ض الت أ�خري ،مذاهبهم ،وتوجهاتهم الفكرية والعملية كانت ـ وال تزال ـ �إيجابية �ضاربة يف القدم،
ولكن هذا الو�ضع بات يف حكم املنتهي ،فكل خمطط يدخل ال�سوق يف هذا الوقت ال وتعترب مثاال يحتذى للتعاي�ش القائم بني أ�بناء الوطن الواحد� ،إذ ال فرق بني أ�بناء
الوطن ،خ�صو�صا و أ�ننا جميعا نحمل هدفا واحدا يف هذه احلياة وهو حتقيق ر�ضا اهلل
بد أ�ن يكون مكتمال .
جل � أش�نه ،فالعالقة بني أ�هايل املحافظة مع بع�ضهم البع�ض ـ حتى يف ظل املناف�سات
التجارية احلادة ـ كانت والتزال قوية وحميمية ،ولدينا على ال�صعيد ا إلقت�صادي
خطوات تطويرية
العمال يف تقدمي م�شروعات �إ�ستثمارية جماالت عمل وا�سعة و�شراكات عقارية ،ف�ضال عن م�شاريع م�شرتكة فكان �آبا ؤ�نا
ــ ما ر أ�يكم يف مبادرات �شباب آ
أ
أ
و�جدادنا يعي�شون يف مزرعة واحدة وي�كلون من �إناء واحد ،وهم من مذهبني
(جتارية أ�و عقارية أ�و �صناعية أ�و خدماتية)؟
ال �شك �إنها مبادرات جيدة ،و�إن اخلطوات التي تدعم مبادرات �شباب أالعمال� ،سواء من خمتلفني ،وما يجري وما ن�سمع عنه يف ال�سنوات أالخرية من نعرات مذهبية كريهة
احلكومة أ�و من البنوك وم ؤ��س�سات التمويل أالخرى ،هي خطوات ت�سري يف الطريق هنا وهناك نراها من ال�سلع الكا�سدة ال مكان لها يف �سوقنا مبحافظة القطيف ،ف�ضال
ال�صحيح ،فال�شباب هو زادنا ،وامل�ستقبل رهني مببادراتهم ،و�إذا مل يكن هناك دعم عن عموم املنطقة ال�شرقية واململكة ..وبالن�سبة يل وعلى �ضوء معاي�شتي مع أ�خوتي
لهذه املبادرات ف�إن �صورة امل�ستقبل �سوف تتعر�ض �إىل هزة  ..وما نراه أ�ن هناك تطورا يف القطيف ب أ�ن ما وجده منهم ـ وهو من أ�هايل عنك التابعة للمحافظة ـ هو �صدق
يف �سوق العقار ،وهناك أ�فكار جديدة تدخل ال�سوق بني فرتة و أ�خرى ،فعلينا أ�ن نقف املعاملة ،والتعامل أالخوى ،وال�شراكات التجارية الناجحة ..وهو �شعور أ�جده يف
عند هذه االفكار وندعمها ون�ستقطبها وكل ذلك ي�صب ل�صالح ا إلقت�صاد الوطني ،ألن نف�سي ،و أ�عتقد جازما ب أ�نه موجود لدى كافة من اتعامل معهم من اهايل حمافظة
تعدد أالعمال ل�شباب الوطن يحد من البطالة .ومن املبادرات واالفكار اجلديدة التي القطيف كافة ..لذلك أ�رى أ�ن �صورة امل�ستقبل تبدو زاهية ،يف حمافظة القطيف،
تطبق حاليا وتدعم املجتمع ،وحتقق اهدافه ،هي �شراء ال�شقق والوحدات ال�سكنية ،التي ت�شهد أ�ف�ضل حاالت التعاي�ش بني أ�خوة الوطن والدين واللغة وامل�صري .
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حوار

غرية
حممد الفوز

يهربُ العِط ُر من خمائل املعنى .......
و ميي ُل بالق�صيد ِة يف خلو ٍة م�صلوب ٍة على هدي ِر املاء !
-2مل تكن أالنثى عجول ًة
الريح  ،كلما ا�ستع�صى املم ُر ...
�إال يف يدِ
ِ
ني التي تتحا�ش ُد هاهنا
و تدىل
الكعب العايل من در ِج أالع ِ
ُ
كانتْ بداية ُ الغمز و اللمز
َ
غنج ......
و انك�سرتْ ُحرية املواعيدِ بني لذ ٍة و ٍ
ُر ّب ن�شو ٍة جتر ُح أ� َ
لطاف الليلِ و تقت ُل أ��سئلة ال�صباح !
 -3ناع ٌم ف ؤ�ا ُد ال�صبايا
ُ
متتلئ الرياح ُ
ني ب�صخبِ املليحاتِ !
كلما انلوى غ�صنُ الطفول ِة
تتخفف أال ُ
ُ
ر�ض من ثِقلِ املوتى .......
و
 -4الوعو ُد هاهنا .....
ُ
َ
�ض ِّيقة امل�ساءاتِ  ،ال تذرف حنان الغفل ِة على �ش ّماع ِة القلب !
كلما ا�ستك َ
رث اللي ُل �صلواتِ القم ِر
تنو ُء اخلفايا  ،بو�شو�شاتٍ جمروح ٍة يف �آخ ِر ال�صمت
ال تهفو للعناقِ
�سوى ّ
منعطف اللذة !!!
امل�شاغب يف
الظ ُل
ِ
ُ
متعب يا �سيدتي تقتلني خفقة ُ ال�صبايا ....
ٌ -6
العابرينَ
�سرابٌ يتداعى
و أ�راكِ يف دمع ِة
ُ
ُ
الغارق يف �شرايني املدى يتو�س ُل أ�بعادكِ ؟!!
النب�ض
لي�س
أ� َ
أ
أ
هاهنا  ،تتلعث ُم أ�خطائي  ،ف��شدو للمليحاتِ ب�غاين فريوز التي
طابتْ رق�صا ُتنا على زيرانِها  ،و جت َّلدتْ �صبوا ُتنا على ر�شف ِة النبيذ
اجلحيم أالدنى الذي ي ؤ�ج ُج فحول ِة
املخطوف من ج ّنت ِِك ال ُعليا �إىل
ِ
ِ
ر�ض بطينتي احلائرة !!
أال ِ
ُ
-7يتقاط ُر الوج ُد على غ�سيلِ املنايا بورد ٍة حمرا َء تذكي رم َق الروح
 ،و حت�ضنُ ممراتِ الن�سيانِ بخطى ال ُع�شاقِ الذين ال ي ؤ�جلهم
ُ
فال�شوق أ�وىل باخللو ِد
هو�س اللحظاتِ الدافئة ،
م�شوا ُر اللهف ِة عن ِ
أ
من أ�وها ِم الزمن امل�ستبد بحوا�سنا �يها الندامى !!
 -8ا�سترتوا يف يدِ الوجع يف دف ِء املُنى تتجدد رهافة ّ
الظل
غب�ش الهوى !
و نهفو لهم�س ٍة جمروح ٍة يف ِ
 -9أ�تركني على جمامر قلبك أ�تل ّوى ...
ت�سييييييييي ُل أال ُ
ر�ض على وج ِع التائهني
ك أ�نني "هنا" و ال�سن ُ
ني الغافية ب أ��ضلوع الناي
أ
حتدو أالغاين لرنق�ص  ...بكوميديا �سوداء ُخذي الجنحة
و انتعلي أ�بعاد الن�سيان كي تدخل روحك روحي
فنلوذ  ...بالهوى !! من ال يُكفكف �آهة الغيب
َ
�سوف تلعنه مدن املعنى  ،و تجُ ِّردُه فرادي�س اللغة !
-10ت�سرقني أ�يادي النهار
و أ�نتِ  ،يار َّبة ا إلثم و البيا�ض بعيدة الغواية !
ق ّربي �سكرة ال�ضوء يف عتمة الورد
ُ
حلظات جتر ُح امل أ�وى ثم  ....جنتمع يف حلبة تانغو
ن�صق ُل دفء الكونِ مب�سا ٍء أ�خيييييييييييييييييري

�إ�صدرات جديدة
"امل�شي فوق رمال �ساخنة" جديد �شم�س علي
�صدر عن النادي أالدبي جمموعة"امل�شي فوق رمال �ساخنة" ،أ
للديبة والقا�صة �شم�س علي ،وذلك بعد م�ضي نحو أ�ربعة
أ�عوام على فوزها بجائزة أ�بها ،ومت تد�شني املجموعة يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب ،وهي ت�شتمل على �44صفحة
من القطع ال�صغري(.)12.5x13.5
وتق�سم املجموعة التي ت�ضم  14ن�صا من بواكري القا�صة �إىل باقتني ":أ�وراق خمتلطة"،
و" أ�وراق من أالم�س" ،حيث ت�ضم الباقة أالوىل ع�شرة ن�صو�ص هي":نافذة
بني ال�سطور " ،حفلة تنكر""،دعوة مثلجة""،بئر أالماين"" ،املعجزة""،حكاية
ع�صرية""،زلة عقل""،يقظة موت" "،القرار الوحيد"� ،إ�ضافة �إىل ق�صة
العنوان.
أ
أ
أ
فيما ت�ضم الباقة الثانية املعنونة بـ"�وراق من الم�س"�،ربعة ن�صو�ص
هي":فنتازيا رجل م�سافر"" ،بحث يف الزمن الهارب"�"،إمر أ�ة خلف النجوم"،
"جنون الفاقة".
يذكر ب أ�ن املجموعة كانت قد فازت باجلائزة منا�صفة مع جمموعة "امل�شبك
اخل�شبي" للقا�ص فرا�س عامل ،كما أ�ن لدى القا�صة جمموعة أ�خرى
بعنوان" طق�س ونريان"� ،سبق و أ�ن فازت بها أ�ي�ضا بجائزة نادي تبوك منذ
خم�سة أ�عوام ،وهي من �إ�صدارات نادي أ�دبي ال�شرقية.

احلمادي يوقع ديوانه اجلديد
وقع ال�شاعر حممد احلمادي جمموعته ال�شعرية التي حتمل عنوان ( ف�ستان لرغبة
جاحمة ) يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب  ،ويعترب هذا الديوان ال�صادر عن دار
الكفاح للن�شر والتوزيع ال�سابع يف م�سرية احلمادي ال�شعرية  ،ويحتوي على ع�شرين
ق�صيدة غلب عليها �شعر التفعيلة منها ق�صيدة ( �شهقة الف�ستان  ،طفل من ورق  ،غبار
لرائحة جمهولة  ،املواء أالخري  ،طقو�س بحرية ) وغريها من الق�صائد .
يقول يف ق�صيدة ( طقو�س ال حتتمل الت أ�جيل ) :
�سراديب احلقيق ِة /
العابرو َن على قمي�ص ِ الوقتِ � /ضاعوا يف متاهاتِ الطريق  /كانوا
َ
ُ
حينما انتف�ضت  /حكايات الربيقْ  /البح ُر ُ
يدرك  /ما
يجول بداخل ِ ال�صوتِ  /املعاك�س ِ
 /من نداءاتِ الغريقْ
يذكر أ�ن احلمادي فاز بعدد من اجلوائز املحلية والعربية و�شارك يف كثري من أالم�سيات
ال�شعرية �إ�ضافة �إىل كونه معداً ومقدماً ألبرز برامج القناة الثقافية ال�سعودية وهو
برنامج ( �سينما �شبابية )

"مالحم �صغرية" ديوان �شعرلرتكية العمري
�صدر م ؤ�خرا ديوان "مالحم �صغرية" لل�شاعرة تركية العمري وقد أ�هدته (�إىل كل امل ؤ�منني
وا إلن�سانيني يف العامل الذين أ�حبوا د.غازي عبدالرحمن الق�صيبي)  .ويحتوي الديوان  ،الذي
يقع يف � 95صفحة وال�صادر عن دار أ�ثر للن�شر بالدمام  ،ثالثني ملحمة �شعرية؛ تتناول كل
ملحمة جانبا من �سرية و�شخ�صية د.الق�صيبي .
وقد حملت عناوين املالحم العناوين التالية  :لندن – يا�سادن احلق –ال أ�حد – بهجة
البحرين �-إحتفالية امل ؤ�منون  -أ�تيت قبل زمنك -حيث تكون -وزير التغيري -عليك ال�سالم
 ابك يا كويت -ن�صري الن�ساء -مواطن فقري -دموع الريا�ض -ال مل ترحل �-سالف  -ياعروبةقامة �سهام -كل غ�صن وارف -نحبك  -أ�وراق الورد حاربوك  -ن أ�تي اليك �-شكرا د.غازي -زهرةاحلرية �-شال �إ�ستربق -رجل اليحرتم -ماجد بحار أالفكار  -أ�تت أالخبار -حلم ميامة حديث
أالجناد .
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ق�صر �إبراهيم التاريخي أ
بالح�ساء
�إعداد /علي اخلمي�س
ميثل ق�صر �إبراهيم املركز الرئي�سي إلدارة احلكم يف �شبكة الدفاع مبحافظة أالح�ساء،
حيث كانت تقيم فيه حامية ع�سكرية ب�صفة دائمة ،با إل�ضافة �إىل كونه املقر ا إلداري
الرئي�سي للحكم.
ويقع ق�صر �إبراهيم يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من حي الكوت أ�حد أ�قدم أ�حياء منطقة
أالح�ساء ،وكان ي�شكل جزءا من �سور املدينة التي مت بنا ؤ�ه فرتة احلكم العثماين أالول
ما بني عام 956هـ وعام 1091هـ ،ومت تطوير املنطقة املحيطة بالق�صر و أ��صبحت مركزا
�إداريا للحكومة ا إلقليمية.
واختلفت الروايات حول �سبب ت�سمية "ق�صر �إبراهيم" حيث ت�شري بع�ض امل�صادر �إىل
أ�ن هذا اال�سم أ�طلق على الق�صر خالل القرن الرابع ع�شر الهجري ،بعد أ�ن كان ي�سمى
ق�صر الكوت ،وهو ا�سم ال ميت ب�صلة ألي �شخ�صية تاريخية ،وهي رواية �ضعيفة.
وبع�ض امل�صادر أالخرى ت�شري �إىل أ�ن الت�سمية تن�سب �إىل �إبراهيم بن عفي�صان أ�مري
أالح�ساء يف عهد ا إلمام �سعود بن عبد العزيز بن حممد.
أ�ما تاريخ بناء الق�صر الذي تقدر م�ساحته بـ 18200م 2من اخلارج و  10,000من الداخل
فريجع �إىل عهد اجلربيني الذين حكموا أالح�ساء مابني عام 840هـ وعام 941هـ ليكون
مقرا للحكم والقيادة الع�سكرية يف �آن واحد� ،إال أ�ن دولة اجلربيني انتهت عند قدوم
العثمانيني بحملتهم أالوىل ،والتي قاموا فيها باحتالل الق�صر ،لكنهم بالبداية مل
يقوموا ب�إدخال أ�ي تعديالت تذكر على ال�شكل العام للق�صر ،بل أ��ضافوه �إىل �سور الكوت
لي�صبح ق�صر �إبراهيم با�شا ق�صرا داخليها باملدينة ،بعدها مت �إحداث عدة تغيريات
كبرية داخلة ،والتي كانت مبثابة انعكا�س للتغيريات الع�سكرية والثقافية ،حيث جلب
العثمانيون معهم أ��ساليبا وطرزا معمارية جديدة ،امتزجت مع املوروث املعماري املحلي
للمنطقة ،مما أ�نتج أ��سلوبا معماريا جديدا ومميزا ،ظهر يف أ��شكال أالقوا�س والقباب
والزخارف اجل�صية املوجودة يف مباين الق�صر،
ويتكون ق�صر �إبراهيم با�شا والذي تقدر م�ساحته بـ 18200م 2من اخلارج و 10,000م2
من الداخل مما يلي:
 املدخل الرئي�سي :يقع يف منت�صف ال�ضلع الغربي  ،و هو مدخل منك�سر. م�سجد القبة :بناه على با�شا حاكم أالح�ساء  ،بني �سنوات  979 -972هـ . مق�صورة ا إلدارة :تقع يف منت�صف ال�ضلع ال�شرقي للق�صر و تتكون من أ�ربع غرفت�شرف على كافة أ�جزاء الق�صر.
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 مهاجع اجلنود :متتد على طول ال�ضلع ال�شرقي للق�صر. حمام البخار :مبنى مربع ال�شكل م�سقوف بقبة. البئر :وتقع على ال�ضلع الغربي بني احلمام الرتكي و املدخل الرئي�سي. جناح اخلدمة :يقع على ال�ضلع الغربي و قد خ�ص�ص إلعداد الطعام. غرف نوم ال�ضباط :تقع بجوار امل�سجد و تتكون من خم�س غرف  ،و تطل على رواقتتقدمه ا�سرتاحة زودت بدكة للجلو�س.
أ
 دورات املياة :تقع على ال�ضلع ال�شمايل للق�صر و تتكون من جز�ين � :شمايل لق�ضاءاحلاجة  ،و جنوبي لال�ستحمام.
 �إ�سطبالت خيول ال�ضباط :تقع على ال�ضلع ال�شمايل و تتكون من رواق مق�سم �إىلعدة أ�ق�سام.
 م�ستودع الذخرية :عبارة عن قبو أ��سفل أالر�ض ينزل �إليه عرب درج و فوقه قبة�صغرية  ،و �إىل جواره غرفة للمراقبة أ�حيطت بثالثة أ�روقة..
 البوابة اجلنوب ّية :فتحت يف ال�ضلع اجلنوبي يف عهد امللك عبد العزيز �سنة  1353هـ. غرفة االت�صاالت :أ�ن�شئت يف عهد امللك عبد العزيز و هي �آخر املباين امل�شيدة بالق�صرحيث و�ضع فيها أ�قدم تلك�س و�صل املنطقة ال�شرق ّية.
 أالبراج و عددها ( )4( :)8يف أ�ركان الق�صر  )4( ،أ�خرى تتو�سط أ��ضالعه. -براحة اخليل :تقع خارج الق�صر  ،و فيها مو�ضع خيول اجلند.
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ُ
العالم العربي
االنك�شاف
"العالم العربي
ّ
والتحول"� ..شعار دورة منتدى إ
إ
أ�علن نادي دبي لل�صحافة
عن �شعار الدورة احلادية
ع�شرة ملنتدى ا إلعالم
العربي "ا إلعالم العربي:
االنك�شاف والتحول" والذي
�سيعقد يف فندق جراند حياة
دبي على مدار يومي 8و9
من مايو  2012مب�شاركة
أ�كرث من � 2000إعالمي من
الوطن العربي والعامل.
وقالت مرمي بن فهد
املديرة التنفيذية لنادي
دبي لل�صحافة�" :إن �شعار
الدورة احلادية ع�شرة يعك�س
زخم املو�ضوعات والق�ضايا املطروحة للبحث واحلوار �ضمن اجلل�سات الرئي�سية وور�ش العمل؛
فقد مل�سنا حالة من اال�ضطراب يف امل�شهد ا إلعالمي ب�سبب التحوالت واحلراك املت�سارع الذي
رافق احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف الوطن العربي ،حيث يواكب الربنامج كافة التطورات
احلا�صلة يف امل�شهد ا إلعالمي مبا فيه من ق�ضايا وظواهر �إعالمية جديدة برزت خالل العام
املا�ضي ومطلع العام احلايل".
أ
و أ��ضافت بنت فهد�" :سيتخلل برنامج املنتدى  8جل�سات رئي�سة و 4ور�شات عمل؛ ت�ست�ضيف �كرث
من  65متحدثاً من خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات أالكادميية وا إلعالمية والبحثية ،وي�شارك
فيه كوكبة من أ�برز امل ؤ�ثرين و�صناع القرار وقادة الر أ�ي و أ��صحاب امل�شاريع واالبتكارات مع
الرتكيز على م�شاركة ا إلعالميني ال�شباب وطلبة ا إلعالم ،و�سيتم الك�شف تباعاً عن أ��سماء كبار

امل�شاركني وتفا�صيل املو�ضوعات عرب بوابته ا إللكرتونية www.arabmediaforum.
."ae
وحول برنامج املنتدى قالت بنت فهد�" :سرت�صد هذه الدورة أ�برز امل�ستجدات على ال�ساحة
ا إلعالمية العربية والدولية من ظواهر و�إ�شكاليات ،و�ستبحث يف التغري الذي طر أ� على و�سائل
ا إلعالم واملن�صات ا إلعالمية اجلديدة التي فر�ضت نف�سها على أالدوات والقنوات التقليدية
مبا فيها دور امل ؤ��س�سات ا إلخبارية التي تعر�ضت المتحان �صعب خالل تغطيتها أ
للحداث
يف خمتلف أ�رجاء الوطن العربي وا�ضطرار بع�ض امل ؤ��س�سات لتغري خارطتها الرباجمية ،كما
�ستحلل النقا�شات التغري يف هيكيلة البنية النخبوية وطرق الت أ�ثري على الر أ�ي العام ،و�ستنظر
يف م�ضمون اخلطاب ا إلعالمي واللغة امل�ستخدمة ،و�ستعر�ض أالدوار املختلفة للقنوات
واملن�صات من خارج الو�سط ا إلعالمي".
و أ�كدت بنت فهد أ�ن أ�هم ما مييز برنامج هذه الدورة أ�ن كافة املو�ضوعات املطروحة م�ستقاة من
ا إلح�صاءات وامل ؤ��شرات التي قدمها تقرير نظرة على ا إلعالم العربي الذي يعتزم �إطالقه نهاية
�شهر أ�بريل القادم وير�صد تطورات امل�شهد ا إلعالمي يف  17دولة عربية ،حيث �ساهمت املقابالت
وامل�سوحات التي أ�جراها النادي يف تغذية ق�ضايا برنامج املنتدى و�إ�ضفاء الطابع العلمي على
اختيار املو�ضوعات بالت�شاور مع جمموعة من أ��صحاب اخلربات والتجارب ا إلعالمية �ضمن
�شبكة عالقاته العربية والدولية.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن منتدى ا إلعالم العربي يعد أ�كرب تظاهرة �إعالمية يف الوطن العربي
جتمع حتت مظلتها العاملني يف الو�سط ا إلعالمي على اختالف مكوناته ،فقد جنحت
الدورة العا�شرة التي عقدت حتت �شعار "ا إلعالم العربي وعوا�صف التغيري" ،مايو  2011يف
ا�ستقطاب أ�كرث من  2800م�شارك من العاملني يف املجال ا إلعالمي و�صناع القرار والباحثني
أ
والكادمييني وطلبة ا إلعالم� ،إ�ضافة �إىل أ�كرث من  23أ�لف �شخ�ص �شاهدوا وقائع املنتدى
�ضمن تقنية البث املبا�شر على �شبكة ا إلنرتنت؛ كما ر�صد م�شاركة  40جن�سية من خمتلف
أ�رجاء الوطن العربي والعامل.

�صورة آ
الخر يف �شعر املتنبي مبركز آ�فاق
�إعداد /ح�سني زين الدين
أ�قام منتدى أ�فاق الثقايف حلقة نقا�شية حلقة نقا�شية حول كتاب
(�صورة آالخر يف �شعر املتنبي ) لل�شاعر ال�سيد حممد اخلباز،
مب�شاركة أال�ستاذ أ�حمد املديل بورقة نقدية للكتاب ،و أ�دارها
أال�ستاذ �إبراهيم الزاكي .
احللقة التي ح�ضرها جمع من الكتاب واملثقفني أ�,و�ضح فيها
اخلباز يف مطلع حديثه أ�ن الكتاب ال يدخل �ضمن النقد أالدبي
اجلمايل ،و�إن كان عنوان الكتاب يتناول �شخ�ص املتنبي أ�و �شعره
أ�و م�سائله اجلمالية ،مرجعا ذلك �إىل أ�ن هذا اجلانب تناولته
الدرا�سات والكتابات أالدبية والنقدية ب�شكل مو�سع ،ف أ�راد أ�ن
يكون الكتاب ثقافيا يركز على اجلوانب الثقافية ويتخذ من
النقد أالدبي منطلقا ملعاجلة ق�ضايا ثقافية معا�صرة وقدمية
يف نف�س الوقت.
وحتدث اخلباز عن " م�صطلح آالخر" كق�ضية ثقافية معقدة
معرفية قدمية �إال أ�ن الوعي املعريف بهذه الق�ضية بد أ� يتزايد
مع منو العلوم ا إلن�سانية.
و أ��شار �إىل أ�ن الكتاب يف طياته يعالج بع�ض الق�ضايا �ضمن

ثالث م�سارات :معاجلة الق�ضايا التاريخية ،ومعاجلة الق�ضايا
أالدبية ،ومعاجلة الق�ضايا الثقافية ،ملفتا �إىل أ�ن الكتاب يتخذ
من املدر�سة االجتماعية يف أالدب منهجا يف معاجلته للق�ضايا
وي�سلط ال�ضوء على هذه النظرية وكيفية تطبيقها واال�ستفادة
منها.
وع َّرف اخلباز معنى " م�صطلح آالخر" كما ورد يف ل�سان العرب
 " :آالخر مبعنى غري ،كقولك رجل �آخر وثوب �آخر" مبعنى أ�ن
آالخر خمتلف عن الذات وهو غريها.
وبني أ�ن لفظة آالخر لي�ست جديدة على املعجم العربي ،وال
على معاجم اللغات أالخرى ،بل هي قدمية قدم وعي ا إلن�سان
باختالفه عن غريه ،غري أ�ن هذه اللفظة قد جرى عليها تغري
وتطور داليل حولها من جمرد لفظة �إىل م�صطلح يف العلوم
ا إلن�سانية له دالالت خا�صة وحمددة ،وذلك ما حدث لكثري من
أاللفاظ.
ملفتا �إىل أ�ن هذا التطور الداليل للفظة ( آالخر) مل يحدث
جراء تطور فكري يف الثقافة العربية ،و�إمنا الذي حدث أ�ن
م�صطلح ( �آخر) يف العربية هو ترجمة مل�صطلح تنامى يف بع�ض

اللغات أالوروبية .
ور أ�ى أ�ن "من م�صطلح آالخر" عولج يف الكثري من العلوم
ا إلن�سانية ،لذا جند أ�ن م�شكلة آالخر مت�شبعة بدالالت مت�شابك
ومعقدة من علوم كثرية ،لهذا ي�صعب و�ضع تعريف جامع
للفظة آالخر بدالالتها املعرفية احلديثة؛ حيث أ�ن من ال�صعب
ف�صل آالخر كمفهوم يف تعريفه عن مفهوم الذات.

العدد الرابع ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى أ
الوىل  1433هـ  -املوافق  -أ�بريل  2012م

ثقافة

19

�صبحي حممد
خبري يف ح�سن اجل�شي
� ؤ
ش��ؤون املياه

تكثيف املياه املوجودة يف الهواء للزراعة
�أهم البدائل احلديثة لرت�شيد املياه

حتقيق /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي " وجعلنا من املاء كل �شيء حي "
حقا �إن املاء من أ�كرب النعم التي أ�نعم اهلل بها على الب�شرية  ,فاملاء هو احلياة  ,وبدونه
ت�ستحيل احلياة .
انه نعمة عظيمة وواجبنا أ�ن ن�شكر اهلل تعاىل على هذه النعمة و أ�ن نحافظ عليها
ونقت�صد يف ا�ستعمالها وهذا يتطلب منا بث ثقافة تر�شيد املاء  ،واخت�صار ا�ستعماالته
وا�ستبدال املياه بو�سائل أ�خرى للنظافة .
ؤ
لل�ستنارة
يف هذا اال�ستطالع طرحنا بع�ض الت�سا�الت على عدد من إ
العالميني إ
ب أ�فكارهم يف مو�ضوع غاية يف أ
الهمية  ،وهو تر�شيد ا�ستعمال املياه :

ملخزون املياه اجلوفية وقبل ذلك أ�ود الت�شديد على �إن املاء عن�صر مهم يف
ال�صناعة ب�صفته أ��سا�س النتاج الطاقة املحركة للكثري من امل�صانع ان مل
يكن كلها؛ذلك ألن الطاقة الكهربائية تعتمد يف �إنتاجها على املاء وهي التي
تدخل يف حتريك الكثري و الكثري من أالجهزة ب أ�نواعها املختلفة.
لقد كان للعلم احلديث اليد أالطول يف �إيجاد بدائل عن �إ�ستخدام املياه
اجلوفية ،وح�سبك ان تلتفت اىل ان دولة كال�صني مثال ا�ستطاعت زراعة
بع�ض املحا�صيل الزراعية با�ستخدام مياه البحار ،كما ان تقنية ظهرت
حديثاً تمُ كن من زراعة م�ساحات االرا�ضي ال�شا�سعة با�ستخدام املياه الناجتة
عن هطول املطر ولو ب�صورة �شحيحة يف العام الواحد مع ا�ستخدام تكثيف
املياه املوجودة يف الهواء للزراعة ،ولعل املو�ضوع اكرب من ان حتيطه كلمات
حدثنا عن بدائل خمتلفة لرت�شد �إ�ستخدامات املياه.
وا�سطر قليلة هنا ولكن يبقى أالهم الذي أ�رى �ضرورة طرحه هو أ�همية
بينما يتحدث الكثريون عن تر�شيد ا�ستهالك املاء من خالل االقت�صاد يف ا�ستخداماته تطبيق �آخر ما تو�صلت له التقنيات احلديثة يف تر�شيد �إ�ستهالك املاء و أ�نها ا�ستطاعت
املنزلية كالتنظيف وغريها ف� أس�ركز يف هذه أال�سطر القليلة على زاوية أ�خرى من ان توجد البديل عن �إ�ستخدام املياه اجلوفية وبالتايل �إدخارها أ
للجيال القادمة.
الرت�شيد وهي تلك املتعلقة يف �إيجاد البدائل ألكرث اجلهات التي تعترب م�صدر هدر
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يف ر أ�ي القا�صة والكاتبة� /شم�س علي هل قامت وزارة املياه مبا
ينبغي للحفاظ على ثروتنا املائية ؟
أ�عتقد أ�نه اليزال أ�مام وزارة املياه العديد من اخلطط وامل�شاريع التي
يجب أ�ن تتبناها يف �سبيل احلفاظ على ثروتنا املائية من خطر الهدر
اجلائر الذي يواجهها ،على �صعيد امل�شاريع التنموية التي ت�ستنزف
الكثري من املياه اجلوفية العذبة وكذلك على �صعيد ا�ستهالك الفرد
واملجتمع.
كما أ�نني أ� ؤ�من ب أ�همية تن�شيط وزيادة الوعي بامل� ؤ
س�ولية امل�شرتكة بني
اجلهة امل� ؤ
س�ولة واملواطن يف �إمناء الرثوات واحلفاظ عليها بخا�صة
الرثوة املائية التي الميكن للمرء ب أ�ي حال من أالحوال ا إل�ستغناء عنها،
ما يحمله م� ؤ
س�ولية أ�كرب جتاهها .وا إللتفات ملا نواجهه من خطر حقيقي
يتمثل يف �شح مواردنا املالية باعتبارنا بلد �صحراوي يفتقر مل�صادر املياه،
وكثري من مياهنا اجلوفية ن�ضبت خالل العقود الثالث أالخرية.
ماتقرتحني من طرق للمحافظة على املياه ؟
ثمة الكثري من املقرتحات للحفاظ على الرثوة املائية  ،أ�همها العمل
اجلاد واحلثيث على بث الوعي على كافة امل�ستويات لدى املواطنني
ب أ�همية احلفاظ على املاء ،بخا�صة يف املدار�س أ
والماكن العامة التي
يتعر�ض فيها املاء �إىل هدر ،مثل أ�مكنة الو�ضوء يف امل�ساجد ،ودورات املياه
العامة� ،إ�ضافة لبث املزيد من التوعية بقيمة ا إل�سرت�شاد يف املاء أ�ثناء
ال�سباحة أ
والعمال اليومية ،وتقليل عدد مرات غ�سل الباحات املحيطة
باملنازل وا إل�ستعا�ضة عن ذلك بعملية الكن�س وامل�سح وكذلك ،احلد من
ظاهرة غمر املزروعات ،و حفر آالبار ا إلرتوازية  ،والعيون التي ترافق
ظاهرة تنامي عدد ا إل�سرتاحات لدينا ،وال�صيانة امل�ستمرة لناقالت
ومو�صالت املياه ،وم�شروع التنقيط لري مزروعات املرافق العامة
واعتماد ذات التقنية لري مزروعات أالفراد واحلدائق اخلا�صة ،وكذلك
تعميم ا�ستعمال احلنفيات التي تعمل وفق ح�سا�سات كهربائية جتعلها
تعمل على انزال املاء وقت احلاجة �إليه فقط ،واعتماد �آلية تدوير املياه
لغ�سل آالالت وال�سيارات يف املحطات و أالماكن املخ�ص�صة لذلك.
هل نحن جمتمع مبذر للمياه كيف وماهي وجوه التبذير التي
ميار�سها البع�ض ؟
من امل ؤ��سف أ�ننا جمتمع منيل يف غالبيتنا �إىل ا إل�ستهالك الغري واعي أ�و
املقنن بكافة �صوره ووجوهه دون أ�ي مراعاة ملخاطر �سلوكنا ذلك على
البيئة ومواردنا وثرواتنا الطبيعية ودون التفات يذكر ملا ميثله ذلك من
خماطر جمة علينا وعلى أالجيال املقبلة.
ويبدو من الالفت �آلية تعاملنا مع املاء وهدره يف �سبل معي�شتنا اليومية
من دون ح�ساب ،فنرتك العاملة املنزلية أ�و العامل مثال يغرق الطريق
ب�سيل من املياه أ�ثناء قيامه بتنظيف باحة املنزل ،أ�و أ�ثناء غ�سله لل�سيارة،
كما نرتك أالطفال يف دورات املياه يت�سلون باللعب مباء احلنفيات و أ�حوا�ض
ال�سباحة ،و أ�ثناء قيامنا بغ�سل أ�واين الطهي أ�و امل أ�كوالت يخيل �إلينا أ�ننا
لن نح�صل على درجة النظافة املطلوبة من دون أ�ن نفتح احلنفية على

أ�ق�صى حد.
وامل ؤ��سف حقا أ�ننا حتى
ونحن نتهيئ للعبادة
وال�صالة من خالل
الو�ضوء ن�سرف يف
ا�ستعمالنا للماء
دون وعي ب أ�ن
العبادة �سلوكيات
أ�ي�ضا واهلل تعاىل يف
حمكم كتابه يقول":
وكلوا وا�شربوا وال
ت�سرفوا"
ويف أالخري ،يبدو من غري
املقبول ونحن م�سلمني نقر أ�
قوله تعاىل" وكلوا وا�شربوا وال
ت�سرفوا" ،أ�ن ال نحافظ على ثروة
نحن أ
والجيال املقبلة يف أ�م�س احلاجة
�إليها.
أ�فراح جعفر اعالمية �سعودية/ام بي �سي
كيف نن�شر ثقافة املحافظة على الرثوة املائية ؟
ن�شر الثقافة يكون مب�ساعدة اجلميع ،املنزل أ�وال عرب ا�ستخدام أ�دوات
تر�شيد املاء وتعليم ال�صغار كيفية املحافظة على املاء وملاذا نحافظ
عليه ,ثم املدر�سة عرب املعلم الذي يكون قدوة يف حمافظته على املاء ثم
بالدرو�س التي يعلمها لل�صغار .
و أ�خريا دور املجتمع ال�سيما امل�ساجد فهي بيئة خ�صبة ولطيفة لتعليم
الطفل أ�ثناء الو�ضوء ,كما أ�ننا يجب أ�ن النغفل أ�ن لل�صغار ثقافة
ومعلومات مل نتعلمها فنقبل ا إل�ستماع حلديثه دون أ�ن ننظر ل�صغر
�سنه.
مات أ�ثري هدر املياه يف البيئة ؟
هدر املاء أ�نا ل�ست خبرية بيئية لكن من خالل �إحتكاكي ال�صحفي ببع�ض
اخلرباء فالهدر له مرحلتان أ�ولهما  :أ�ن يكون كرثة يف املاء املهدر مما
ينتج عنه الروائح الكريهة وعفن أالر�ض ,ثم ت أ�تي املرحلة الثانية وهي
نفاذ كميات املاء ال�شحيحة أ��صال وهنا يبد أ� اجلفاف يف أالرا�ضي ثم على
م�ستوى الب�شر.
ما أ
ال�ضرار املرتتبة على هدر املاء ؟
بالطبع تختلف حياة النا�س بال ماء فعندما ت�ستهلك املوارد املائية �سيكون
من ال�صعوبة العي�ش يف مكان بال ماء فال �شرب والزرع وال ق�ضاء أ�ب�سط
� ؤ
ش�ون احلياة ,اللهم الحترمنا نعمة املاء.
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�شم�س علي :
م��ن امل ؤ��سف أ�ن��ن��ا جمتمع
من��ي��ل يف غالبيتنا �إىل
ال�ستهالك غري الواعي
إ
وغري املقنن للرثوة املائية

أ�فراح جعفر:
ثقافة الرت�شيد
تنطلق من املنزل أ�وال

حتقيق
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بقلم /باقر علي ال�شما�سي

معاملنا احل�ضارية غيبتها ا ألقدار
مما قر أ�ت هو أ�ن حا�ضرة اخلط – أ�ي القطيف كانت الزارة وهي �شمال و�سط
القطيف وتبعد حالياً بخم�سة كيلو مرتات تقريباً و�شرق العوامية بكيلو مرت واحد.
وكانت حا�ضرة يف عهد ملوك �آل م�سمار من زعماء قبيلة عبد القي�س  ،بيد أ�ن عجلة
التاريخ.
غري �ساكنه ولكن �إىل أالمام يف غالب أالزمان �إال أ�نها أ�حيانا ً تنعطف ميينا
ً و�شما ًال  ،مثلها مثل القطار ينعطف أ�حيانا ً ميينا ً و�شماال ً وقد يتوقف يف بع�ض
املحطات قلي ً
ال ولكنه ال ميكن أ�ن يرجع للوراء قط  ..ودار الزمن دورته فهبط علينا (
أ
بالرب�شوت) أ�حد الغزاة ويدعى احل�سن بن بهرام اجلنابي وامللقب ب�بي �سعيد اجلنابي
 ،جاءنا باخلديعة واملكر أ�و ًال حيث زعم ب أ�نه مندوب من ا إلمام الغائب وممثل له
ف أ�نطلت هذه الهرطقة لفرتة من الزمن ،وحني انك�شف أ�مره ومكره هرب واختفى
يف بادية القطيف ومن ثم ع�سكر بجي�ش منظم  ،ف�سحق به الزارة بعد ح�صارها �سنة
كاملة  .وهذه رواية يكاد يجمع عليها كل من كتب و أ�رخ عن القطيف واخلليج و�شبه
اجلزيرة العربية  ،وهي رواية تاريخية طويلة ال جمال ل�سردها هنا .
 �إن أ�هايل منطقة القطيف واخلليج عموماً قد عانوا الكثري من نكران اجلميل
من قبل الغزاة واملحتلني � ،إذ عاملوا أ�هايل هذه املنطقة على مر الع�صور معاملة
ال�سيد أ
للمة والرعاة للعبيد  ،وتنكروا خلريات املنطقة ونعمها عليهم التي ال حت�صى
 .وهذا ديدن الغزاة واملحتلني أ�مثال الهولنديني والربتغاليني وغريهم�..إننا مل نفقد
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تراثنا يف الزارة وح�سب بل افتقدنا معاملا ً تراثية وح�ضارية عديدة  ...منها الغابات
من النخيل ال�سامقة و�شماريخها وعناقيدها الغذائية الفريدة أ
وال�شجار البا�سقة
و أ�فياءها احلانية واحلامية من لهيب ال�صيف ومن الرياح املو�سمية وغبارها وكذا
ع�شرات العيون النباعة و أ��شهرها عني دارو�ش ب�صفوى  .ناهيك عن جمال �شواطئها
أالخاذة ال�ساحرة واملتناهية يف الروعة وا إللهام املرثي النفاذ يف خميال أالجيال من
ذوي احل�س الدافئ واملبدع يف أالدب وال�شعر والثقافة من أ�هايل منطقة القطيف
وملن زارها أ�و أ�قام فيها أ�مثال ال�شاعر املعروف املرحوم خالد حممد الفرج  ،وبنت
ال�شاطئ يف عام1951م .كما وافتقدنا القلعة التي أ�ن�شئت بعد الزارة فافتقدنا �سورها
�شبه الدائري وكان عر�ضه ع�شرة أ�متار تقريباً حيث كان اخليالة مت�شي عليه وكذلك
العربات واملدافع التقليدية التي جترها اخليول  ،وبروجها أالربعة  ،وكان قطر
كل واحد منها أ�لف مرت (،ودراويزها) أ�ي بواباتها الثالث كانت م�صفحة باحلديد
ال�صلب ،عر�ضها الواحدة أ�ربعة أ�متار و�سمك كل منها ال يقل عن ربع املرت  ،كانت
حقاً قلعة رهيبة عجيبة قل مثيلها يف اخلليج واجلزيرة العربية  .أ��ضف �إىل ذلك عدد
بيوتها الذي جتاوز خم�سمائة منزل  .وكل هذه املعلومة أ�كدها يل بع�ض امل�سنني من
أ�هايل القطيف  ..كذلك ثمة معامل ح�ضارية يف جزيرة تاروت �إذ كانت وال زالت لها
أ�همية ق�صوى لدى علماء آالثار قدميا ً وحديثا ً مما دفع بع�ض علماء آالثار بالبحث
عن تلك املعامل فوق أالر�ض ويف باطنها فاكت�شفوا الكثري من آالثار أ
والكرث أ�همية
هي أ�يقونة متثل معبودة الفينقيني وا�سمها ع�شرتوت  ،هذا عدا الفخار أ
والختام التي
قدر أ�عمار بع�ضها آ
بالف ال�سنني ولكنها أ�ين هي اليوم ؟؟!!

العدد الرابع ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى أ
الوىل  1433هـ  -املوافق  -أ�بريل  2012م

مقالة

ويف أ�ي متحف ترقد هذه املعامل احل�ضارية النادرة؟ كما ونت�ساءل أ�ي�ضا ً أ�ين التمثال الذهبي اخلال�ص الذي ميثل
أ�حد �آلهة الفينقيني الذي اكت�شفه علماء آالثار مدفونا ً يف أ�حد ب�ساتني القطيف قبل زمن ق�صري ؟! و أ�ين ا�ستقر م�صري
هذه وتلك وغريها ؟؟! لقد كتب قدميا ً عن مثل هذه أالمور احل�ضارية والتاريخية للقطيف وموثقا ً مب�صادر م ؤ�رخني
ومنهم قدري قلعجي ..علي أ�ي حال  .ف أ�ثار املعامل التاريخية كقلعة تاروت ال زالت بع�ض مالمح ( وبقايا من بقاياه)
مل ي�سحق نهائيا ً بعد  .ف آ�ثار هذه القلعة موجودة حيث أ�ن�شئت فوق مرتفع �صخري عال ٍ  .و أ�ما حمام تاروت التاريخي
فهو أ��شهر من نار على علم ن�سبة ملن تهمه قراءة أ�خبار الرتاث احل�ضاري من أ�بناء منطقة اخلليج � .إن هذا احلمام كان
أ�حد املولعني باال�ستحمام فيه أ�بو �سعيد اجلنابي نف�سه والذي أ��شرنا �إليه يف مقدمة املو�ضوع هنا  ،حيث احتل القطيف
حني انت�صر يف الزارة �سنة 283هـ 896م  .وقد امتد حكم القرامطة ملنطقة اخلليج على مدى قرن ون�صف القرن ونيف
 ..أ�ن تلك آالثار تدعونا لالعتزاز بها و أ�ي�ضاً تدعونا لقدح زناد ذاكرة أالجيال بعد أالجيال لتلك ال�صروح احل�ضارية
ال�شاخمة  ،ولي�ست هذه ال�سطور القليلة هي من أ�جل البكاء على أالطالل  ،و�إمنا هي عتب على املخططني واملهند�سني
يف اقتالعهم ودفن تلك ال�صروح واملعامل بعنوان (االمتداد العمراين؟!)دون أ�ن يفكروا قبل تدمريها ودفنها ببدائل
أ�خرى
يعني ذلك أ�نهم أ�ي املخططني قد �شرعنوا أ�فعالهم تلك بهذا املنطق امل أ�زوم  ،واهلل أ�علم .

أ�حدى عيون �صفوى

حمام تاروت
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الفنان علي اجل�شي لـ اخلط

اللوحة الفنية أ��شبه بالطبق ال�شهي املذاق
اللوحة بالن�سبة يل ر�سالة �إن�سانية حتمل معاين �سامية
يف معر�ض مالم�س عقدت حوار ًا بني أ��شخا�ص وخيول و أ�وراق ال�شجر
لكل فنان طريقته اخلا�صة يف ر�سم جمال اللوحة
الفنان يعي�ش �صراع ًا مع النف�س ويفتقر للدعم املادي واملعنوي
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
من خالل أ�عماله الفنية ميكننا ت�صنيف الفنان علي مهدي اجل�شي �ضمن الفن الواقعي الذي يعني يف الكثري من االحيان بالتفا�صيل الدقيقة خ�صو�صا يف ر�سم البوتريه � ,إال انه
من خالل معر�ضه االخري (مالم�س) ميكننا ان ن�صف جانبا من فنه بال�سريالية وذلك إلعتنائه مبعان عميقة �إىل جانب اهتمامه بال�شكل الذي اعتاد يف بداياته االحتفاء به.وبقراءة
عابرة لفنية ومنذ انطالقته آالوىل نلم�س من لوحاته القدمية ا إلهتمام بالتفا�صيل ال�صغرية والدقة املتناهية .
الفنان اجل�شي يف مرحلته احلالية حدد مالمح جتربته و�صنع له ب�صمة خمتلفة متيز فنه عن أ�عمال أ�ي فنان أ�خر  ,متجاوزا او متفوقا ومبدعا يف حقل تخ�ص�صه الفنِي ومدر�سته
الت�شكيلية.
يف هذا احلوار يتحدث الفنان اجل�شي لـ " اخلط " حول العديد من الق�ضايا املعلقة بتجربته الفنية وعن أ�مور متعددة ف�إىل احلوار :
كيف ترى واقع الت�شكيليني والت�شكيليات يف اململكة ؟
البدايات لها طابع جميل ومميز .حدثنا عن عن
احلركة الت�شكيلية يف اململكة يعترب عمرها ق�صري �إذا ما قورنت
بدياتك وعن م�شوارك الت�شكيلي ؟
مبثيالتها يف الدول أالخرى ،فقد كانت البداية الفعلية لها
حياتي يف الفن الت�شكيلي م ّرت بثالث مراحل مهمة،
أ
يف عام 1373هـ والتي بد أ�ت بعد ت��سي�س وزارة املعارف حيث
املرحلة أالوىل كانت أ�ثناء درا�ستي يف املدر�سة  ،حيث �إنني
اهتمت بعمل أ�ن�شطة ودورات للمعلمني يف هذا املجال �,إىل أ�ن
ع�شت يف كنف أ��سرة متتلك عدة مواهب من أ�همها موهبة
بد أ� هذا الفن باالنت�شار عرب املعار�ض واجلامعات والدورات
الر�سم  ،فكنت أ�تناف�س مع أ�خوتي فيمن ير�سم أ�ف�ضل من
وامل�سابقات التي تقيمها .ويف هذه الفرتة الزمنية الق�صرية
آالخر ،وانعك�س هذا التناف�س يف حياتي املدر�سية مع أ�قراين
أ
حدثت طفرة �سريعة اكت�سبت الجيال خربات واجتاهات
والتي ت أ��س�س فيها ارتباطي بفن الر�سم  ،ف أ��صبحت �شغو ًفا به
متنوعة يف جمال الفن الت�شكيلي ؛ ولي�س بال�ضرورة أ�ن تكون
ومهت ًما بتع ّلم كل ما يرتبط به من معارف وخربات لدرجة
نا�ضجة ألنها قامت -غال ًبا-على تقليد آالخرين يف جتاربهم
أ�نني كنت أ�طمح إلكمال درا�ستي يف اجلامعة يف ق�سم الرتبية
الفنية  ،وفع ً
على ح�ساب الدرا�سة أالكادميية ملبادئ و أ��صول الفن الت�شكيلي
ال حتقق هذا احللم والتحقت بجامعة امللك
أ
 ،وهو ما �سينتج عنه ظهور جيل ال ميتلك املقومات ال�سا�سية
�سعود بالريا�ض ،وفيها بد أ�ت املرحلة الثانية من حياتي يف
أ
لالرتقاء بهذا الفن  ،ولكنني رغم ذلك متفائل ب�ن م�ستقبل
الفن الت�شكيلي ،فلم أ�كن أ�كتفي مبا نتعلمه من درو�س أ�ثناء
الفن الت�شكيلي �سيكون زاه ًرا بوجود نخبة من الفنانني
حري�صا على
املحا�ضرات املقررة وور�ش العمل بل كنت
ً
املتميزين الذين ي�سعون �إىل و�صول هذا الفن �إىل م�ستوى
اكت�ساب املزيد من خربات وجتارب الكادر التعليمي يف ق�سم
رفيع يف ذاته يخلو من ال�شوائب.
الرتبية الفنية يف اجلامعة مما كان له أ�كرب أالثر يف �صقل
بر أ�يك ما هي اخلطوات أ
ال�سا�سية لر�سم اللوحة ؟
هذه املوهبة �إىل أ�ن ُو ّفقت يف �إقامة معر�ض �شخ�صي �آنذاك
اللوحة الفنية أ��شبه ما تكون بالطبق ال�شهي ف�إن أ�جاده
يف �صالة القبة مبنطقة امللز بالريا�ض.
الطاهي كان لذيذ الطعم عند املتذوق  ،وكذلك اللوحة الفنية
أ�ما املرحلة الثالثة فبد أ�ت بعد التحاقي بالوظيفة كمعلم ملادة
ف�إن اهتم الفنان بها و أ�جاد قواعدها و أ��س�سها و أ�ظهر مقومات
الرتبية الفنية والتي ا�ستطعت من خاللها توظيف خربتي
أ
يف فن الر�سم مبختلف جماالته ونقلها �إىل آالخرين من
اجلمال فيها بطريقة �إبداعية وذات م�ضمون كان لها الثر
الكبري لدى املتلقي يف تفاعله معها.
خالل امل�شاركة يف كثري من الفعاليات التي تقام يف املنطقة ،
وعرب و�سائل االت�صال املتنوعة كالفي�سبوك  ،و�إعطاء درو�س يف القواعد أال�سا�سية لفن الر�سم ولكل فنان طريقته اخلا�صة لر�سم م�سار �إجناز اللوحة  ،ومن وجه نظري ف�إنني أ�رى أ�ن �إجناز
اللوحة مير بعدة مراحل أ�ولها :هي مرحلة ابتكار الفكرة وامل�ضمون ،وقد ت أ�خذ وق ًتا أ�طول
عرب موقع اليوتيوب على ال�شبكة العنكبوتية.
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الفن الت�شكيلي

من تنفيذها ويعود ذلك خلربة الفنان وثقافته ،وبعدها ت أ�تي مرحلة التخطيط واختيار
ما هو مالئم إلبراز الفكرة من عنا�صر و أ�دوات وخامات ،ثم تبد أ� عملية املعاجلة من خالل
درا�سة العنا�صر من خط ولون و�ضوء وملم�س وفراغ وكتلة،ويقوم الفنان بعدها بعملية
التفاعل ب أ��س�س التكوين من �إيقاع وتكرار وتباين وت�ضاد واتزان ،ثم ت أ�تي املرحلة أالخرية
وهي ا إلخراج وتقومي اللوحة للت أ�كد من و�صولها �إىل الهدف الذي ي�سعى �إليه.
ما ر أ�يك بالنقد الفني وكيف يتم ب�صورة �صحيحة ؟ وهل ب�إمكانك أ�ن ت�صبح ناقدا
فنيا ؟
النقد الفني هو و�سيلة للتحليل والبحث إلي�ضاح التميز وال�ضعف يف العمل الفني تعتمد
على �شخ�صية الناقد ونظرته اخلا�صة بتحليل العالقات الت�شكيلية واملعاين االنفعالية
أ
وال�سلوب التعبريي واال�ستجابة الوجدانية  ،وليتم النقد ب�صورة �صحيحة البد من درا�سة
متعمقة لتاريخ الفن والفنانني واالحتكاك بهم وكذلك امتالك خربة الو�صف والتحليل
والتف�سري واحلكم.
أ
أ
أ
ً
أ�ما بالن�سبة يل فال �جد لديّ ميوال نحو النقد -رغم �هميته -لقناعتي التامة ب�ن ذلك
ال منهما مكمل آ
�سوف ي ؤ�ثر على �إنتاجي الفني وتقييده  ،ولكنني أ�عتقد أ�ن ك ًّ
للخر ،فالفنان
ينتج والناقد يوجه.
كيف تتولد فكرة اللوحة الت�شكيلية لديك ؟ وماذا متثّل لك اللوحة ؟
تتولد الفكرة لدى الفنان ب�شكل عام نتيجة البحث والرتكيز والتعمق فيما حوله ومدى
تفاعله معه عن طريق �شحن املدركات الب�صرية والفكرية.
اللوحة الت�شكيلية بالن�سبة يل متثل ر�سالة حتمل م�ضمو ًنا �إن�سان ًيا ونف�س ًيا يتحرك يف
وجداين و أ�حا�سي�سي نتيجة تفاعلي مبا حويل من م ؤ�ثرات  ،فتتحول هذه الر�سالة �إىل لوحة
حتمل معاين �سامية تخرج من قلب الفنان �إىل املجتمع.
بر أ�يك ما هي أ�برز التحديات التي تواجه كل فنان وفنانة ؟
الفنان والفنانة كالهما يعي�شان يف بيئة كلها حتديات ت ؤ�ثر �سل ًبا و�إيجا ًبا على م�ستوى
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا بنف�سية الفنان ومزاجيته ،
�إنتاجهما ،ومن هذه التحديات ما يرتبط
أ
حت�س�سهم وت�ثرهم باملحيط
فمعظم الفنانني والفنانات يعي�شون �صراعًا مع النف�س ل�شدة ّ
الذي يعي�شون فيه ،ومن التحديات أ� ً
ي�ضا عدم توفر البيئة املنا�سبة (معامل ر�سم � ،صاالت
مما ي ؤ�ثر �سل ًبا على جودة العمل،
عر�ض  ،ور�ش فنية  )...ب�شكل ٍ
كاف ملمار�سة الفن الت�شكيلي ّ
ومن أ�هم التحديات التي تواجه الفنان كذلك هو ندرة الدعم املادي يف ت�سهيل وتوفري
م�ستلزمات ا إلنتاج وتغطية تكاليف ور�ش العمل و�إقامة املعار�ض الفنية  ،وكذلك الدعم
املعنوي والت�شجيع الذي ال يقل أ�همية عن �سابقه والذي ال ي�ستطيع الفنان بدونهما أ�ن
يط ّور من قدراته الفنية.
ماذا عن معار�ضك ال�شخ�صية ؟
يف احلقيقة ل�ست مهت ًما يف اجناز الكم من املعار�ض ال�شخ�صية بقدر االهتمام بالكيف

إلمياين ب أ�ن املعر�ض هو و�سيلة ولي�س هد ًفا ،ف�إن ن�ضجت الفكرة وامل�ضمون و�صيغت
ب�شكل مميز كان با إلمكان عر�ضها ،لذا ر ّكزت يف م�سريتي الفنية على البحث عن امل�ضمون
أ
يف�سر قلة
وال�سلوب التعبريي للعمل وذلك ي�ستغرق الكثري من الوقت واجلهد وهو ما ّ
املعار�ض ال�شخ�صية يل.
حدثنا عن معر�ضك ال�شخ�صي االخري (مالم�س) ؟
(معر�ض مالم�س) والذي أ�قيم ب�صالة نادي الفنون بالقطيف لي�س وليد ال�صدفة ؛بل جاء
نتيجة بحث وعمل د ؤ�وب للو�صول لهدف كنت أ�تطلع �إليه منذ زمن بعيد ،هدف يحمل بني
ط ّياته (م�ضمون البيئة و أ��سلوبها) وهو عبارة عن ر�سالة موجهة �إىل جميع فئات املجتمع،
وهي تقوم على الواقعية وتعتمد على الدرا�سة أالكادميية يف ر�سم العنا�صر وارتباطها مع
املعاجلة الدقيقة ل�سطوحها من ت�ضاد وتوافق  ،وبتفاعل الزمن أ�قمت حوا ًرا بني أ�ربعة
عنا�صر من بيئتنا ( أ��شخا�ص وخيول و أ�وراق �شجر وبيوت حملية) لي�شعر املتذوق بها ويدرك
قيمتها.
ويحتوي (معر�ض مالم�س) على أ�كرث من  50عم ً
ال فن ًيا ا�ستخدمتُ فيه خامة الفحم
وملحقاته التي تعد من أ��صعب اخلامات و أ�عندها ،وقد احتوت لوحاته على مالم�س الزمن
التي يعي�ش ويتفاعل اجلميع معها ،وقد ا�ستغرق �إنتاجها أ�كرث من ثالث �سنوات من الرتكيز
والعمل اجلاد.
ماذا تود أ�ن تقول يف أ�خر اللقاء ؟
أ
أ�وجه �شكري لهذه املجلة املميزة والقائمني عليها ،كما �وجه �شكري لكل من �شاركني ودعمني
قو ًال وعم ً
ال و أ�خ�ص بالذكر جماعة الفن الت�شكيلي بالقطيف ،و أ�متنى من جميع الفنانني
والفنانات أ�ن ير�سخوا مبادئ الفن الت�شكيلي يف جميع جماالته ،و أ�ن يوجهوا طاقتهم نحو
رفعة و�سمو هذا الفن أال�صيل يف منطقتنا احلبيبة.

الفنمقال
الت�شكيلي
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يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

نور علي

()

جاء يف اخلرب أ�ن ا إلمام علي عليه ال�سالم كان جال�ساً على نهر الفرات وبيده
ق�ضيب ف�ضرب به على �صفحة املاء وقال " :لو �شئت ال�ستخرجت لكم من املاء
نوراً ونارا "*.
لو �صح هذا القول عن أ�مري امل ؤ�منني فهذا يعني أ�ن ا إلمام علي �إبن أ�بي طالب عليه
ال�سالم كان يف وقتها يعرف التقنيات واحلقائق العلمية التالية:
 .1تقنية بناء ال�سدود أ�مام االنهار يف مناطق جبلية ومرتفعة.
�.2إمكانية حتويل املجرى أال�صلي للنهر اىل جمرى م ؤ�قت إلكمال عملية بناء
ال�سد.
 .3التحكم يف �سقوط املاء من علو مرتفع على التوربينات وت�صميم ال�صمامات يف
ال�سد.
� .4صناعة التوربينات ودقة �إنحناء زوايا ري�شها العمالقة.
 .5أ�ن دوران التوربينات ب�سرعة هائلة يولد طاقة.
 .6ماهية الطاقة الكهربائية و أ�نواعها.
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 .7املولد الكهربائي وما يحتويه من أ��سالك ومغناطي�س.
 .8ربط التوربينات ب أ�قطاب ومو�صالت كي تنقل الكهرباء من موقع ال�سد اىل
املدن.
� .9صناعة امل�صباح الكهربائي.
 .10قانون حفظ الطاقة – :-Law of conservationوالذي يقول أ�ن الطاقة ال
ت�ستحدث وال تنتهي �إمنا تتحول من �شكل اىل �آخر.
 .11حتويل طاقة املاء املتدفق اىل طاقة ميكانيكية.
 .12حتويل الطاقة امليكانيكية اىل الطاقة الكهربائية.
 .13طاقة اجلاذيبة أالر�ضية وكيفية ا إل�ستفادة منها.
 .14طرق تخزين املاء يف بحريات �إ�صطناعية.
 .15ت�صميم الت�سليح وح�ساب ا إلجهادات.
� .16صناعة ا إل�سمنت (رمبا اجلري واجل�ص كانا معروفني أ�يام ا إلمام علي عليه
ال�سالم لكن هذه املواد ال ت�صمد لبناء �سد عمالق يحجز ماليني أالمتار املكعبة
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آ�فاق علمية

من املاء لتوليد الكهرباء ،فال بد من مادة جديدة قادرة)
 .17اخلر�سانة وتقنية الت�سليح ب أ��سياخ احلديد.
أ
أ
 .18القوى امل ؤ�ثرة على ال�سد العمودية منها والفقية -علما ب�نه �إذا مل يتم
ح�ساب هذه القوى بدقة وبناء �سد قوي ومنيع يتحمل هذه القوى ينهار ال�سد
قبل ان يكتمل بنا ؤ�ه-
 .19تقنية حتريك ورفع ماليني أالطنان من الرتبة واحلديد وا إل�سمنت
وغريها.
أ
 .20تقنية م�سح م�ساحات وا�سعة من الر�ض وجتهيزها للعمل.
ناهيك عن الدرا�سات اجليولوجية والهيدرولوجية والطبوغرافية
واجليوتكتونية الالزمة لبناء ال�سدود.
فبدون ما تقدم ال ميكن أ�ن ن�ستخرج النور من املاء ،لذا كانت كل هذه احلقائق
العلمية والتقنيات حا�ضرة يف ذهن ابا احل�سن عليه ال�سالم.
أ�ما احل�صول على النار وهي الطاقة احلرارية من املاء ف أ�مرها أ�دهى وعلمها
أ�دق وما زال هذا العلم يف طور البحث والتجربة ومل يتمكن ا إلن�سان حتى هذه
اللحظة من �إنتاج هذه الطاقة �إال يف املختربات .أ
والبحاث قائمة على قدم و�ساق
إلنتاج الهيدروجني من املاء بطرق �إقت�صادية وتخزينه ب�صورة �آمنة وعملية،
�إذ يعترب الهيدروجني هو الوقود أالرخ�ص أ
للن�صهار النووي فيما
والف�ضل إ
آ
أ
ي�سمى آالن بطاقة ا إلن�صهار .فالدرا�سات ما زالت يف �ولها والنتائج حتى الن
متوا�ضعة وقد مت �إن�شاء اول معمل إلنتاج الطاقة الهيدروجينية يف العامل
مبدينة فوزينا ب�إيطاليا ،وقد أ�ثبت ا إلن�سان بعد جتارب �إ�ستمرت عقود ب أ�ن
�إن�صهار ذرات أالوك�سجني مع ذرات الهيدروجني يولد طاقة من احلرارة كبرية
جدا با إل�ضافة للماء .فالهيدروجني ي�ستطيع أ�ن يلعب دورا رئي�سيا يف عملية
االحرتاق وعملية ا إلن�صهار وهو حامل جيد للطاقة .فالهيدروجني هو طاقة
امل�ستقبل بال أ�دنى �شك عندما تنفذ كل أ�نواع الطاقة أالخرى� .إذن املاء هو
أ�نظف و أ�ف�ضل م�صدر للطاقة احلرارية (النار) ألنه يحتوي على الهيدروجني
أ
والوك�سجني وهما م�صدران ال ين�ضبان لتوليد احلرارة والنور بال نفايات
خطرة وال خملفات �إ�شعاعية.
�صدق ر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�آله عندما قال أ�نا مدينة العلم وعلي بابها،
و�صدق ا إلمام علي عندما قال علمني ر�سول اهلل (�ص) الف باب من العلم يفتح
من كل باب الف باب.
ت�صنيف نهج البالغة – لبيب بي�ضون – املجلد العا�شر � -صفحة 782
– الطبعة الثانية – 1404هـ
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الطبية حتت �إ�شراف

لال�ستف�سار
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين alkhatmag@yahoo.com
و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم

د� .شادي أ�بو ال�سعود

احلميات قليلة الدهون والكربوهيدرات قد ت�ساعد القلب

اظهر باحثون انه باتباع حمية ذات الكربوهيدرات القليلة او ذات الدهون القليلة
للتخل�ص من دهون البطن قد يح�سن من وظائف االوعية الدموية.
الدرا�سة �شملت  60رجل وامر أ�ة معدل اوزانهم عن  215رطل ومت ا�شراكهم بحمية
غذائية قليلة الدهون او حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات والتي زودتهم
بالكمية نف�سها من ال�سعرات احلرارية يوميا  ,وقام امل�شاركون مبمار�سة التمارين
اخلفيفة.
وقام الباحثون بتقييم وظائف االوعية الدموية للم�شاركني يف بداية ونهاية مدة
الدرا�سة.
خالل الدرا�سة  ,املجموعة التي اتبعت احلمية ذات الكربوهيدرات قليلة خ�سروا من
وزنهم مبعدل  28.9رطل بينما كان معدل خ�سارة الوزن للمجموعة الثانية 18.7

رطل .وكلما فقد ال�شخ�ص املزيد من دهون البطن  ,ا�صبحت ال�شرايني لديهم
اف�ضل من حيث القدرة على االنب�ساط عند احلاجة لل�سماح بتدفق الدم بحرية
اكرث.
وقال الباحثون ان هذه الدرا�سة اظهرت ان مقدار التح�سن يف االوعية الدموية
كان مرتبط مبا�شرة لكمية دهون البطن التي فقدها ال�شخ�ص بغ�ض النظر عن
نوع احلمية الغذائية املتبعة.
واو�ضحوا بان هذه املعلومات مهمة وذلك لوجود قلق بان احلمية ذات الكربوهيدرات
القليلة – مما يعني تناول املزيد من الدهون – قد يكون له اثر �ضار على �صحة
القلب واالوعية الدموية .حيث اظهرت هذه النتائج عدم وجود اي اثر �ضار من
هذا النوع من احلميات الغذائية.

الكل ت�سبب ت�آكل حاد يف أ
ا�ضطرابات أ
ال�سنان
ت�شري التقديرات �إىل أ�ن نحو  1.1مليون من الرجال والن�ساء يف اململكة املتحدة يعانون من ا�ضطرابات أالكل ،مع أ�ن هذا الرقم يعترب كبري جدا يعتقد أ�نه أ�على من ذلك،
بالنظر �إىل أ�ن الكثري من امل�صابني با�ضطرابات أالكل يبقون م�شكلتهم �سرا .و أ�ظهرت درا�سة أ�جرتها جامعة برجن يف الرنويج ،أ�ن املر�ضى الذين يعانون من ا�ضطرابات
أالكل مثل فقدان ال�شهية وال�شره املر�ضي ،يواجهون م�شاكل كبرية يف �صحة أال�سنان مثل :ح�سا�سية أال�سنان ،وت آ�كل أال�سنان ال�شديد و�آالم الوجه ،أ�كرث من أ�ولئك غري
امل�صابني بهذه اال�ضطرابات.
و أ�كدت الدرا�سة أ�ن أ�كرث من واحد من كل ثالثة أ��شخا�ص يعانون من ا�ضطرابات أالكل م�صاب بت آ�كل حاد يف أال�سنان أ�ي ما يعادل تقريبا  %36منهم ،بينما ي�صيب ت آ�كل
أال�سنان  ٪11فقط من أال�شخا�ص غري امل�صابني با�ضطرابات أالكل .وقد أ�قر ه ؤ�الء امل�صابني با�ضطرابات أالكل �شخ�صيا ب أ�نهم كثريا ما يعانون من �آالم يف الوجه وجفاف
الفم ،ف�ضال عن تزايد ح�سا�سية أال�سنان يوميا .وا�ضطرابات أالكل غالبا ما تكون مرتبطة بالتقي ؤ� امل�ستمر ،والذي ي ؤ�دي بدوره �إىل تردي �صحة الفم أ
وال�سنان.
و أ�و�ضح الدكتور نايجل كارتر ،الرئي�س التنفيذي مل ؤ��س�سة �صحة أال�سنان الربيطانية أال�سباب وراء تردي �صحة الفم أ
وال�سنان ،مقدما بع�ض الن�صائح للمر�ضى" :عندما
يتقي أ� املرء مرارا وتكرارا ،كما هو احلال مع بع�ض ا�ضطرابات أالكل ،ف�إنه ي ؤ�ثر ب�شدة على �صحة الفم أ
وال�سنان ،فالقيء يحتوي على م�ستويات عالية من احلم�ض والتي
ميكن ان ت�سبب �ضررا ملينا أال�سنان .هجمات احلم�ض من هذا النوع ب�شكل متكرر تعني أ�ن
اللعاب يف الفم لن تتاح له الفر�صة ال�صالح اال�ضرار التي حلقت ب أ��سنانك ب�سبب تعر�ضها
ألحما�ض القيء ،وبالتايل زيادة �شدة ت آ�كل أال�سنان وهو ما �شوهد يف الدرا�سة.
لذلك ف�إنه ينبغي على أال�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطرابات أالكل غ�سل الفم بعد القيء
يف أ��سرع وقت ممكن للم�ساعدة يف تقليل �آثار احلم�ض .وال يجب تنظيف أال�سنان بالفر�شاة
مبا�شرة بعد التقي ؤ� ،وذلك ألنها قد تزيل من املينا ال�ضعيفة� .إن ا�ستخدام معجون أ��سنان
يحتوي على الفلورايد ي�ساعد يف املحافظة على أال�سنان مع الوقت ،كما أ�ن م�ضغ العلكة
اخلالية من ال�سكر �سوف ي�ساعد على زيادة تدفق اللعاب وتقليل ت أ� أ
ثريالحما�ض يف الفم.
لذا ميكن لطبيب أال�سنان أ�ن ي�صف معاجني أال�سنان عالية الفلورايد والتي �سوف ت�ساعد
على حماية أ��سنانك .ونحن نو�صي ب�شدة بالزيارات املتكررة لطبيب أال�سنان للت أ�كد من أ�ن
امل�شكلة يف حت�سن م�ستمر وحتديد ما �إذا كان يلزم أ�ي عالج .و�إذا ا�ستمرت امل�شكلة ،فال ترتدد
يف مناق�شة امل�شاكل اخلا�صة بك" .
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نوع من البكترييا قد يرتبط باال�صابة بال�سكري
اظهرت درا�سة حديثة انه قد يوجد رابط بني البكترييا امللوية البوابية و اال�صابة مبر�ض ال�سكري من
النوع الثاين لدى البالغني.
لدى بع�ض اال�شخا�ص فان اال�صابة بالبكترييا امللوية البوابية يف املعدة يف مرحلة الطفولة املبكرة وقد
ت�ستمر ومن املمكن ان ت ؤ�دي اىل اال�صابة بقرحة املعدة واالمعاء الدقيقة ,كما ارتبطت اال�صابة بهذا
النوع من البكترييا بزيادة احتمال اال�صابة ب�سرطان املعدة.
قام الباحون بتحليل بيانات ال�شخا�ص ووجدوا ارتباطا بني وجود بكترييا امللوية البوابية و بني
ارتفاع م�ستوى �سكر الهيموجلوبني "  " HbA1cكم ؤ��شر الترفاع م�ستوى اجللوكوز يف الدم واال�صابة
بال�سكري.
وهذا الرابط كان اكرث قوة بني املر�ضى امل�صابني بال�سمنة.
البكترييا امللوية البوابية قد ت ؤ�ثر يف اثنني من هرموانات املعدة التي ت�ساعد يف تنظيم م�ستوى
اجللوكوز يف الدم .حيث يقرتح الباحثون بان اعطاء امل�ضادات احليوية للق�ضاء على البكترييا امللوية
البوابية قد يكون له فائدة كبرية لبع�ض املر�ضى من كبار ال�سن وامل�صابون بال�سمنة.
واظهر الباحثون ان هذه النتائج قد تكون اال�سا�س للدرا�سات امل�ستقبلية ودرا�سة ما اذا كان الق�ضاء على هذه البكترييا قد يكون مفيد لتحمل اجللوكوز.
واو�ضح الباحثون �ضرورة اجراء درا�سات م�ستقبلية لتقييم الت أ�ثري ال�صحي للبكترييا امللوية البوابية واثر الق�ضاء عليها لال�شخا�ص من خمتلف االعمار و االوزان.

أ
ال�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا
الطعمة الغنية بال�صويا تقلل من خطر إ
يعد �سرطان الربو�ستاتا رابع أ�كرث أ�نواع ال�سرطانات �شيوعا يف جميع أ�نحاء العامل.
�إال أ�ن معدالت ا إل�صابة باملر�ض تختلف باختالف املنطقة اجلغرافية.
وتعد الواليات املتحدة أالمريكية واحدة من أ�على معدالت ا إل�صابة ب�سرطان
الربو�ستاتا ،حيث ي�شخ�ص أ�كرث من  240000رجل م�صاب باملر�ض كل عام .وباملقابل
ف�إن الدول آال�سيوية لديها معدالت أ�قل بكثري من ا إل�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
و�سبب هذا ا إلختالف يف معدالت ا إل�صابة بال�سرطان بني أ�مريكا والدول آال�سيوية
ي أ�تي ب�سبب عدة عوامل من بينها الفح�ص ،والعوامل الوراثية والعوامل البيئية.
وحاولت ادرا�سات عزل ت أ�ثري العموامل البيئية والوراثية على ا إل�صابة ب�سرطان
الربو�ستاتا ،فقامت ب�إجراء درا�سة على الرجال ال�صينيني الذين يعي�شون يف
ال�صني أ�و الواليات املتحدة .ومن املثري لالهتمام أ�نهم وجدوا أ�ن من يعي�شون يف
لل�صابة بال�سرطان مبقدار ع�شر مرات .كما أ�عطت
أ�مريكا لديهم خطر أ�على إ
درا�سة أ�خرى مماثلة أ�جريت على رجال يابانيني نف�س النتائج ،مما ي�شري �إىل أ�ن
العوامل البيئية تلعب دورا مهما يف بداية املر�ض.
النظام الغذائي هو أ�حد العوامل البيئية امل ؤ�ثرة على ال�سرطان ،ويعتقد أ�نه يلعب
دورا مهما يف تقليل املر�ض يف الدول آال�سيوية .وب�شكل خا�ص مت ا إلفرتا�ض أ�ن
اال�ستهالك العايل لل�صويا يف هذه الدول هو ال�سبب الرئي�سي لتقليل خطر
ا إل�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
فول ال�صويا هو م�صدر غذائي فريد ملركبات االي�سوفالفون الغذائية ،مثل
جيني�ستني والدايدزين .وهذه املركبات تت�صرف مثل هرمون اال�سرتوجني يف
ا إلن�سان ووجد أ�نها تكبح منو اخلاليا ال�سرطانية يف اجل�سم.
وقد ا�ستهدف اجليني�ستني ب�شكل خا�ص كم�ضاد قوي لل�سرطان ،فقد أ�ظهرت
الدرا�سات أ�ن اجليني�ستني مينع منو خاليا الربو�ستات ال�سرطانية ،كما أ�نه يدفعها
للموت اخللوي .وبا إل�ضافة لذلك ،فق أ�ظهرت درا�ساات أ�خرى أ�ن اجليني�ستني يعزز
قدرة العالج ا إل�شعاعي غلى قتل اخلاليا ال�سرطانية.
ويف درا�سات أ�جريت على القوار�ض وجد أ�ن القوار�ض التي أ�طعمت أ�غذية عالية

لل�صابة بال�سرطانات،
ال�صويا أ�قل عر�ضة إ
و أ�ولئك الذين أ��صيبوا ب�سرطان الربو�ستات
كان املر�ض لديهم أ�قل �شدة .وتعزى هذه
النتائج ب�شكل حمدد �إىل الزيادة الكبرية يف
موت اخلاليا آاليل ،وموت اخلاليا ،وانخفا�ض
يف �إن�شاء أ�وعية دموية للورم.
وتو�صي اجلمعية أالمريكية لل�سرطان بتناول
ال�صويا لتقليل خطر اف�صابة بال�سرطان.
واتباع نظام غذائي غني بال�صويا له العديد
من الفوائد املحتملة �إىل جانب احلد من
خماطر اال�صابة بال�سرطان .فبا إل�ضافة
�إىل �آثره الكيماوي الوقائي على �سرطان
الربو�ستاتا ميكن أ�ن ي�ساعد أ�ي�ضا يف خف�ض الكول�سرتول وامرا�ض القلب.
ا�ستبدال  40غرام من اللحوم بربوتينات ال�صويا يقلل من ن�سبة الكولي�سرتول
ال�سيئ مبقدار  ،%10كما أ�ن ا�ستبدال م�صادر الربوتينات الدهنية بفول ال�صويا
ي�ساعد على خ�سارة الوزن والتخل�ص من ال�سمنة.
و�إىل جانب فوائدها ال�صحية ف�إن ال�صويا ترتبط ببع�ض املخاطر ،حيث أ�نها
تعمل يف اجل�سم كهرمون ا إل�سرتوجني ف�إن ا�ستهالكها بكميات كبرية قد ي ؤ�دي
�إىل توقف افراز الهرمون ب�شكل طبيعي عند الن�ساء .كما يعتقد بع�ض العلماء أ�نه
يجب التحديد من الكميات التي يتناولها أالطفال من ال�صويا ،حيث أ�نها قد ت ؤ�ثر
منوهم اجلن�سي الطبيعي.
ومن املهم تو�ضيح أ�نه يف حني أ�ن فول ال�صويا قد مينع �سرطان الربو�ستات �إال
أ�نه لي�س العالج .حتى لو كنت تتبع نظام غذائي غني مبنتجات ال�صويا فمن املهم
احل�صول على فح�ص للك�شف عن �سرطان الربو�ستاتا واذا مت الك�شف عنه من املهم
جدا ا�ست�شارة طبيب امل�سالك البولية لو�ضع خطة عالجية �شاملة تنا�سبك.
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اخلا�صة 2/2
�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

كنا قد بد أ�نا احلديث يف العدد ال�سابق عن عد�سات الت أ�ثريات اخلا�صة وبالتحديد عن عد�سات املاكرو وعد�سات عني ال�سمكة .نوا�صل احلديث يف هذا العدد عن عد�سات الت أ�ثريات
اخلا�صة ولكن �سيكون حديثنا اليوم عن عد�سات رمبا ال تكون م أ�لوفة لقلة م�ستخدميها وحمدودية ا�ستخداماتها وهي عد�سات االمالة واالنحراف والعد�سات املرنة.
عد�سات االمالة واالنحراف (:)Tilt-Shift
أ
أ
يعترب هذا النوع من العد�سات نوعا خا�صا جدا ويعتمد يف ت�صميمه على وجود �جزاء خا�صة من ج�سم العد�سة تتحرك ب�شكل ميكانيكي .يف النوع الول
(عد�سات ا إلمالة )Tilt-تكون العد�سة قابلة للميالن بحيث ال تكون عمودية على ج�سم الكامريا كما هو م أ�لوف وهذا أالمر يجعل من االمكان ت�صوير
اال�شياء املائلة بدون حاجة امل�صور لتغيري مكانه خ�صو�صا اذا كان من ال�صعب القيام بذلك .اي�ضا وعندا ا�ستخدام
أ
للرتكيز على العن�صر الرئي�سي يف ال�صورة ويجعل بقية ال�صورة �ضبابيا .هنا رمبا يت�ساءل البع�ض عن االختالف بني هذا المر وبني العزل املوجود
يف العد�سات االخرى واجلواب ب�سيط فالعزل يكون بتقليل عمق امليدان البراز العن�صر الرئي�سي اما ما تقوم به عد�سات االمالة فهو عزل اخللفية
واملقدمة يف وقت واحد والرتكيز على العن�صر املوجود بينهما.

ت�ستخدم هذه العد�سات كثريا يف الت�صوير االعالين لقدرتها على التالعب بعمق امليدان ( )Depth of Fieldبطريقة تربز املنتج ب�صورة مميزة .اي�ضا
عند ا�ستعمال هذه العد�سات لت�صوير مناظر وا�سعة ف�إنها تقوم ب�إظهار أالج�سام واال�شخا�ص وك أ�نها جم�سمات �صغرية اقرب ما تكون اىل االلعاب مما
يجعل ال�صورة مميزة وغري م أ�لوفة.
لتجربة ت أ�ثريات هذه العد�سات ب�إمكانكم رفع ال�صورة اىل هذا املوقع ( ) /http://tiltshiftmaker.comللح�صول على ت أ�ثري م�شابه لعمل هذه العد�سة
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أ�ما عد�سات االزاحة (:)Shift
فيكون حمور العد�سة غري منطبق على مركز احل�سا�س ( )Sensorولكن يبقى عموديا عليه والفائدة فيها هو ت�صحيح املنظور وتقليل الت�شوه
الذي قد يحدث عند ا�ستخدام العد�سات عري�ضة الزاوية يف أ�ماكن �ضيقة .ب�شكل عام ,ت�ستخدم هذه العد�سات غالبا يف الت�صوير املعماري لتعديل
امليالن

ال�صورة با�ستخدام عد�سة وايد اجنل

ال�صورة با�ستخدام عد�سة االزاحة

غالبا تتواجد اخلا�صيتان؛ االمالة واالنحراف يف العد�سة يف نف�س الوقت وميكن تطبيق احداهما او كلتاهم اثناء التقاط ال�صورة.
وبهذا نكون قد انتهينا من احلديث عن انواع العد�سات وارجو ان اكون قد وفقت يف اعطاءكم ولو فكرة ب�سيطة عنها واود ان اختم املو�ضوع بان امل�صور املبدع هو من يح�سن
توظيف امكاناته وادواته ليكون الناجت عمل ابداعي.

املراجع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography
http://usa.canon.com/cusa/consumer/standard_display/Lens_Advantage_Select
http://panoramaxl.blogspot.com
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

الهل أ
و�سط ح�ضور كبري من أ
والحبة
احتفلت أ��سرة اجلرا�ش بزواج جنلها مرت�ضى عبداهلل اجلرا�ش
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا العوامي والزاير
بزفاف ال�شاب
ال�سيد علي ال�سيدح�سني ال�سيد حيدر العوامي
من كرمية عماد ر�سول أ�حمد الزاير
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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احتفلت أ��سرة أ�بوال�سعود بزواج جنلها أ�حمد �شاكر عبد احلميد أ�بوال�سعود
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرة امل�شعل بزواج جنلها ال�شاب
ال�سيد فا�ضل ال�سيد �شبرّ امل�شعل
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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املفكر امليالد و�إىل جانبه ح�سني غزوي

امليالد يف منتدى حوار احل�ضارات :

ال �صدام وال حوار وال نهاية بل "تعارف"احل�ضارات
كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /حممد أ�بوال�سعود -ح�سني آ�ل ر�ضوان
اكد الباحث املفكر الوطني زكي امليالد على اهمية (تعارف احل�ضارات)كخيار اف�ضل اليجاد
حالة من ال�سالم يف العامل ،وتعد او�سع مفهوما و�شمولية من كافة النظريات التي طرحت
على ال�صعيد العاملي مثل حوار او �صدام احل�ضارات او نهاية التاريخ.
وا�ستعر�ض امليالد نظريته التي كان اول من حتدث عنها وتبناها ،وجرت حولها العديد من
الندوات واملحا�ضرات ور�سائل علمية خمتلفة ..م�ساء اخلمي�س املا�ضي مبقر منتدى حوار
احل�ضارات مبحافظة القطيف ،برعاية االعالمي ف ؤ�اد بن عبدالواحد ن�صر اهلل.
جارودي وحوار احل�ضارات
يقول امليالد يف حما�ضرته التي حملت عنوان ("مفهوم تعارف احل�ضارات..الفكرة ,واخلربة,
والت أ��سي�س" ـ �إذا نظرنا �إىل املجال التداويل لفكرة حوار احل�ضارات كما و�صلتنا يف املجال
العربي ,ميكن التوقف أ�مام حمطتني أ��سا�سيتني,هما:املحطة أالوىل :وهي املحطة أالهم
أ
وال�سا�س ,وعرب عنها املفكر الفرن�سي روجيه غارودي يف الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن
الع�شرين ..واملحطة الثانية :وهي التي عرب عنها ال�سيد حممد خامتي حينما كان رئي�سا
جلمهورية �إيران ا إل�سالمية ,يف الن�صف الثاين من ت�سعينيات القرن الع�شرين.
بالن�سبة لفكرة حوار احل�ضارات عند غارودي ـ والكالم للميالد ـ ف�إن الفكرة مرت بثالثة أ�طوار
مثلت �سياقا تاريخيا ال بد من االحاطة به لتكوين املعرفة بهذه الفكرة ,كان الطور أالول
(الدعوة �إىل احلوار بني املارك�سية وامل�سيحية) ,وذلك بعد أ�ن انتقل غارودي من امل�سيحية �إىل
املارك�سية ,و أ�راد غارودي من هذا احلوار بناء العالقة بني التحرر وا إلميان ,التحرر الذي
متثله املارك�سية ,وا إلميان الذي متثله امل�سيحية .والطور الثاين كان (الدعوة �إىل احلوار بني
احل�ضارات) ,وذلك بعد أ�ن وجد غارودي أ�ن احلوار بني املارك�سيني وامل�سيحيني �سوف يظل
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�إقليميا ح�سب تعبريه ,ولن يتقدم �إال يف نطاق منطقة ثقافية واحدة ,وهي منطقة الغرب,
ووجد من ال�ضرورة التحول نحو �إدارة هذا احلوار على م�ستوى احل�ضارات ..ثم الطور
الثالث وهو(الدعوة �إىل احلوار بني الغرب وا إل�سالم) ,والتي �شرحها غارودي يف كتابيه (وعود
ا إل�سالم),و(ا إل�سالم يف الغرب ..قرطبة عا�صمة الروح والفكر).
النظرية غربية ولي�ست عاملية
ويرى امليالد انه قد كان يف قناعة غارودي أ�ن العقبة لرئي�سية التي تقف يف وجه حوار احل�ضارات
هي النظرة التي حملها الغرب منذ مئات ال�سنني عن ا إل�سالم .و�إذا فح�صنا ر ؤ�ية غارودي
حلوار احل�ضارات كما �شرحها يف كتابه ال�شهري (حوار احل�ضارات) ,جند أ�نه كان متوجها �إىل
الغرب يف هذه الدعوة ,و أ�ن الغرب هو املعني بهذه الدعوة ,بق�صد ت�صحيح م�ساراته ,وذلك بعد
أ�ن و�صل �إىل م أ�زق ح�ضاري خطري يف نظر غارودي ..فقد اكت�شف غارودي بفكره النقدي,
ومعرفته الوا�سعة ,وانفتاحه على الثقافات غري أالوروبية ,وجود أ�زمة ح�ضارية عميقة يف
الغرب واحل�ضارة الغربية ,وال �سبيل لتجاوز هذه أالزمة وتداركها يف نظره� ,إال باالنفتاح على
احل�ضارات أالخرى غري أالوروبية,والتحاور معها ,والتعلم منها ,الكت�شاف ما ي�سميه بالفر�ص
والبعاد ا إلن�سانية أ
املفقودة ,أ
والخالقية املطلوبة ,التي منت يف احل�ضارات والثقافات غري
أالوروبية.
االزمة الغربية
ويلفت امليالد اىل ان هذه أالزمة التي يعي�شها الغرب يف الربع أالخري من القرن الع�شرين,
�إمنا ترجع يف جذورها ح�سب ر أ�ي غارودي� ,إىل ع�صر النه�ضة ,الذي ولدت معه الر أ��سمالية
واال�ستعمار معاً ,وما �صاحبه من تنكر وهدم جلميع الثقافات غري أالوروبية ,فقد اتبعت
احل�ضارة الغربية يف منوها وتقدمها من القرن ال�ساد�س ع�شر وحتى نهاية القرن الع�شرين,
طريقة أ�و�صلتها كما يعتقد غارودي� ,إىل أ�زمة داخلية عميقة ,حدودها يف ثالثة أ�بعاد
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رئي�سية�,شرحها يف كتابه( :حوار احل�ضارات) ,وهي:
1ـ رجحان جانب الفعل والعمل ,بال�شكل الذي يتحول فيه ا إلن�سان �إىل جمرد
للنتاج واال�ستهالك ,ويفقد جوهره املعنوي أ
والخالقي.
�آلة إ
2ـ رجحان جانب العقل,واعتباره قادراً على حل جميع امل�شكالت ,بحيث ال
توجد م�شكالت حقيقية �إال تلك التي ي�ستطيع العلم حلها ,والنتيجة بعد ذلك
هي عدم القدرة على حتديد الغايات احلقيقية,وال�سيطرة على الو�سائل.
3ـ رجحان جانب الكم,وجعله معياراً ومقيا�ساً ال نهائياً ,بحيث ي�صبح النمو
باعتباره منواً كمياً �صرفاً يف ا إلنتاج واال�ستهالك.
ويرى غارودي أ�ن ح�ضارة تقوم على هذه أالبعاد الثالثة� ,إنها ح�ضارة م ؤ�هلة
لالنتحار.
واخلال�صة ـ ح�سب امليالد ـ �إن هذه الفكرة التي كونها غارودي حلوار
احل�ضارات ,أ�راد بها أ�ن يخاطب الغرب ب�صورة أ��سا�سية ,لذلك فهي تنتمي
وت�صنف على النظريات الغربية ,التي تنطلق من نقد التجربة الغربية
واحل�ضارة الغربية .وكون هذه الفكرة تنتمي وت�صنف على النظريات
الغربية ,ال يعني ذلك بال�ضرورة نقداً لها ,أ�و رف�ضاً أ�و �إ�سقاطاً ,و�إمنا الق�صد
هو حتديد طبيعة الف�ضاء املعريف واملرجعي لهذه النظرية ,وفهم غاياتها
ومقا�صدها ,وكيفية التعامل معها ..م�شريا اىل ان التطور املهم الذي ح�صل
يف هذه املرحلة ,هو �إحياء مفهوم حوار احل�ضارات ,وجتديد العمل به يف
جمال العالقات الدولية ،وا�ستخدامه يف نقد وتقوي�ض وحما�صرة مقولة
�صدام احل�ضارات ،وبناء تراكمات فكرية وثقافية حوله ،وفتح أ�و�سع نقا�ش
دويل عابر للثقافات والقوميات واللغات حوله ،والت أ�كيد على بناء اجل�سور
وتعزيز احلوار بني احل�ضارات.
فح�ص الفكرة واملفهوم
هذا عن املجال التداويل لفكرة حوار احل�ضارات ,لكن هذه الفكرة مل تتعر�ض
للفح�ص املعريف من حيث بنية املفهوم وتركيبته ..كما يرى امليالد  ،الذي
ي�ضيف ب أ�نه ومع التداول الوا�سع ملفهوم حوار احل�ضارات ,دخل هذا املفهوم يف
دائرة الفح�ص املعريف ,للنظر يف بنيته وتركيبته اللغوية واملعرفية ,وهذه هي
أ�ول مرة يح�صل فيها فح�ص هذا املفهوم يف املجال العربي.
ونتيجة لهذا الفح�ص ـ ح�سب امليالد ـ بد أ� النقد يتجه لهذا املفهوم,
ويتعدد يف جهات خمتلفة ,فمن جهة تركيبة هذا املفهوم وطريقة �صياغته
واخرتاعه ،ميكن الت�سا ؤ�ل هل أ�ن احل�ضارات تتحاور حتى ميكن القول بتحاور
احل�ضارات؟ و�إذا رجعنا �إىل الدرا�سات التاريخية املقارنة بني احل�ضارات ,وهي
أال�سا�س هل جند أ�ن الباحثني يف هذه الدرا�سات واملتخ�ص�صني يف هذا احلقل
قد ا�ستخدموا مفهوم حوار احل�ضارات؟
تعارف احل�ضارات ـ اال�صل

بعد ذلك انتقل امليالد للحديث عن نظريته لتعارف احل�ضارات قائال ب أ�ن
فكرة تعارف احل�ضارات ت�ستند على أ��صل من القر�آن الكرمي ,والذي هو
أال�صل أالول و أ��صل أال�صول كما يقول أ�هل أال�صول.
وهذا أال�صل يتحدد يف �آية التعارف الواردة يف �سورة احلجرات يف قوله تعاىل:
)يا أ�يها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و أ�نثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل لتعارفوا).
والت أ�مل الفاح�ص لهذه آالية ,يك�شف لنا عن حقائق كلية ذات أ�بعاد �إن�سانية
عامة ،نتو�صل منها ملفهوم ن�صطلح عليه بتعارف احل�ضارات ,والتعارف هو
املفهوم الذي حاولت هذه آالية حتديده وت أ�كيده و�إبرازه والن�ص عليه ,من
خالل �سياق وخطاب ي ؤ�كد على قيمته وجوهريته ،ألن يكون مفهوماً أ��سا�سياً,
وذلك باال�ستناد على احلقائق التالية:
أ�و ًال :اخلطاب يف �سورة احلجرات متوجه ب�شكل �صريح �إىل امل ؤ�منني يف بداية
ال�سورة ويف خامتتها ،باعتبارها من ال�سور املدنية� ,إال يف هذه آالية الثالثة
ع�شرة حيث توجه اخلطاب �إىل النا�س كافة ب�صيغة (يا أ�يها النا�س) ،أالمر
الذي جعل بع�ض املف�سرين يعترب هذه آالية مكية ,وكون اخلطاب متوجهاً
�إىل النا�س كافة فهو ناظر �إليهم بكل تنوعهم وتعددهم واختالف أ�ل�سنتهم
و أ�لوانهم ,و�إىل غري ذلك من متايزات ومفارقات.
ثانياً :التذكري بوحدة أال�صل ا إلن�ساين يف قوله تعاىل (�إنا خلقناكم من ذكر
و أ�نثى( ,فالنا�س مع كل اختالفاتهم وتعددياتهم وتباعدهم يف املكان أ
والوطان,
�إمنا يرجعون يف جذورهم �إىل أ��صل �إن�ساين واحد .والق�صد من ذلك أ�ن يدرك
النا�س هذه احلقيقة ,ويتعاملوا معها كقاعدة �إن�سانية و أ�خالقية يف نظرتهم
ألنف�سهم ،ويف نظرة كل أ�مة وح�ضارة �إىل غريها ،كما لو أ�نهم أ��سرة �إن�سانية
واحدة على هذه أالر�ض املمتدة.
ثالثاً :ا إلقرار بالتنوع ا إلن�ساين يف قوله تعاىل (وجعلناكم �شعوباً وقبائل(,
وهذه حقيقة اجتماعية ,وقانون تاريخي ,فاهلل �سبحانه وتعاىل ب�سط أالر�ض
بهذه امل�ساحة ال�شا�سعة لكي يتوزع النا�س فيها �شعوباً وقبائل ،ويعي�شوا يف
بيئات وجغرافيات ومناخات وقوميات خمتلفة ومتعددة ،لكي يعمروا هذه
أالر�ض ,ويكت�شفوا كنوزها وخرياتها ,ويتبادلوا ثرواتها ,ويجعلوا منها بيتاً
م�شرتكاً و�آمناً ومتمدناً للجميع ,علماً أ�ن القر�آن الكرمي مل يذكر يف كل �آياته
عبارة (�شعوباً وقبائل) �إال يف هذه آالية.
رابعاً :خطاب �إىل النا�س كافة ،وتذكري بوحدة أال�صل ا إلن�ساين ،و�إقرار
بالتنوع بني الب�شر ،فما هو �شكل العالقة بني النا�س؟ من بني كل املفاهيم
املحتملة يف هذا ال� أش�ن ،يتقدم مفهوم التعارف (لتعارفوا) .أ
ولن التعارف بني
�شعوب وقبائل أ�ي بني جمتمعات وجماعات ،لذلك جاز لنا ا�ستعماله يف جمال
احل�ضارات اال�ستعمال الذي نتو�صل منه �إىل مفهوم وا�صطالح (تعارف
احل�ضارات).
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أ�حمد اخلمي�س

خام�ساً� :إذا انطلقنا من قاعدة التفا�ضل واملقارنة لنت�ساءل ،ملاذا مل ت�ستخدم آالية كلمة
ليتحاوروا ,أ�و ليتوحدوا ,أ�و ليتعاونوا� ,إىل غري ذلك من كلمات ترتبط بهذا الن�سق ،وي أ�تي
التف�ضيل لكلمة (لتعارفوا)؟
القيمة والفاعلية
وي ؤ�كد امليالد على ان هو م�صدر القيمة والفاعلية يف مفهوم التعارف ،انه املفهوم الذي ي ؤ��س�س
لتلك املفاهيم املذكورة(احلوار ،الوحدة ،التعاون(,ويحدد لها �شكلها ودرجتها و�صورتها،
وهو الذي يحافظ على فاعليتها وتطورها وا�ستمرارها ،هذا من جهة ا إليجاب .أ�ما من
جهة ال�سلب ف�إن التعارف كمفهوم وفاعلية ب�إمكانه أ�ن يزيل م�سببات النزاع وال�صدام.
بعد ذلك يعر�ض امليالد �سل�سلة الرتاكمات الفكرية حول النظرية قائال انه انه ويف يف �صيف
�سنة 1997م ,ن�شر درا�سة يف جملة الكلمة بعنوان (تعارف احل�ضارات) ,وكان هذا ا إلعالن
أالول عن هذه الفكرة.ويف �سنة 1999م ,ن�شرت الدرا�سة جمددا يف جملة ر�سالة التقريب يف
طهران ..ويف �سنة 1999م أ�ي�ضا ن�شرت كتابا بعنوان(امل� أس�لة احل�ضارية)� ,ضمنته الدرا�سة
املذكورة ,وهذا الكتاب جرت حوله العديد من املراجعات التي ركزت كثريا على فكرة تعارف
احل�ضارات .ويف �سنة 2000م ,جرت نقا�شات مهمة حول هذه الفكرة يف ندوة عقدت بدم�شق
بعنوان (كيف ندخل �سنة حوار احل�ضارات؟),وكانت الدكتورة نادية م�صطفى حا�ضرة يف
هذه الندوة وهي التي أ�ثارت النقا�ش حولها .ويف �سنة 2002م ,قدم امليالد ورقة بعنوان( :من
حوار احل�ضارات �إىل تعارف احل�ضارات) ,يف ندوة دولية كربى عقدت يف الريا�ض ,ح�ضرها
كوكبة من امل�صريني ..ويف �سنة 2003م ,كتب الدكتور حممد مراح من اجلزائر درا�سة ن�شرتها
له يف جملة الكلمة بعنوان (نحو ر ؤ�ية �إ�سالمية لتعارف احل�ضارات) ..ويف �سنة 2006م ,أ�عد
امليالد كتابا بعنوان تعارف احل�ضارات �صدر عن دار الفكر بدم�شق ,جمعت فيه الكتابات
التي كتبت حول هذه الفكرة مب�شاركة كتاب من م�صر و�سوريا والعراق والكويت واملغرب
واجلزائر وال�سعودية .وهذا الكتاب بدوره جدد النقا�ش حول الفكرة ,ولفت انتباه آالخرين
لها ..ويف �سنة 2007م,نوق�شت ر�سالة ماج�ستري يف كلية آالداب ق�سم الفل�سفة جامعة بغداد
بعنوان (تعارف احل�ضارات ..أالطروحة البديل يف التعامل مع آالخر) ,أ�عدها الباحث علي
املحمداوي.و�صدرت هذه الر�سالة يف كتاب �سنة 2010م  ..ويف �سنة 2009م أ�درجت الفكرة يف
املقرر الدرا�سي ملادة التاريخ يف دولة ا إلمارات العربية ,ال�صف احلادي ع�شر ,اجلزء أالول.
وهي تدر�س يف �إطار احلديث عن نظريات التفاعل احل�ضاري ,التي حتددت يف أ�ربع نظريات
هي:نظرية �صراع احل�ضارات من وجهة نظر �صمويل هنتينغتون ,نظرية حوار احل�ضارات
من وجهة نظر روجيه غارودي ,نظرية نهاية التاريخ من وجهة نظر فران�سي�س فوكوياما,
نظرية تعارف احل�ضارات من وجهة نظر زكي امليالد ..ويف �شهر مايو 2011م ,نظمت مكتبة
ا إل�سكندرية يف مدينة ا إل�سكندرية امل�صرية م ؤ�مترا دوليا بعنوان (تعارف احل�ضارات),
عقد بالتعاون مع مركز احلوار يف أالزهر ,ومركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات يف
جامعة القاهرة,وجاء هذا امل ؤ�متر بطلب واقرتاح من امليالد.ويف دي�سمرب 2011م ,نوق�شت
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يف تون�س ر�سالة دكتوراه أ�عدتها الباحثة التون�سية �سارة حكيمي الف�صل الرابع أ
والخري يف
الر�سالة كان حول تعارف احل�ضارات.
أ
وما زالت هناك ر�سائل جامعية وم�شاريع �خرى لدي معرفة بها يجري العمل عليها يف
اجلزائر واملغرب ودول أ�خرى.
و أ�ما الكتابات عن هذه الفكرة فهي متوا�صلة وم�ستمرة يف معظم الدول العربية ,وعندي
ر�صد ومالحقة لكل ما يكتب وين�شر حول هذه الفكرة.
اخلال�صة
يقول امليالد �إن ما أ�ود اخلال�صة �إليه يتحدد يف النقاط التالية:
أ�وال� :إن فكرة تعارف احل�ضارات جتاوزت مرحلة االختبار ,و أ��صبحت فكرة معروفة على
نطاق وا�سع ,ودخلت املجال التداويل ,وبات يجري احلديث عنها بو�صفها متثل نظرية
ثالثة.
ثانياً� :إن فكرة تعارف احل�ضارات هي أ�كرث دقة و�ضبطا و�إحكاما وحتى ثراء وتخلقا من
فكرة حوار احل�ضارات ,من النواحي البيانية والل�سانية واملفهومية.
ثالثا� :إن فكرة تعارف احل�ضارات هي أ�قرب تعبريا ومتثال لوجهة النظر ا إل�سالمية يف
جمال احل�ضارات و�صور العالقات بينها.
رابعا� :إن تعارف احل�ضارات هو الذي كان ي ؤ�دي �إىل توارث احل�ضارات وتعاقبها يف التاريخ
ا إلن�ساين.
ؤ
أ
أ
خام�سا� :إن تعارف احل�ضارات هو الذي ي��س�س لكل ��شكال و�مناط العالقات بني احل�ضارات
من احلوار �إىل التعاون والتوا�صل وغريها ,وهو الذي مينع ال�صدام والنزاع واحلروب
بينها.
بعد ذلك جرت عدة مداخالت حول املحا�ضرة قال يف البداية يو�سف �شغري ان مفهوم
حتاور احل�ضارات او�سع من مفهوم احلوار ،ولكن احلور يعترب جزءا من التعارف فال ميكن
ان يحدث التعارف دومنا حوار ..وكانت فكرة امليالد هي ان العالقة بني التعارف والتحاور
قائمة ووثيقة ،لكن التعارف هو الذي ي ؤ��س�س لكل االمناط االخرى كالتعاون واحوار وهو
الذي يحافظ على ا�ستمرار تلك االمناط.
وحتدث من�صور �سالط حول العوملة وت أ�ثرياتها ،وان التعارف �سوف يكون مدعوما من
العوملة.
وجرت مداخالت ت�صب يف نطاق املفهوم قدمها م�صطفى أ�بوالرز و أ�حمد اخلمي�س وعادل
اليو�شع.
ؤ
ويف اخلتام حتدث راعي املنتدى ف�اد ن�صر اهلل بعد ان �شكر املحا�ضر واحل�ضور على
تفاعلهم ،وقال� :إن تعارف احل�ضارات هو اخليار االف�ضل كونه يحقق التعارف االن�ساين
بني ال�شعوب واحل�ضارات كافة.
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تغطية

آ�خر الكالم
بقلم  :حممد امل�شعل

تويـرت عامل آ�خر ...
موقع التوا�صل ا إلجتماعي تويرت يعترب أ�حد قنوات التوا�صل احلديثة التي متكنك من ك�سب العديد من املعارف والفوائد واملهارات
من خالل  140حرفاً فقط  ,فمن خالل هذه النافذة ال�صغرية والكلمات املخت�صرة ت�ستطيع الو�صول ل�شرائح كبرية ومتعددة يف وطنك
وجمتمعك ويف �شتى أ�نحاء العامل ,والتعبري مبا يجول يف خاطرك من مواقف و أ�حداث...الخ كما ميكنك أ�ن تطل ّع على �آخر أالخبار
املحلية والعاملية يف حينها وب�شكلٍ مبا�شرٍ  ،ويدخلك عامل وا�سع من احلوارات والنقا�شات ويك�سبك الكثري من العالقات ا إلجتماعية
ليفتح لك أ�بواباً عديد ًة ت�ستطيع من خاللها أ�ن تتثقف و ُتثقف وتبدع.
هذه املقدمة لي�ست دعاية جمانية و�إمنا للتحفيز واحلر�ص على ن�شر ثقافة (تويرت)التي تعترب كتاباً جمانياً و أ�دا ًة �إعالمي ًة مفتوح ًة
واليباد و أ�جهزة الهاتف احلديثة آ
وملتقى �إجتماعياً وثقافياً متاحاً لدى معظم النا�س يف(يف أ�جهزة احلا�سب آ
كاليفون واجلالك�سي
ً
)...ولي�ستفيد أ�بناء وبنات جمتمعنا من هذه أالداة أ�جلى �إ�ستفادة من خالل توا�صلهم مع �شركائهم يف الوطن وباقي جمتمعات العامل
املختلفة و�إي�صال �صوتهم و فكرهم بكل �سرعة و�شفافية ولين�شر أ�بناء وبنات جمتمعنا القطيفي ما لديهم من �إبداعات وخربات و�آراء
تنه�ض مبجتمعنا وتزيده رفعة ومعرفة وعطاء.
ويتميز تويرتعن غريه من مواقع التوا�صل االجتماعي ب أ�نه �شبكة من املعلومات املتنوعة واملتجددة ،كما يوجد ويتفاعل فيه عدد كبري
من النخب :كامل� ؤ
س�ولني من الوزراء و أ��صحاب القرار ،وحقوقيني من حمامني وق�ضاة ،ومثقفني من أالدباء وكتاب الر أ�ي  ،واجتماعيني
 ،و�سيا�سيني ،و�إقت�صاديني ،و�إعالميني ..الخ  ،ناهيك عن احل�سابات املتفاعلة اخلا�صة بكربى الو�سائل ا إلعالمية والتعليمية والتقنية
وغريها من امل ؤ��س�سات احلكومية واخلا�صة.
ومثقف من ال�شباب وال�شابات الذين يثريون
وكما النخب الكبرية تراها حا�ضرة يف عامل تويرت فكذا ترى ح�ضوراً الفتاً وممتعاً جليلٍ وا ٍع
ٍ
الكثري من الق�ضايا التي تهم ال�شباب أ�و ت ؤ�رقهم وي�شخ�صون امل�شاكل وي�ضعون احللول بكل تفانٍ و�إخال�ص لبالدهم وجمتمعاتهم.
أ
ون�شاط ال حمدود من العطاء املثمر آ
ٌ
والراء املرثية والعالقات ا إلجتماعية
ولبناء وبنات القطيف من ال�شباب دور وب�صمة حا�ضرة
ال يف عامل تغريداتهم و أ�خذنا عينة �صغرية منهم لوجدنا مث ً
ال�صادقة يف عامل تويرت ,ولو أ�بحرنا قلي ً
ال :
أ
عبداهلل ال�شما�سي يدعو حل�ضور ندوة يف �إحدى تغريداته فيقول:ا�ستعدادا لفعالية "�حيوها" املهتمة بتنظيف العيون تقام ب�صفوى
ندوة"عيون القطيف أالثرية ..أ�ثر بعد عني"
مهدي الزاهر فيغرد بوعي لين�شر ثقافة املحبة فيقول :رمبا نختلف مع آالخرين يف ا إلعتقاد أ�و وجهات النظر ولكن هذا ال يعني أ�ن
الظلم مقبول و�إن وقع عليهم فهو مرفو�ض..مرفو�ض.
آ
أ
ُ
للجناز ) بالتوفيق للجميع .
فاطمة الها�شم تراها فخورة بقطيفها مغردة :قطيف الن تنجز زرع �بنائها وحتتفل(جائزة القطيف إ
علي ال�صفار املغرد باللغتني العربية وا إلجنليزية يقول نا�صحاً :أ�خي العزيز :انخراطك يف مناق�شة الق�ضايا التافهة لن ي�ضمن لك
ا إلندماج يف املجتمع ،هو �سيجعلك من�شغ ً
ال بالق�ضايا التافهة فقط ،و�شكراً.
أ
ر�ضا البوري املحلق يف عامل تويرت يغرد بعد وفاة البابا �شنودة الثالث بابا ا إل�سكندرية فيقول:يح�سب لبابا �شنودة �نه رف�ض اتفاقية
كامب ديفيد ورف�ض التطبيع مع �إ�سرائيل.
مو�سى ال�سادة يغرد عن الت�سامح واحلوار فيقول :ال ت�ستطيع أ�ن تدعوا �إىل التعاي�ش و أ�ن تت�سم مبا هو خمالف له �إن كنت تدعوا �إىل
التعاي�ش ال تق�ص أ�ي طرف مهما كان خمالفاً.
ال�سالم.

لناديي الرتجي وال�صفا بقاءهم يف دوري الدرجة الثانية وحظاً أ�وفر لنادي
عبداهلل ال�سهوان يغرد ريا�ضياً ليقول :نبارك
ّ
أ
ه ؤ�الء ال�شباب أالعزاء وغريهم لديهم العديد من املتابعني من خمتلف املناطق وال�شرائح والثقافات كما لديهم الكثري من الفكار
آ
والراء والنقا�شات يف عامل تويرت اجلميل الذي ي�ستحق التجربة.وكم نحن بحاجة ملثل هذه امللتقيات الثقافية وا إلجتماعية واحلقوقية
املتنوعة التي �ستزيدنا ثقافة ووعياً وتك�سبنا مهار َة فن احلوار واالختالف مبحب ٍة وكيف نتعرف وننفتح على املجتمعات أالخرى و�إي�صال
ر أ�ينا وفكرنا ومعتقدنا ب�صورة �شفافة ع�صرية.
وعن كيفية الت�سجيل ومعلومات أ�كرث و أ�وفى عن تويرت وكيفية ا�ستخدامه فيمكن ا إل�ستفادة من الرابط التايل :
http://vb.tgareed.com/images/pic/twitter.pdf
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
ال�شراف إ
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709
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 أ�جهزة امل�ساج والتدليك ملختلف أ�جزاء اجل�سم . أ�جهزة فر�ش أال�سنان الكهربائية .
 خمدات طبيةحلماية فقرات الرقبة. م�ساند طبية للظهر كهربائية وغري كهربائية. أ�جهزة قيا�س ال�سكر يف الدم . أ�جهزة قيا�س ال�ضغط .أ�جهزة الربو و أ�جهزة البخار ومولدات أ
الك�سجني الطبي .
 موازين لوزن اجل�سم � -سماعات أالطباء .
الحزمة أ
 أوالربطة الطبية.

دائم ًا اجلديد يف أ
ال�سواق
جودة الب�ضائع ومناف�سة أ
ال�سعار

 كمادات كهربائية لعالج الروماتزم و آ�الم الظهر . أ��سرة طبية  -كرا�سي حمامات . كرا�سي متحركة مبختلف أ�نواعها . طاوالت طعام للمر�ضى . حفاظات كبار ال�سن . لوازم طلبة وطالبات الكليات ال�صحية . بدالت و�سراويل للتخ�سي�س  -حمامات �سونا . -كرا�سي ال�صالة وعكاكيز مبختلف أ�نواعها .

لدينا اال�ستعداد لتلبية لوازم ذوي االحتياجات اخلا�صة باملقعدين

القطيف � -شارع القد�س  -بجوار روابي القطيف  -تلفون 8632205 :

