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أ.د محمد حافظ دياب أستاذ األنثربولوجيا ..
وفكر التنوير
منذ أشهر قليلة رحل عن عاملنا عالم ومفكر وباحث عربي جليل هو األستاذ
الدكتور محمد حافظ دياب  ،وكان يقوم بوظيفة أستاذ األنثروبولوجيا
عاما،
غير املتفرغ بكلية اآلداب جامعة بنها .وقد رحل عن عمر ناهز الـ ً 78
تارك ًا وراءه عشرات الكتب واملراجع التي لها قيمة كبيرة يف هذا املجال
املتخصص.

نبذة عن حياته :

ولد محمد حافظ دياب عام  1938بقرية منية سمنود ،محافظة الدقهلية،
وهو أستاذ علم االجتماع ورائد الدراسات األنثربولوجية العربية  .حصل
على الدكتوراةيف االجتماع من جامعة القاهرة عام  1980عن حياة
املهاجرين اجلزائرين يف مرسيليا الفرنسية ،وعمل بالعديد من اجلامعات
العربية واإلسالمية ،منها  :جامعة الرياض ( امللك سعود السعودية ) ،
وجامعة ناصر ( ليبيا )  ،وجامعة عنابة ( اجلزائر ).
القيمة العلمية :

املهم «نقد اخلطاب السلفي» الذي عكف على إعداده وتأليفه لسنوات
عديدة ،وقدم فيه قراءة مستفيضة عن اخلطاب السلفي منذ ظهور
اإلمام أحمد بن حنبل وحتى حزب النور السلفي الذي ظهر بعد ثورة 25
يناير 2011مبصر .
وقد نعاه الدكتور أحمد زايد أستاذ علم االجتماع بجامعة القاهرة على
صفحته الشخصية مبوقع التواصل االجتماعي (فيس بوك)  ،وقال( :ببالغ
احلزن واألسى ننعي باسم علماء االجتماع يف مصر والعالم العربي عل ًما
من أعالم علم االجتماع يف الوطن العربي هو األستاذ الدكتور محمد
حافظ دياب الذي صال وجال وفكر وقدر ،وترك ميرا ًثا سوسيولوجيا
عظي ًما  ،وعد ًدا من التالميذ النجباء ).

يعد الدكتور محمد حافظ دياب واحدا من أهم املتخصصني يف حتليل
اخلطاب املعاصر ،حيث قدم للمكتبة العربية العشرات من الدراسات
واملؤلفات التي تغطي مساحات عريضة من التحليل االجتماعي والثقايف كتبه املهمة :
لظواهر عديدة يف املجتمع املصري والعربي املعاصر ،من أهمها قراءاته للدكتور محمد حافظ دياب عدد من الكتب املهمة يف مجال االنثربولوجيا،
للخطاب اإلسالمي يف عدد من وجوهه ومظاهره ،منها دراسته الق ّيمة رغم ذلك فهو لم يتقوقع يف تخصصه بل كانت له أبحاث خارج دائرة
«اإلسالميون املستقلون ..الهوية والسؤال» ،وكتابه املرجعي «سيد قطب ..التخصص مستفيدا من التطورات الهائلة التي حلقت بهذا العالم
اخلطاب واأليديولوجيا» الذي قام فيه مبساءلة اخلطاب «القطبي» ،املضطرب املتوتر  ،فكانت له نظرته الفاحصة  ،املدققة  ،ومن ضمن كتبه
ً
حتليل واف ًيا ألهم أفكاره املهمة كتاب ( انتفاضات أم ثورات يف تاريخ مصر احلديث) الصادر عن
والكشف عن آلياته ومرجعياته الفكرية ،وقدم
األصولية وردها إلى مصادرها العميقة يف تكوينه وثقافته ..وأخي ًرا كتابه دار الشروق  ،من سلسلة التاريخ  :اجلانب اآلخر ــ إعادة قراءة للتاريخ
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مفاهيم ثقافية:

يقول الدكتور محمد حافظ دياب عن التراث  « :يتم وصم التراث الشعبي،
لدى قطاعات واسعة من املثقفني العرب ،باحملدودية والتخلف ،باعتباره
ايديولوجية غيبية ،تضبط أوتار السلوك الفردى واجلمعى ضبطا محكما
بعيدا عن روح العلم ،مما يشكل ،فى نظرها ،عائقا أمام التقدم ،نظرا ألن
القيم والتقاليد التى يحملها تتعارض مع احلداثة والعصرنة  ،مبا يوجب
القطيعة معه .هناك كذلك محاوالت توظيفه ،ودمجه فى إطار سياسات
تستهدف تبرير شرعية السلطة السياسية ،مبا يفرض تصويرا خاصا
لهذا التراث الشعبي ،من أجل توجيه قيمه إلى حالة من التوحد الثقايف،
واملعلوماتية األكثر ابتذاال ويومية « .
ويضيف بوعي واضح منتقال من التنظير إلى التطبيق  « :وهو ما تقوم به
الثقافة اجلماهيرية  ،وجهاز التليفزيون حتديدا .وبجانب هذين املوقفني
يتراءى موقف تقنيعه ،بتحويله من علة وجوده فى إطار سياقاته احلضارية
واالجتماعية ،إلى استعمال يفرض عليه من خارجها ،مبعنى أقرب إلى
(التراث املتوهم) الذى متارس عليه عملية طالء ،كى تبدو ومفرداته أشبه
بقصائد الفخر ،وهو ما يحدث راهنا فى منطقة اخلليج ،ما جلبته الوفرة
النفطية لديها ،من حاجة لتمويله إلى مقتنى متحفي .يضاف إلى هذه
املواقف السالبة ،موقف التسليع ،ويقوم على االستخدام النفعى لهذا
التراث ،بتمويله من موضوع تراثي إلى موضوع استعمالي عبر تسويق
مواده ،وبالذات ما يتصل منها باملفردات التشكيلية واحلركية وااليقاعية،
واستثماره للغنم السياحي ،والتعامل معها كبضاعة لالفتتان واالستهالك،
كى تتالءم مع (ذوق) األفواج السياحية ،القادمة من الشاطئ اآلخر،
وتقدميها كطعوم فولكورية نيئة ،أو كخردوات مزركشة باألضواء واأللوان« .
اقتحام االفكار املتشددة :

أغلب كتابات الدكتور محمد حافظ دياب جاءت ملقاومة الفكر الراديكالي
أياً كان ،خاصة التيارات اإلسالمية ذات الطابع العنيف  ،وهو ما جتلى يف
كتابه «سيد قطب ..اخلطاب واأليديولوجيا» حيث قام مبساءلة اخلطاب
القطبي ،والكشف عن لغته وحيدة البعد  ،التي تستبعد مفرداتها وتراكيبها
كافة األفكار واملفاهيم التي كرسها تراث االجتهاد ،موضحاً أنه بإزاء
خطاب مغلق جدا سواء على مستوى بنيته أو داللته ؛ رغم اعتباره كتابه
مجرد محاولة منهجية  ،قد تساعد على تأسيس سوسيولوجيا اخلطاب
اإلسالمي ،يف اتخاذها من اخلطاب القطبي مادة لها ،فحاول اإلحاطة
مبكوناته  ،ومساءلته عن مراميه ،لتحقيق غرضني ،أولهما مباشر وصريح،
وهو دراسة اخلطاب القطبي ،والثاني يقصد الشمولية  ،ويعني باملساهمة
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املصري ،الذي تواكب صدوره مع ثورة  25يناير  ،2011حيث
يستعرض فصول العمل الوطني املصري بد ًءا من املقاومة
الشعبية الباسلة للحملة الفرنسية التي قادها نابليون
بونابرت على مصر  ، 1798مرو ًرا بالتصدي حلملة فريزر أيام
محمد علي باشا  ،وقيام الثورة العرابية 1881ضد اخلديوي
توفيق  ،ثم احتالل اجنلترا ملصر بعدها بعام واحد  ،ثم ثورة
 1919والتي قادها سعد زغلول  ،وتعد أول ثورة عربية وطنية
تنشب بعد احلرب العاملية األولى  ،وأول واقعة كبيرة جمعت
املصريني على اختالف عقائدهم ومذاهبهم وميولهم رغبة يف
إجالء املستعمر  ،ثم رصد أمني لكل انتفاضات الطلبة والعمال
يف  1946إلى يوليو  ، 1952وحتى ( ه ّبة اجلياع ) التي حدثت
يف عهد الرئيس السادات عام .1977
والبد من اإلشارة إلى كتابه املهم ( اخللدونية والتلقي) ،إضافة
إلى كتب أخرى حازت على اهتمام املتخصصني  ،منها  ( :نقد
اخلطاب السلفي) ،و(سيد قطب..اخلطاب واأليدولوجيا ) ،و(
اإلسالميون املستقلون ) ،وله عدد من الكتب املخطوطة  .إلى جانب
عشرات الدراسات واملقاالت التي نشرها يف عديد من الدوريات املصرية
والعربية خالل مشواره العلمي الطويل .

يف تطوير مدخل مناسب لتحليل سوسيولوجي ،ذي كفاءة على دراسة
اخلطاب اإلسالمي ،من خالل أحد مناذجه.
وقد سار على نفس اخلطى  ،مع إصدار كتابه « السلفيون والسياسة
« وهي دراسة تاريخية ،وفكرية ،وسياسية للحركات السلفية يف العالم
العربي ،ومحاوالتها قدمياً وحديثاً الدخول إلى عالم السياسية  ،والسيطرة
بأفكارها األصولية على مقدرات الدول وجهد الشعوب  ،حيث نبه إلى
أن هؤالء مهما غيروا أشكال تنظيماتهم وثيابهم وهيئتهم  ،فبداخلهم
أفكارهم الرديكالية التي يريدون السيطرة بها ؛ وأنهم يتعاملون كالدجالني،
فيصوروا للبسطاء من الناس أن يف الدين ( وفق إطروحاتهم وفهمهم )
عالجاً لكل مشاكلهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية مهما كانت هذه
املشكالت حتتاج إلى العلم واملعرفة واحللول الواقعية ؛ وطاملا حذر من
خطورة هذا التيار وأفكاره وأهدافهم التي أصبحت معلنة للجميع  ،وليست
خافية على أحد  ،فهم يريدون هدم املجتمعات العربية وإعادة تشكيلها
وفق أفكارهم األصولية املتشددة والتي ال تتماشى مع تطورات التكنولوجيا
ووثباتها املذهلة .
مفهوم السياسة عند السلفيني:

يرى الدكتور دياب أن مفهوم السياسة لدى السلفيني ال يتأسس وفق
برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي محدد كما هو احلال لدى احلركات
واألحزاب السياسية التقليدية  ،وإمنا وفق منطق مختلف يعتبر السياسة
استكماال للمشروع الدعوي وتفعيال لنسقها القائم على التعبئة واملصلحة
والتدافع واخلالف.
ويوضح املؤلف ،إنه رغم انتشار السلفية يف كافة بلدان العالم العربي
واإلسالمي والغربي ،فإنه اختار هذه الدراسة يف بعض الدول العربية،
وتعرض للسلفية اجلهادية باعتبارها األكثر متثي ً
ال.
وعن سبب اختيار تلك الدولة ،يقول إنها موطن نشوء هذا التيار يف التاريخ
احلديث مع احلركة السلفية،والرتباط السلفية هناك بالقضية الوطنية منذ
االستقالل ،وحتدث عن التطرف يف مصر بسبب الظهور القوي للحركة
السلفية يف اآلونة األخيرة  ،وإعالنها التخلي عن واحدة من قناعاتها ،التي
كانت تعتبر املشاركة يف احلياة السياسية من املفاسد ،كما ترى السلفية
اجلهادية ضرورة إسقاط األنظمة ؛ ألنها من وجهة نظرها كافرة ويجب
استبدالها باحلكومة اإلسالمية التي تعمل حتت راية اخلالفة اإلسالمية.
ويف هذا الكتاب يضع الدكتور محمد حافظ دياب عدة احتماالت ملسار
احلركة السلفية يف العالم العربي  ،جاءت كالتالي :
االحتمال األول :هو استعداد مختلف التيارات السلفية للمشاركة السياسية،
وهو االحتمال األكثر واقعية.
االحتمال الثاني  :إن اخلبرة مع التيارات السلفية وخاصة بعد استثمار
السقوط التاريخي جلماعة اإلخوان املسلمني مبصر يف  30يونيو ، 2013
هذا كله يفيد أن محتوى القصور ذاته يظل كامنا لالنفجار يف أية حلظة،
مبجرد ضعف أو تراخي تأثير هذه التسويات ،وصوال إلى طرح تسوية
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جديدة.
االحتمال الثالث  :يتمثل يف جتذر الصراع العلماني اإلسالمي ،وهو األكثر
خطورة ،ألنه قد يؤدى إلى توقف املسار الدميقراطي.
االحتمال الرابع  :هو انشطار التيارات السلفية ما بني النزعة البرجماتية
واحملافظة ،وسبب هذا االحتمال هو اعتماد ذراع هذه التيارات على كبار
مشايخها ،مع عدم وجود تيار قوي يعمل يف الشارع السياسي بحرفية
ومهنية.
حتليل اخلطاب :

يهتم الدكتور محمد حافظ دياب بتحليل اخلطاب  ،أي خطاب سواء أكان
خطابا دينيا أوخطابا أدبيا أو خطابا علميا أو تربويا أو ما على ذلك ؛ لذا
ميكنه أن يختزل كل ما قدمه حول عنوان أعرض هو حتليل اخلطاب .
الكتاب الذي صدر عن دار املعارف بعنوان « مقدمة يف علم اجتماع اللغة «
هو حتليل سسيولوجي للخطاب اللغوي  .كتاب « اخلطاب واإليديولوجيا «
هو كتاب عن سيد قطب  ،وفيه محاولة لتحليل اخلطاب القطبي ـ إن صح
التعبير ـ باعتباره أحد اخلطابات الدينية التي اقتبسته من الدين الكرمي
اإلسالم  ،واجتهدت وفهمت فهما خاصا هذا الدين .
ويف كتاب «اإلسالميون املستقلون « محاولة لتحليل خطاب هذه اجلماعة
التي ظهرت يف مصر خالل فترة الثمانينيات من القرن املاضي يف مصر ،
ومن أهم رموزها األساتذة فهمي هويدي  ،أحمد كمال ابواملجد  ،طارق
البشري  ،محمد سليم العوا  ،وهؤالء قدموا أنفسهم باعتبار أنهم ميكن
أن يكونوا واسطة العقد بني الدولة وبني جماعات اإلسالم السياسي .
كذلك فإن « اخلطاب األهلي « محاولة لتوصيف وحتليل مضمون كافة
ما قدم حول كافة اجلمعيات األهلية العربية غير احلكومية منذ إنشائها
يف بدايات القرن التاسع عشر وحتى نهاية العام  2006سواء كانت تلك
اجلمعيات يف مصر أو يف خارج مصر .
أما كتاب « اإلسالم والغرب « فهو محاولة لفض اإلشتباك القائم بني
اإلسالم كدين وبني الغرب كهوية ثقافية أو كفضاء حضاري  ،فيما ميكن
اعتبار كتاب « تعريب العوملة « وهو كتاب صادر عن مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية باألهرام هو محاولة لإلجابة عن سؤال محدد :
عندما انتقلت كلمة « العوملة « من شاطئها الشمالي يف أوربا إلى الشاطيء
اجلنوبي حيث نقطن  .ماذا حدث لها؟

املتوسط إلى أوربا  ،ومن ناحية أخرى فإن
مرسيليا كانت متثل ألوربا أول مدينة يواجهها
املهاجر املغاربي سواء أكان تونسيا أو جزائريا
أو مغربيا فقد أقام معظمهم يف هذه املدينة وقد
ساعد على ذلك أن اقتصاد مرسيليا ال يعتمد
فقط على الزراعة بل ميتد ليشمل أنشطة
أخرى مهمة مثل الصناعة والتجارة والصيد ،
ومن هنا ميكن اعتبار مرسيليا « مختبرا بشريا
« بامتياز ميكن من خالله تبيان العالقة بني
اجلزائريني والفرنسيني  .والسؤال الذي يطرح
هنا ببساطة هو  :عندما ذهب اجلزائريون إلى
فرنسا هل عقدوا صداقة مع اآلخر؟ هل سكنوا
مع الفرنسي؟ هل تزوجوا من فرنسيات ؟ هل
عملوا نفس العمل الذي ميارسه الفرنسي وهل
تقاضوا نفس األجر ؟ هل يتحدثوا اآلن العربية؟
هل انضموا إلى إحدى النقابات أواألحزاب

الفرنسية ؟
هنا أخذت الصداقة واجليرة والزواج والنشاط االقتصادي واللغة
والسياسة كرهانات  ،ومن هنا تكونت منظومة توضح موقف املهاجر
العربي أمام هذه الرهانات  ،فوجد أن هناك مهاجرين ـ وخصوصا أبناء
اجليل األول ـ رفضوا الثقافة الفرنسية  ،وظلوا مقيمني داخل ثقافتهم
العربية اإلسالمية  .وهؤالء كانوا يصلون فروضهم الدينية ويصومون  ،كما
يتحدثون العربية  ،وال يتزوجون سوى من بنات جنسهم ،وهكذا .
اجليل الثاني وهو جيل الوسط  ،يجمع بني الثقافتني  :الثقافة العربية
اإلسالمية وبني الثقافة األوربية الغربية  ،فيما اجليل الثالث الذي قام
ببعض األحداث يف هوامش العاصمة باريس  .هذا اجليل الشك أنه قد
تشرب أكثر من اجليلني السابقني بالثقافة الفرنسية فيما يخص اللغة أو
العالقات أو اإلقامة أوالدراسة أو العمل أو األجر الذي يحصل عليه  ،وما
إلى ذلك  .رغم أنه يعاني من مشكالت كثيرة حتاول احلكومة الفرنسية
تفهمها وحلها حال يوفر الطمأنينة للمهاجرين واألمن للبالد.
مفهوم العوملة :

ومن األفكار التي طرحها ذلك الباحث الدؤوب عن العوملة  ،ما يلي :
« هناك تصوران متخالفان ملفهوم العوملة  .التصور األول شكلي  ،ويعول
على تعريف مفهوم العوملة عبر مجموعة إشكاليات مثل الشركات عابرة
القارات أو ثورة التكنولوجيا أو تقريب املجتمعات  ،أو ضعف الدولة ،
أوتزايد نشاط القطاع اخلاص والقطاع األهلي  ،إلى غير ذلك من
الرهانات الشكلية  ،وهناك تصور آخر يراه أصحابه أكثر موضوعية
وواقعية  ،حني ينظر إلى العوملة باعتبار أنها متثل مرحلة جديدة أو نقلة
يف مسيرة الرأسمالية ؛ فإذا كانت الرأسمالية منذ القرن اخلامس عشر
امليالدي قد بدأت رأسمالية جتارية  ،ثم بعد ذلك رأسمالية صناعية  ،ثم
بعد ذلك رأسمالية إمبريالية أي استعمارية فنحن اآلن إزاء احلقبة الرابعة
من الرأسمالية املعوملة  ،لذا فإن ظواهر مثل الشركات العمالقة  ،وثورة
االتصاالت واملعلومات ال يجب أن ننظر إليها باعتبارها مبعزل عن تطور
الرأسمالية ونقالتها املعرفية الواسعة بوجهها العوملي .
لقد انقسم العالم اإلسالمي إلى ثالث تصورات فيما يخص العوملة  :هناك
بلدان إسالمية تأخذ بالعوملة مثل تركيا  ،بل وصل األمر بها إلى أنها تريد
أن ترمتي يف احلضن األوربي  ،بل أن كل أحالمها انصبت يف الرغبة يف
الدخول إلي احلظيرة األوربية مهما كانت النتائج وراء ذلك.
االنثربولوجيا الثقافية :
يرجع اهتمامه بها إلى أنه مجال تخصصه األكادميي الدقيق فقد حصل وهناك بلدان إسالمية أخرى ترفض العوملة  ،وهناك بلدان ثالثة تتراوح
على رسالة الدكتوراة من جامعة مرسيليا بفرنسا  ،وكانت حول « العالقات بني الرفض والقبول  ،مبعنى أنها تقول أن الشق التكنولوجي من العوملة
ميكن أن أقبل به  ،ولكن الشق الثقايف والفكري ال أريده ألن ديننا وقرآننا
الثقافية بني الفرنسيني واجلزائريني يف مدينة مرسيليا « .
فمن الثابت تاريخيا أن اجلزائريني كانوا أول من عبر شاطيء البحر وحديثنا النبوي فيه الكفاية  ،وإن كان هذا الرأي فيه مجال لنقاش كبير.
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تبرع عدد من رجال الدين ورجال األعمال
والشركات واألفراد ب «مليونني واربعمائة ألف
ريال» ألطالق مشروع الصدقة اجلارية والذي
يختص بالوقف اخليري ،وذلك خالل األمسية
الرمضانية التي أقامتها جمعية القطيف اخليرية
بعنوان «فاستبقوا اخليرات .»2
وسعت األمسية التي أقيمت على مسرح اجلمعية
إلى حتقيق مبدأ التكافل والشراكة املجتمعية
عبر قنوات التواصل وتدارس الفرص والسعي
نحو حتقيق األهداف اإلستراتيجية التي رسمها
مجلس اإلدارة واستقطاب املتطوعني والكفاءات
من أهل اخلير واإلحسان.
وابتدأت األمسية التي شهدت حضور مختلف
فئات املجتمع مبشاركة فرقة املجتبى القرآنية
التابعة جلمعية القطيف اخليرية بقراءة للذكر
ٍ
وإنشاد للتواشيح اإلسالمية.
احلكيم
وأوضح رئيس اجلمعية عصام الشماسي أن
هدف األمسية التي استوحي عنوانها من اآلية
القرآنية «فاستبقوا اخليرات» توحيد اجلهود
وااللتفاف حول العمل املؤسسي ،وحتقيق مبدأ
العدالة واملساواة يف العطاء وتقليص االزدواجية
يف العمل اخليري ،باإلضافة إلى رسم خارطة
مستقبلية لعمل خيري أكثر إشراقاً وأوسع عطا ًء.
وأكد أن الرؤية التي تتبنّاها ادارة اجلمعية يف
كمؤسسة فاعلة ،ومواكِ بة
تعزيز وتطوير أدائها
ّ
للحاجات والتطورات يف مسارات البر واإلحسان،
وسع ًيا لتوسيع دائرة الشراكة االجتماعية وتنمية
املوارد املالية الدائمة للجمعية.
وقال جاءت األمسية الرمضانية ( واستبقوا
ِحلّ ٍة جديدة
اخليرات) لعامها الثاني على التوالي ب ُ
ّ
ٍ
ورؤية رائدةٍ يف مسار العمل اخليري حيث دشنت
يف مشروعها احليوي اجلديد ( الوقف اخليري)
أو (الصدقة اجلارية).

وأضاف ينطل ُق ويستم ّ ُد جوه َرهُ من
املفاهيم والتعاليم اإلسالمية العظيمة
التي تتمحور حول العدل والب ّر واإلحسان
وصيانة البنية االجتماعية.
واستعرض الش ّماسي موجزًا ملسيرة
اخليرية وأهدافها اإلستراتيجية ورؤيتها
املرحلية وخططها املستقبلية وبرامجها
عرض لإلجنازات
وجلانها املتن ّوعة مع
ٍ
التي حققّها مشروع (إعمار) ،والذي يُعنى
بتحسني وتوفير احللول املناسبة ملساكن
ُ
املتاجني.
وعدد موارد الصرف واملساعدات املق ّدمة
يف اخليرية إلى مساعدات غذائية ومساعدات
نقدية ومساعدات إيجار صيانة وشراء منازل.
وبني ان حصيلة املساهمات الواردة لصندوق
وسبع مئةِ
إعمار ما يربوا علىأكثر من مليونني
ِ
ريال توزّعت على  150حال ًة من منازل
ألف ٍ
ُ
ً
ُ
املتاجني أجن َز منها  127حالة يف ٍ
قياسي
وقت
ٍ
ال يتع َّدى التسعة أشهر.
شملت
وذك َر الش ّماسي أ َّن إعانات الصندوق
ْ
ً
وإعانات طارئة لـ  10منازلَ
ٍ
منزل،
ترميم 61
ومساعدات تأهيل ُشقق للمقبلني على الزواج
لـ  42حال ًة ،ومساعدة يف إعادة بناء  3منازل،
وإعانات شراء لـ  7منازل ،وإعادة بناء منزل
صفيح.
وقدم عرضا تفصيليا عن مشروع الوقف اخليري
الفتا الى دور جلنة التكافل االجتماعي التي تُعنى
بإدارة وتوفير كا ّفة أشكال الدعم واإلعانة لألسر
ٍ
سكنية منافسة
احملتاجة ،وذلك ببناء وحدات
تؤج ُر بالقيمة السوقية
حتتوي على  50شقّة ّ
ويذهب ري ُعها لصالح جلنة التكافل االجتماعي.
أن املشروع سوف يتم إنشاؤه
وأوض َح الش ّماسي ّ
يف بدانة الرامس بتكلفة تُق ّدر ب  25مليون ريال

متابعات

رجال أعمال يدعمون ”خيرية القطيف“
بمليونين وأربعمائة ألف ريال

أعوام ومراح َل خمسة ليكو َن
سيت ّم توازيعها على
ٍ
ّ
ُ
إجمالي اإلنفاق املتوقع يف العام الواحد قرابة 5
ماليني ريال ،وسيشمل إضاف ًة للشقق السكنية
مجموع ًة من احملالت التجارية.
وأشار الش ّماسي أن إدارة وكوادر اجلمعية
وضعت نُصب أعينها معاجلة قضايا بيوت
ْ
الصفيح واملنازل اآليلة للسقوط وكذلك رفع
بشكل مت ّدرج يتناسب مع
مستوى اإلعانات
ٍ
(حد الكفاية) وهو
عوائد اجلمعية لتصل به إلى ِ ّ
املبلغ املناسب الذي يكفل للفرد الواحد من أفراد
األسرة حيا ًة الئق ًة وكرمي ًة.
ويف ختام األمسية أشاد نائب رئيس اخليرية
املهندس منير القطري بدور محمد ميرزا الغامن
كأول مدير تنفيذي خليرية القطيف  -والذي
طلب إعفاءه حيثُ يعمل على تأسيس وحدة
كرئيس
تنمية املوارد املالية باجلمعية وينضم
ٍ
لهذه الوحدة املرتقبة  -و ّ
ميه على جهوده
مت تكر ُ
امللموسة.
من جانبه شكر أمني الصندوق عبداحملسن
اخلضر احملسنني سأل اهلل تعالى أن يكتب هذا
العطاء يف ميزان أعمالهم وأن يوفقهم ملافيه
اخلير والصالح.
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متابعات

نادي الترجي يقيم حفله الرمضاني
بحضور أكثر من  120شخصية

تصوير  /يوسف الفركي
أقام نادي الترجي الرياضي بالقطيف حفله الرمضاني بحضور أكثر من
مائة وعشرون شخصية مثلت كبار رجال األعمال باملنطقة ومنسوبي النادي
من إدارة وأعضاء شرف ومدعوين من عامة األهالي حيث أقيم احلفل على
مسرح جمعية القطيف اخليرية .
وبدأ احلفل والذي أداره األستاذ شكري الشماسي بتالوة عطره من الذكر
احلكيم تالها القارىء الناشىء (حسن مفيد الهجهوج  )...يليها جاءت
كلمة ترحيبية القاها األستاذ إحسان اجلشي (رئيس نادي الترجي) رحب
فيها باحلضور وشكرهم على تلبية الدعوه معرباً عن سعادته بتواجدهم
املثمر لنهضة النادي يف مسيرته .
ومت أثناء احلفل عرض فيديو مختصر إلجنازات النادي وبعض نشاطاته
خالل العام املنصرم والذي ضم العديد من اإلنتصارات التي حققتها فرق
النادي على املستوى احمللي والدولي سواء يف األلعاب الفردية أو األلعاب
اجلماعية والتي كانت متمثلة مبشاركة النادي اخلاصة أو املشاركة مع
املنتخب السعودي .
وأعرب القائد التربوي والرياضي املخضرم األستاذ محمد الزاير يف
كلمه له عن شكره وأمتنانه لكل الداعمني للنادي سواء عن طريق التبرع
العيني أو املادي والذي كان له األثر الكبير يف سيرعجلة النادي وتخطيه
للصعاب ،كما أثنى على جميع أعضاء ورؤوساء النادي والعاملني فيه من
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خالل حتملهم املسؤولية والوصول بالنادي ملستوى يفوق األندية األخرى .
واستعرض رئيس النادي األستاذ إحسان اجلشي القوائم املالية واملصروفات
املترتبة على النادي خالل األعوام 2014م و 2015م باإلضافة أليرادات
ومصروفات العام احلالي 2016م حيث تبني أن النادي يحتاج لتغطية
العجز احلاصل مبقدار  970ألف ريال تقريباً إذ أن املصروفات فاقت
األيرادات نظراً ملا مير به النادي من إلتزامات بعد إعالنه عن إستالم
املنشأة اجلديدة والتي تتطلب املزيد من الترتيبات لها .كما أستعرض
اجلشي الرؤية املستقبلية للنادي من خالل إستحداث فرص إستثمارية
وإقامتها على منشأة النادي اجلديدة.
واستعرض رئيس النادي كذلك العاب النادي التي حتتاج لرعاية والقوائم
املاليه املترتبه عليها من مصروفات وفتح املجال للحضور يف رعايتها سوا ًء
مؤسسات كانت أو أفراد مع إلتزام النادي بوضع شعار الراعي يف جميع
زويا النادي باإلضافة لوضع شعاره على تيشرت الفريق الذي سيتم رعايته
من قبل الراعي .
وتخلل احلفل نقاش مفتوح من قبل احلضور حيث كانت للبعض مداخالت
بشأن مستقبل النادي ومسيرته الرياضية والثقافية وكذلك طرح بعض
األستفسارات من قبل اجلمهور والتي أجاب عليها األستاذ إحسان بكل
سالسه .

عقــد املجلــس البلــدي لبلديــة محافظة القطيف
اجتماعــه العاشــر يف مقــره ببلديــة احملافظــة
بحضــور الرئيــس وأعضــاء املجلــس ومبشــاركة
عــدد مــن مســؤولي البلديــة مــن أفســام مختلفــة
ومت خــال االجتمــاع إقــرار املشــاريع والبرامــج
اجلديــدة املقترحــة يف ميزانيــة العــام املالــي
 1439/1438بعــد التعديــل عليهــا بإضافــة
املشــاريع الضروريــة وامللحــة مــن قبــل األعضــاء
لــكل مــدن وقــرى وبلــدات احملافظــة  ,يأتــي
ذلــك اســتكماال ملــا متــت مناقشــته يف جلســة
املجلــس الطارئــة التــي عقــدت قبــل أســبوعني
حيــث متــت إضافــة بعــض املشــاريع احليويــة
بنــاءا علــى توصيــة اللجنــة الفنيــة وباخلصــوص
مشــروع لنقــل امليــاه املعاجلــة مــن محطــات
التنقيــة إلــى مــدن وقــرى احملافظــة ومشــروع
فــك االختناقــات املروريــة مــع نــزع امللكيــة يف
كل مــن صفــوى واألوجــام.
مــن جهــة أخــرى ناقــش املجلــس خطــة البلديــة
لــرش املبيــدات احلشــرية يف املنطقــة وقــد اثنــي
املجلــس علــى اجلهــود التــي قــام بهــا فريــق العمــل
املكلــف التابــع لصحــة البيئــة يف ســبيل مكافحــة
اآلفــات واحلشــرات يف كافــة املناطــق وحرصهــا
علــى صحــة املواطنــن والصحــة العامــة وقــد
قــرر املجلــس إدراج برنامــج اإلصحــاح البيئــي
ملكافحــة احلشــرات ضمــن البرامــج اجلديــدة
املطلــوب اعتمادهــا يف ميزانيــة الســنة املاليــة
1439/1438هـــ .
ويف البنــد الثالــث اطلــع املجلــس علــى العــرض
املقــدم مــن عضــو املجلــس املهنــدس عبــاس
الشماســي بخصــوص طــرح موقــع ســوق اللحــوم

القــدمي يف حــي الشــريعة الواقــع علــى تقاطــع
شــارع امللــك عبدالعزيــز واخلليفــة عمــر بوســط
مدينــة القطيــف لالســتثمار حيــث انــه مبنــى
متهالــك وادى عمــره االفتراضــي وعــدم ســامة
التمديــدات الكهربائيــة والصحيــة ووافق املجلس
علــى هــدم املنشــأة احلاليــة وبنــاء مجمــع يشــمل
نشــاطات جتاريــة متنوعــة خلدمــة الســكان ينمــي
االســتثمارات البلديــة ويقــدم خدمــات جتاريــة
متنوعــة ويليــق بوســط املدينــة احلضــاري.
كمــا وافــق املجلــس علــى مقتــرح تقــدم بــه العضــو
الشماســي إلقــرار الالئحــة الداخليــة لعمــل جلــان
املجلــس تهــدف إلــى تنظيــم عمــل جلــان املجلــس
مبــا يحقــق األهــداف املنظــورة وفــق اللوائــح
واألنظمــة املعمــول بهــا ومــن أهمهــا ان يتــم

متابعات

بلدي القطيف يعقد اجتماعه العاشر

إعــادة انتخــاب مســؤولي اللجــان ســنويا وعقــد
اجتماعــات دوريــة محــددة العــدد.
ويف نهايــة اجللســة اطلــع املجلــس علــى مقتــرح
تصــور عــام إلنشــاء جزيــرة ســياحية علــى
ســواحل القطيــف قدمــه عضــو املجلــس األســتاذ
إبراهيــم البراهيــم يهــدف الــى إنشــاء جزيــرة
ســياحية مســاحتها  100ألــف متــر مربــع مقابــل
مخطــط دانــة الرامــس حتتــوي علــى مطاعــم
وجلســات خارجيــة علــى البحــر ومحــات جتاريــة
ومتحــف بحــري وقــد أوصــى املجلــس باجــراء
املزيــد مــن الدراســات حــول املوضــوع واالطــاع
علــى الدراســات اخلاصــة بتطويــر الشــواطئ
يف احملافظــة لالســتفادة منهــا يف تطويــر فكــرة
املشــروع املقتــرح.

السيهاتي يفتتح معرض المواهب في القطيف
افتتح املهندس جنيب السيهاتي معرض مواهب لألطفال الراعي الرسمي
للمعرض يف مركز موهبة بالقطيف  ،والذي يشرف عليه الفنان التشكيلي
عبدالعظيم الضامن ،وبحضور الفنان محمد الشبيب واإلعالمي محمد
احلمادي واألستاذ عبدالرحمن الشهراني مدير جمعية السرطان باملنطقة
الشرقية ونخبة من الفنانني والفنانات واملهتمني .
يضم املعرض لهذا العام املواهب  :والء وحوراء وزينب الضامن ،
حيث بدأت موهبتهم من الطفولة وامتروا يف املشاركات الوطنية  ،وكانت
نتيجة هذا اإلهتمام معرضهم األول  ،الذي سيكون لهم نواة للمستقبل .
معرض مواهب يف عامه اخلامس  ،يتبناه الفنان الضامن ويدعمه املهندس
جنيب السيهاتي  ،إمياناً منه بأهمية دعم املواهب الصغيرة  ،لترعرع وتبني
مستقبل وطنها .
ويستضيف املعرض لهذا العام يف كل يوم طفلة موهوبة من األطفال الالتي
سبق وأن أُقيم لهم معرض يف موهبة  ،لدعم مواهبهم  ،وهم دانة الضامن
ومينى شروفنا وحوراء درويش .
العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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متابعات

 ٩٠٠٠مستفيد حتى اآلن
مستـقبلي في منتصف موسمه العاشر
بــدأ «مســتقبلي» التابــع خليريــة القطيــف
جتهيزاتــه ملوســمه العاشــر منــذ ديســمبر املاضــي
عبــر عقــد اجتماعــات اللجــان املختلفــة ووضــع
اخلطــط االســتيراتيجية لعــام  2016حيــث بــدأت
االســتعدادات بحمــاس كبيــر مــن قبــل كــوادر
البرنامــج كافــة عبــر أفــكار جديــدة مســتخلصة
مــن جتربــة ثريــة مــر بهــا الفريــق خــال املوســم
الســابق مقارنــة باملواســم التــي ســبقته.
«مســتقبلي» والــذي يطمــح دائمــا للنمــو التدريجي
املــدروس واملتناغــم مــع البيئــة احلاضنــة وتفاعــل
املــوارد بالشــكل الصحيــح دخــل مرحلــة جديــدة
عبــر اعتمــاد اخلطــة التنفيذيــة ملســتقبلي بإبعــاد
جملــة « للتعريــف بالتخصصــات األكادمييــة »
مــن شــعاره .وهــذا اليعنــي اســتغناء مســتقبلي
عــن التعريــف بالتخصصــات األكادمييــة وإمنــا
التوســع يف تقــدمي كل مايفيــد يف تطويــر وتنميــة
الشــباب والتــي ســوف تســتدعي اإلعــان عــن
مبــادرات ومشــاريع جديــدة بــإذن اهلل لتحقــق
الرؤيــة والطمــوح والتــي مــن خاللهــا ســيكون
مســتقبلي رافــداً للمجتمــع والوطــن باملبدعــن
واملبدعــات ومتكامـ ً
ا مــع املبــادرات األخــرى التــي
تصــب يف نفــس الهــدف.
ويف بــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا يف املنطقــة،
أطلــق «مســتقبلي» مشــروعه اجلديــد (مستشــارو
مســتقبلي) والــذي يهــدف للتواصــل املباشــر
مــع املجتمــع واملســتفيد مــن خــال اإلجابــة
علــى األســئلة واالستفســارات املتعلقــة
بأهــداف البرنامــج التثقيفيــة كاالستفســار عــن
التخصصــات اجلامعيــة أو طلــب االستشــارات
األكادمييــة أو الوظيفيــة وكذلــك استشــارات يف
ريــادة األعمــال عبــر عرضهــا علــى مختصــن مــن
مســتقبلي .
كمــا يذكــر بــأن مســتقبلي قــد أعلــن يف وقــت
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ســابق تزامنــا مــع انطــاق مبــادرة « مستشــارو
مســتقبلي» اطــاق موقعــه الرســمي
 mostaqbli.orgبحلتــه اجلديــدة وتصميمــه
العصــري والــذي مت تطويــره ليتمكــن املســتفيد
مــن االســتفادة القصــوى مــن فعاليــات البرنامــج
عبــر معرفــة محتــوى الفعاليــات ومواعيدهــا
كمــا ســيقوم بتســهيل التواصــل مــع املســتفيدين
واملتطوعــن حيــث ميكنهــم التســجيل للمشــاركة
يف فعاليــات البرنامــج عبــر املوقــع اإللكترونــي.
و كانــت فعاليــة «مســتقبلي بيننــا» والتــي أقيمــت
يف مجمــع القطيــف ســيتي مــول بتاريــخ  4و 5
فبرايــر أولــى فعاليــات مســتقبلي الرئيســية لهــذا
املوســم بحضــور جتــاوز  ١٥٠٠زائــر و زائرة والتي
ضمــت أركان متنوعــه ملختلــف األعمــار ،منها ركن
( نتعــاون لنبنــي ) الــذي قــدم نشــاطات مختلفــة
لألطفــال وركــن (خــذ بيــدي) الــذي يهتــم بتحفيــز
ومســاعدة األيتــام وذلــك بالتعــاون مــع جلنــة كافــل
اليتيــم وكذلــك ركــن (تعــرف علينــا) الــذي يعنــى

العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م

بالتعريــف برؤيــة مســتقبلي وتوســعه يف الفتــرة
القادمــة ،و ركــن آخــر هــو (ســاعد ابنــك) و
يهــدف ملســاعدة أوليــاء األمــور يف فهــم أبناءهــم
وبالتالــي توجيههــم للطريــق املناســب ومــن بــاب
اإلبــداع واألفــكار املميــزة ضمــت الفعاليــة ركــن
حتــت عنــوان (تيديكــس) والــذي يع ـ ّرف بفعاليــة
تيديكــس العامليــة والتــي اســتضافتها القطيــف
يف فعاليــة (تدكــس البحــر) ،هــذا إضافــة لركــن
(مصنــع األفــكار) والــذي يحــوي علــى جتــارب
عديــدة ويهتــم بثقافــة االختــراع واإلبــداع.
و شــاركت جلنــة العالقــات العامــة مبســتقبلي
بركــن تعريفــي ضمــن امللتقــى الطالبــي األول
بــن املؤسســات التعليميــة والطــاب والــذي حمــل
شــعار (كــن طال ًبــا متميـزًا) وأقيــم بصالــة الصفــا
بتنظيــم مــن ملتقــى التفــوق الطالبــي بصفــوى.
أمــا فعاليــة البانورامــا فقــد قدمــت بأســلوب
شــيق وإبداعــي اســتخدمت فيــه القصــة
التفاعليــة فاســتحوذت علــى انتبــاه احلضــور
،حيــث قــدم عارضــو فريــق بانوارمــا مســتقبلي
عرضــا مســرحيا قصصيــا هادفــا إليضــاح ماهيــة
التخصصــات وارتباطهــا ببعضهــا البعــض.
وقــام فريــق البانورامــا هــذا العــام بتوظيــف
القصــة بأســلوب اإللهــام احملفــز لتعطــي
املســتفيدين داف ًعــا ذات ًيــا للبحــث واالستكشــاف
ً
عوضــا عــن التلقــن املباشــر املعتــاد يف الــورش
املشــابهة.
فعلــى مســرح خيريــة القطيــف وعلــى مــدى
ثالثــة أيــام للشــباب ،وأربعــة للفتيــات،
اســتعرضت البانورامــا قصصــا واقعيــة وقصصــا
للنجــاح لشــخصيات عامليــة ومؤسســة لبعــض
التخصصــات ،مســلطني الضــوء علــى طبيعــة
عمــل التخصــص وتكميــل التخصصــات لبعضهــا
البعــض.

متابعات

وتعــرف احلضــور الــذي جتــاوز ال  ٧٠٠فتاة و
 ٣٥٠شــابا ،وعبــر  ٣٠عارضــا وعارضــة ،علــى
تخصصــات مختلفــة كالطــب البشــري ،وطــب
األســنان ،والصيدلــة اإلكلينيكــة ،والرعايــة
التنفســية ،والكثيــر مــن التخصصــات
الصحيــة التــي لهــا دور مهــم بحيــاة املريــض
بــدءا مــن حضــوره للمستشــفى مــرو ًرا
باكتشــاف املــرض ومــن ثــم العــاج.
كمــا تطرقــت البانورامــا وبشــكل مباشــر
للتخصصــات الهندســية واإلداريــة والتــي
ألهمــت الطــاب والطالبــات بعــروض مشــوقة
إلجنــازات اإلنســان يف مجــال الفضــاء،
وتوفيــر الغــذاء واملــاء والطاقــة ،والتــي تســاهم
فيهــا عــدة تخصصــات منهــا الهندســة ،وعلوم
املــواد ،وعلــم اإلقتصــاد الســلوكي ،وإدارة
سلســلة اإلمــداد ،وتصميــم املنتجــات ،وعلــوم
احلاســب ،وإلــى كيفيــة مســاهمتها يف تغييــر
العالــم لألفضــل.
هــذا ويذكــر بــأن مســتقبلي قــد وظــف طاقــات
كــوادره خــال املوســم يف الزيــارات املدرســية
وامليدانيــة .فعلــى صعيــد الزيــارات املدرســية
فقــد قــام مســتقبلي بتوعيــة مــا يزيــد عــن 5000
طالــب وطالبــة عبــر زياراتــه املتكــرر ملــدارس
البنــن والبنــات يف املنطقــة.
ومتيــز هــذا العــام بكثــرة الزيــارات امليدانيــة
للشــركات واملستشــفيات بهــدف تعريــف الطالــب

علــى بيئــة العمــل مــا بعــد التخــرج مــن املرحلــة
األكادمييــة .فقــد قــام مســتقبلي عمــل زيارتــن
لشــركة جنــرال إليكتريــك وزيــارة لشــركة
موســتينج للتعريــف باجلانــب الهندســي واإلداري
مــع مجموعــة مــن الطــاب والطالبــات ،وزياريــن
إلــى مستشــفى البابطــن للتعريــف بالتخصصــات
الصحيــة لــكال اجلنســن.
ويف فعاليتــه األضخــم واألكبــر علــى مســتوى
املنطقــة أقــام مســتقبلي « ملتقــى مســتقبلي
للتخصصــات األكادمييــة « يف مــدارس اخلــط
األهليــة بحــي الشــاطئ ،والــذي حظــي مبشــاركة

إلى رحمة اهلل

أرملة السيد عبد الرضا بن السيد محمدباقر الشخص
انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى احلاجة علية
بنت احلاج محمد عقيل بحسون أرملة
املرحوم السيد عبدالرضا الشخص والدة كل
من  :الدكتور السيد عدنان ،السيد هاشم ،
السيدمحمد،السيدعلي،السيد باقر ،السيد
صادق،السيد حسني.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة
الفقيدة وأرحامها بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير أن
يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها
الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
احلاج محمد حسني املسلم
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج محمــد
حســن املســلم ،والــد كل مــن :عبداإللــه وخالــد
وريــاض وفــؤاد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناته وأن
يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

 300متطــوع ومتطوعــة وحضــور جتــاوز الـ 1500
مســتفيد علــى مــدى أربعــة أيــام بواقــع يومــان
للشــباب ويومــان للبنــات.
وهــدف امللتقــى بأركانــه التــي جتــاوزت الـــ 40
لتعريــف املســتفيدين بأهميــة اختيــار التخصــص
عبــر أركانــه اإلثرائيــة كمــا عـ ّرف الــزوار مباهيــة
التخصصــات ودراســتها وعملهــا يف املســتقبل.
يذكــر بــأن مســتقبلي قــد جتــاوز الـــ ٩٠٠٠
مســتفيد ومســتفيدة خــال املوســم العاشــر ويعــد
مبــا هــو أكثــر بفعالياتــه القادمــة حتــى نهايــة
املوســم العاشــر.

احلاجة صديقة احلاج مبارك أبو السعود
انتقلـت إلـى رحمـة اهلل تعالـى احلاجـة صديقـة بنـت احلـاج مبـارك أبـو السـعود
زوجـة احلـاج عبـد الـرؤوف بـن احلـاج حسين السـنان والـدة كل مـن :شـوقي
ود.كفـاح وخالـد والشـيخ حلمـي وحسين ومحمـد واخلـط التـي آملها النبـأ تتقدم
إلـى أسـرة الفقيـدة وأرحامهـا بأحـر التعـازي ،سـائلني اهلل العلـي القديـر أن
يتغمدهـا بواسـع رحمتـه وأن يدخلهـا فسـيح جناتـه وأن يلهـم أهلهـا الصبـر
والسـلوان ،إنـه سـميع مجيـب.
احلاج عبداهلل حسن آل موسـى
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج عبــداهلل حســن ال
موســى والــد كل  :مــن حســن وإبراهيــم و عبدالواحــد
وعبدالهــادي وعبدالعظيــم ومصطفــى ومحمــد وأحمــد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن
يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
ياسر عبداهلل السنان
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب ياســر عبــداهلل ســلمان
الســنان ( األوجــام ) والــد كل :مــن محمــد علــي حســن
حســن .وشــقيق كل مــن :علــي وناجــي وعيســى وميثــم
وحســن وماجــد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه
وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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مركز القرآن الكريم ( بصفوى )

يحتفل بمسابقة القرآن السنوية

اقيمت بجامع الرسول االعظم مسابقة التالوة املجودة الرابعة عشرة
على مستوى اخلليج حيث تأهل لهذه املسابقة بعد اجتيازهم التصفيات
األولية  ،ففي مسابقة االشبال اجتاز التصفيات  ٣قراء جميعهم من
مملكة البحرين
وأما مسابقة الكبار فتأهل  ٧قراء من مناطق مختلفة من البحرين
والكويت والقطيف وتاروت وصفوى .
حيث بدأت املسابقة بقراءة الصغار الثالثة  ،ثم استكملت املسابقة
بشكل تسلسلي مبسابقة الكبار السبعة ،
ثم اختتم اللقاء بتوزيع الهديا التذكارية للمنظمني والطاقم التحكيمي
ورعاة املسابقة ومنظمي املعرض القرآني ،
ثم وزعت اجلوائز على الفائزين وعندليب القرآن حيث كان ترتيب
الفائزين ملسابقة الصغار كالتالي :
املركز االول  :القارئ  :محمد ياسني حبيل ( البحرين ) .
املركز الثاني  :علي عبدالشهيد أحمد (البحرين ) .
املركز الثالث  :أحمد عبداهلل اليتيم (البحرين )
وفاز بجائزة عندليب القرآن الذي يختاره اجلمهور  :القارئ :محمد
ياسني حبيل (البحرين )
وكان ترتيب الفائزين ملسابقة الكبار :
املركز االول  :القارئ  :حسني مكي األبيض ( مركز القرآن الكرمي
بصفوى)
املركز الثاني القارئ  :حسن عبداهلل عبدربه ( مركز القرآن الكرمي
بصفوى)
املركز الثالث القارئ  :حبيب عبدالنبي حبيب (الذكر احلكيم مملكة
البحرين )
املركز الرابع  :القارئ  :علي ناصر شاه (مبرة دشتي دولة الكويت )
املركز اخلامس  :القارئ  :علي محمد أبو السعود (القطيف )
املركز السادس  :القارئ  :علي أحمد الصالح (البحرين )
املركز السابع  :أحمد عبدالعزيز ال سيف (تاروت )
كما شهدت املسابقة حضورا كبيرا بَقوا حتى آخر املسابقة  ،وأشادوا
باجلانب التنظيمي من قبل مركز القرآن الكرمي الذي اجتهد كثيرا
بجميع طواقمه لتكامل التنظيم من ضيافة وتنسيق وجتهيز  ،شكر فيه
احلضور هذا اجلهد الكبير والذي كان واضحا للعني كما اشتركت ادارة
جامع الرسول االعظم يف هذا التنظيم الرائع .
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 630ألف ريال لنادي السالم
في الحفل الرمضاني
حصدت إدارة نادي السالم بالعوامية أكثر من  630ألف ريال كدعم من أعضاء شرف
النادي يف احلفل السنوي الرمضاني الذي أقيم يف صالة شهاب بالقطيف.
وشهد احلفل تكرميا للفرق الرياضية املنجزة يف النادي خالل املوسم الرياضي ،بحضور
عدد من الشخصيات االجتماعية والرياضية البارزة على مستوى املنطقة الشرقية.
تكرمي العبي نادي السالم بالعوامية احلفل الذي قدمه رئيس اللجنة الثقافية بالنادي
املهندس علي آل ثومير ،بدء بآيات من الذكر احلكيم تالها عضو جلنة سبل السالم لعلوم
القرآن القارىء ميرزا البناوي.
ثم ألقى مدرب الدرجات الوطني الكابنت سالم آل سالم كلمة الرياضيني شكر فيها إدارة
النادي وكل من دعم الفرق املنجزة وخص بالشكر أيضا الالعبني أنفسهم على إخالصهم
وتفانيهم وروحهم يف املنافسات.
وعرض أمني الصندوق بالنادي عقيل آل شبر ميزانية النادي للعام املالي املنتهي موضحا
تفاصيل املصروفات واإليرادات.
وأستعرض رئيس مجلس إدارة نادي السالم فاضل آل منر أهم إجنازات النادي يف مختلف
املجاالت الرياضية والثقافية واإلجتماعية واإلستثمارية ووجه شكره لكل من قدم الدعم
للنادي.
واكد أن هذه اإلجنازات حتققت بتظافر جهود إدارة النادي مع الداعمني وعلى رأسهم هيئة
أعضاء الشرف.
وشرح دور إدارة النادي باالرتقاء بنشاطاته وتوسيع االستثمارات لتحقيق موارد دائمة
تساهم يف استقرار ومنو النادي ،باإلضافة للتواصل مع الشخصيات الفاعلة والداعمة يف
املجتمع.
تكرمي العبي نادي السالم بالعواميةوعرض فيلم  -من تصوير وإخراج علي أبو فور -
مستعرضا التقرير اإلداري والفني والرياض والثقايف واإلجتماعي ألهم إجنازات النادي
للموسم الرياضي املاضي.
ثم جاءت فقرة األوبريت اإلنشادي الذي أداه املنشد قاسم الزاهر وأخرجه مخرج احلفل
خالد أحمد الفرج.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي الفرق الرياضية املنجزة وعلى رأسهم فريق الدراجات بالعبيه
وجهازه الفني واإلداري وذلك لتحقيقه املركز الثاني يف الدوري املمتاز وحتقيق فريقي درجة
الشباب والناشئني املركز األول على اململكة.
كما مت تكرمي فريق كرة السلة لدرجة الشباب لتحقيقه املركز الثاني وصعوده للدوري
املمتاز .ومت أيضا تكرمي فريق التنس األرضي لتحقيقه املركز الثالث يف الدوري املمتاز.
من جانبه أشار عضو شرف النادي حسني احملسن الى أهمية دعم الشباب واحلفاظ على
إجنازات النادي التي حتققت منذ تأسيسه.
وقال احملسن إن بلدة العوامية تزدهر باإلجنازات الوطنية ،الفتا الى انه من واجبنا تكرمي
هؤالء األبطال.
وقدم شكره لكل من حضر احلفل وساهم ودعم النادي للوصول إلى ما وصل إليه من رقي
واعداً بتحقيق املزيد من اإلجنازات يف األعوام القادمة.

العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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أم الحمام تحتفي بتكريم  310من أبنائها
وبناتها المتميزين والمتفوقين

كتب /عبداهلل اجلبر -تصوير فريق مودة
اقامت جائزة التفوق الدراسي بأم احلمام حفال لتكرمي  310من الطالب
والطالبات املتميزين واملتفوقني هذا العام الدراسي 1437- 2016هـ على
صالة امللك عبداهلل بالقديح .
واستهلت فقرات احلفل الذي اقيم حتت مظلة جمعية أم احلمام اخليرية
بآيات من الذكر احلكيم رتلها الطالب محمد جعفر الرضوان .
ثم ألقى االستاذ علي العوامي كلمة جلنة اجلائزة ذكر فيها أن تكرمي 310
من الطالب والطالبات هذا العام يف جائزة « انتم فخرنا  »3على الرغم من
رفع نسبة املعايير ( يدل على جناح هذا املشروع وجتاوب الطلبة واملدارس
وتفاعلها معه) ،وبعد الكلمة مت تقدمي عرض مرئي للمنجزين من أهالي أم
احلمام ممن حصل على شهادات عليا يف دراسته األكادميية أو ممن خدم
يف بلدة أم احلمام يف إدارة املدارس أو ممن حقق إجنازات دولية ومحلية .
ثم ألقى األستاذ لؤي املرهون كلمة الداعمني عبر فيها عن سعادته
مبشاركته يف دعم اجلائزة وذكر أنه من الواجب علينا تكرمي هذه الكوكبة
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املباركة من أبنائنا وبناتنا التي تعبت وسهرت حتى نالت أعلى الدرجات .
ثم استمع احلضور إلى األوبريت اإلنشادي «إشرافة جناح» من كلمات
األستاذ الكبير إبراهيم الشيخ وأداء كل من  :حسن العوامي  -عبداهلل
الطاللوة  -احمد الطاللوة  -يوسف الزاير .
ونيابة عن جميع الطالب املكرمني ألقى الطالب املتميز السيد محمد
هاشم الهاشم كلمة معبرة شكر فيها اللجنة املنظمة للحفل والداعمني له
والكوادر املساهمني يف إجناحه ( وأضاف إلى أن تفاخر احلفل بنا نحن
املكرمني لهو أكبر دافع وحافز ملواصلة درب التميز والتفوق وارتقاء مدارج
الكمال .
أعقب ذلك مسيرة التكرمي وتسليم الطالب الهدايا ودروع التميز والتفوق
مع التقاط الصور التذكارية وسط ابتهاج الطالب املتميزين واملتفوقني
وفرحة أولياء أمورهم بهذا التكرمي.
وختم احلفل الذي حضره جمع غفير من أهالي البلدة وشخصيات
اجتماعية ودينية  ،بوجبة السحور التي أعدت خصيصا لهذه املناسبة.

كـ ّرم مديـر مكتـب التعليـم مبحافظـة القطيـف ،
عبـد الكـرمي بـن عبـد اهلل العليـط  138 ،متميـزًا
مـن منسـوبي املكتـب مـن اإلداريين والفنيين
والصحيين وعـدد مـن املتقاعديـن  ،جـاء ذلـك يف
احلفـل السـنوي الـذي أقامتـه ء مبقـر صالة قلعة
القطيـف .
وبـدأ احلفـل بآيـات مـن الذكـر احلكيـم للقـارئ
محمد اجلزير  ،ثم كلمة لرئيس جلنة املناسـبات
التعليميـة والعالقـات العامـة حسين الصيـريف
رحـب فيهـا باحلضـور ،الـذي بـدوره زف التهنئـة
مبناسـبة حتقيـق املكتـب املركـز األول جلائـزة
األداء املتميـز باملنطقـة الشـرقية بعـد توفيـق
اهلل واجلهـود التـي بذلـت مـن منسـوبي املكتـب
املميزيـن طـوال العـام الدراسـي .
ثـم ألقـى «العليـط»  ،كلمـة شـكر فيهـا جميـع
منسـوبي املكتـب مؤكـدا أن هـذا التكـرمي يأتـي

ً
انطالقـا مـن حـرص وزارة التعليـم
علـى أهميـة حتفيـز الكـوادر لديها
وعرفانـاً ملـا قدمـوه مـن أعمـال
ودورهـم الريـادي يف حتقيـق
تطلعـات مكتـب تعليـم القطيـف
ممـا أثمـر يف التتويـج بجائـزة
اآلداء املتميـز للعـام الدراسـي
1436/1437هــ وختـم متمنيـا
لهـم مزيـداً من العطـاء املتجدد يف
السـنوات القادمـة متطلعا لتحقيق
رؤيـة اململكـة  2030لوطـن طمـوح والريـادة يف
مجـال التعليـم.
بـدوره ث ّمـن املسـاعد للشـؤون اإلداريـة واملاليـة
باملكتـب عـادل آل نصيـف هـذه اللفتـة الكرميـة
ممـا يجسـد متانـة العالقـة بين منسـوبي املكتـب
مؤكـداً انهـا سـتكون حافـزا لهـم.

متابعات

تعليم القطيف يكرم  138منسوبيه في حفله السنوي

بعـد ذلـك قـام مديـر املكتـب بتكـرمي احملتفـى بهم
وسـلمهم الـدروع التذكاريـة وشـهادات الشـكر
والتقديـر.
حضـر املناسـبة املسـاعد للشـؤون التعليميـة
باملكتـب علـي الشـهري عضـو مجلـس املنطقـة
الشـرقية محمـد الدعلـوج وعـدد مـن أعضـاء
جلنـة املناسـبات التعليميـة باملكتـب.

حوراء آل خيري تحقق المركز الرابع
في نهائي برنامج مواهب السعودية
حققت حوراء آل خيري ذات اخلامسة عشرة ينشد .مما كان لذلك أث ٌر أكبر يف تعلقها
ربي ًعا املركز الرابع ،يف نهائي برنامج مواهب باإلنشاد وجعلها تتخذ خطوة لتجربة
السعودية من بني العشرة املراكز األخيرة والذي اإللقاء حينما كان عمرها  4سنوات.
أقيم يف فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وبدأت أتعلم كتابة الشعر فأجنح
ووقفت حوراء آل خيري على منصة احلفل
اخلتامي بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تارة واخطأ أخرى يف كتابة األبيات
األمير عبد اهلل بن مساعد بن عبد العزيز وذلك العروضية».
وانضممت إلى دورة الوفاء للسيدة
بعد أن انتهت فترة التصويت.
وجاء اشتراكها من بني  100متسابق حيث الزهراء دورة خطابة ،ودورات يف حياة
أصبحوا  30متساب ًقا بعد التصفية وقامت جلنة إنسان ،ودورة اخلوارزمي ،ودورة التصوير.
التحكيم باختيار عشرة فائزين من ال  30متسابق وقالت أحمد اهلل قدمت الذي وهبها مواهب
كثيرة ،مشيدة بأمها وأبيها اللذان شجعاها،
إذ يحدد بعدها تصويت اجلمهور املراكز.
وأشارت آل خيري حلفظها للقرآن القرآن الكرمي وأهلها يف القطيف والبحرين وباقي األحبة
واألدعية واألناشيد مبساعدة أمها منذ أن كانت الذين صوتوا لها.
طفلة صغيرة ،كما كانت ترى شقيقها حسني وأبدى والداها علي آل خيري وشهزالن الزوري

شعورهما بالفخر واالعتزاز وبالسعادة ألنها
حققت حلمها منذ الصغر ،حيث كانت حتفظ
وبشكل سريع ُس َور القرآن واألدعية واألناشيد.
يذكر أن املركز األول حققه فارس احلميد وجاء
يف املركز الثاني عبد املجيد املطيري فيما حقق
املركز الثالث عبد الرحمن الشهلوب.

طالب النجاح
يزورون االتصاالت السعودية

قام عدد من طالب مدرسة النجاح الثانويه بالقطيف ( ذوي اإلحتاجات خاصة )
يتقدتهم مدير املدرسة األستاذ عقيل احلمود بزيارة لفرع شركة االتصاالت السعوديه
بالقطيف الواقع بجزيرة تاروت بالدخل احملدود وكان يف استقبالهم مدير مبيعات
منطقة الدمام االستاذ طالل السنيد ومدير فرع القطيف االستاذ عماد الدليجان
ومشرف الفرع محمد عون بوسرير ومت شرح اخلدمات املقدمه من شركة االتصاالت
السعوديه للطالب مع تقدمي الهدايا و الوجبات اخلفيفه مع تبادل الدروع التذكاريه
فقد استمتع الطالب بهذه الزياره ملا وجدوه من حفاوه وترحيب وتكرمي من قبل شركة
االتصاالت السعوديه.
العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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متابعات

ملتقى ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ

ً
ﻣﻌﻠﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ  217ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ ﻭ 15
ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺣﻔﻼ ً ﺧﺘﺎﻣﻴﺎً ﻤﺑﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻗﻴﻤﺖ ﻲﻓ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺤﻟﺴﻦﻴ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺑﺤﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ،ﻢﺗ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺮﻢﻳ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ
ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻦﻴ.
ﺑﺪﺃ ﺍﺤﻟﻔﻞ الذي قدمه االستاذ ياسر العرب ﺑﺘﻼﻭﺓ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺼﻮﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺤﻟﺮﺯ ،ﺛﻢ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻝ ُﻋﻤﻴﺮ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻲﻓ ﺇﺠﻧﺎﺡ ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﺠﻟﺎﻣﻊ ﻭﺍﻤﻟﻠﺘﻘﻰ ﻭﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺣﻔﻈﺎً ﻭﺗﻼﻭﺓ ﻭﺗﺪﺑﺮﺍً ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍً ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻲﻓ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﺤﻟﻔﻆ ،ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﻭﻭﻋﻴﻪ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻭﺍﺤﻟﻀﻮﺭ ﻲﻓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ،ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻲﻓ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻤﻟﺒﺎﺭﻙ ﺑﻞ ﻲﻓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎﻡ ﻲﻓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ.
ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪﺍﻹﻟﻪ ﺍﺤﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﺍ َ
ﺤﻟ ِﺴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺬﺏ ﺑﺄﻧﺸﻮﺩﺓ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﻢﻳ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻢﺗ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛﻦﻴ ﻲﻓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﻭﺧُ ﺘﻢ ﺍﺤﻟﻔﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻤﻟﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻤﺑﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻤﻟﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻤﻟﻠﺘﻘﻰ ﺩﺃﺏ
ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻲﻓ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺤﻟﺴﻦﻴ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺑﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﺼﺮﺍً ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ  217ﻃﺎﻟﺐ
ﻤﺑﺨﺘﻠﻒ ﺍﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻤﻟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  15ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻭﻫﻢ :ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻝ ُﻋﻤﻴﺮ ،ﻭﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ،ﻧﺰﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺨﻟﻀﻴﺮ،
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺤﻟﺮﺯ ،ﻋﺒﺪﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ ،ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻤﻟﻴﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻘﺸﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﺤﻤﻟﺴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺠﻟﻨﻮﺑﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻤﻟﻤﻦﺘ ،ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ،ﺻﻼﺡ ﺑﻮﺻﺎﻟﺢ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻤﻟﻜﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻤﻟﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ
ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ  ،ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ،
ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ،ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ،ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ،ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،ﺍﻟﻶﻟﺊ ﺍﻤﻟﻨﺘﺜﺮﺓ
ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺷﻜﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﺠﻟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻲﻓ ﺍﺠﻧﺎﺡ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﺤﻟﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺪﻭﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺤﻟﺴﻦﻴ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻲﻓ ﻫﺬﺍ
ﺍﺠﻟﺎﻧﺐ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺮﻢﻳ ﺗﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀً ﺑﻜﻢ ،ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﻮﺟﺖ ﻤﺑﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻓﺎﺀً ﻣﻨﺎ
ﻟﻜﻢ ،ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻥ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺭﻋﺎﻩ -ﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﺠﻧﺎﺡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻤﻟﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻗﻴﻤﺖ
ﻲﻓ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺤﻟﺴﻦﻴ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺩ ،ﻭﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻗﻴﻤﺖ ﻲﻓ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺍﻤﻟﺒﺎﺭﻙ،
ﺳﺎﺋﻠﻦﻴ ﺍﻤﻟﻮﻟﻰ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ -ﺃﻥ ﻳُﺪﻢﻳ ﺑﺮﻛﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻜﻢ ﺨﻟﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﻭﺃﻫﻠﻪ.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

} يَا َأي َّ ُت َها ا َّلن ْف ُس ا ْ ُل ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي إِلَى َربِّ ِك َر ِاض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة َف ْاد ُخلِي ِفي ِع َبا ِدي َو ْاد ُخلِي َج َّن ِتي {

تتقدم مجلة
ممثلة يف رئيس حتريرها
فؤاد نصراهلل
وجميع أفراد طاقمها
بأحر التعازي القلبية إلى
أسرة الشخص وأرحامهم يف وفاة الفقيدة احلاجة

علية بنت احلاج محمد عقيل بحسون
ّ
رحمها اهلل

أرملة املرحوم

السيد عبدالرضا السيد محمد باقر الشخص
والدة كل من:

الدكتور السيد عدنان ،السيد هاشم  ،السيد محمد،السيد علي
السيد باقر ،السيد صادق،السيد حسني.
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الفقيدة السعيدة ويدخلها الفسيح
من جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب
عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

مقال
متابعات

هادي عبد الواحد آل سيف

نظرة إلى معايير منح االئتمان
و التحليل االئتماني في البنوك
٢-٢
مقدمة

ميثل االئتمان املصريف احملور الرئيس يف نشاط البنوك التجارية ومن
أهم الوظائف املصرفية التي متارسها البنوك و الذي يعكس أهميته من
خالل العوائد املتولدة من هذا النشاط وأثرها على منو البنوك والتوسع
يف أنشطتها التشغيلية .وتهدف هذه الوظيفة املصرفية واملتعلقة بتوفير
السيولة (املال) للجهات التي حتتاج لها (العمالء) وهو ما يطلق عليه عملية
تقدمي االئتمان فمن خالل مصادر األموال التي تستطيع البنوك توفيرها
(مثل الودائع) فإن االئتمان املصريف قد جاء فاع ً
ال رئيسياً لهذا الهدف
من خالل منح العمالء السيولة الالزمة لهم لدعم استمرارية أنشطتهم
املختلفة احلالية أو للنمو والتوسع فيها .وجتدر االشارة إلى أن أهمية
البنوك تظهر يف فترات التراجع االقتصادي وفترات الكساد الطويلة ،حيث
يصبح دور البنوك دوراً وطنياً وإقتصادياً ذو أهمية كبرى .وعليه فإن
البنوك لها دور كبير يف إستمرار العملية االقتصادية.
وعلى الرغم من كل األجراءات التي تتخذها إدارة االئتمان يف البنوك
يف كافة مراحل عملية االئتمان فإنه ال ميكن التوصل إلى ائتمان خال
من املخاطر ،وال ميكن ألي إدارة ائتمان مهما كانت قدراتها وإمكاناتها
أن تتجنب كافة أنواع املخاطر ،إال أنه على إدارة االئتمان أن تسعى دوماً
إلى تقليل املخاطر إلى أدني درجة ممكنة .ألجل ذلك تتجه البنوك نحو
االعتماد على مجموعة من املعايير واملبادئ يف تقييم كل عملية ائتمان
مقدمة إليها ،والغاية منها الوصول إلى القرار االئتماني املناسب ،وضمان
جودة محافظها االئتمانية من حيث النوعية والتركيبة اجليدة ،والتقليل من
املخاطر االئتمانية ،وتكوين قيمة للبنك.
هذه املعايير واملبادئ املتعارف عليها ملنح االئتمان ويشار لها يف املراجع
العلمية مبعايير القرار االئتماني أو معايير اإلقراض Canons of Lending
أو مناهج التقييم االئتماني  Credit Evaluation Modelsأو مناهج دراسة
اجلدارة االئتمانية أو مبادئ اإلقراض اجليد Principles of Good
 Lendingويجرى تطبيقها من قبل البنوك عند تقييم طلبات االئتمان.
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فاملنح اجليد لالئتمان يؤدي إلى تسهيالت جيدة ،وضمان استمرارية
عالقة البنك مع العميل ،وتخفف من اخلسائر االئتمانية احملتملة والتي من
املمكن أن يواجهها البنك ،والتي تنشأ من عمليات منح االئتمان اخلاطئ،
ألنه ال يستند إلى األسس واملعايير السليمة يف منح االئتمان.
ومبا أن هدف البنك من منح االئتمان هو حتقيق كسب الفوائد وحتقيق
الربح تبرز هنا أهمية هذه املعايير واملبادئ السليمة يف منح االئتمان من
خالل تأمني والتأكد إلى احلد املمكن من أن املقترض سيكون قادراً على
سداد الدفعات كما هي مجدولة وفوائدها بالكامل وضمن الوقت احملدد.
فاحلد والتقليل من من حاالت التعثر االئتماني من جهة ،ويوفر اجلاهزية
املسبقة لدى إدارة االئتمان يف البنك على التقليل من املخاطر االئتمانية
 Proactive use of Credit Mitigationوهي تساعد البنك على حتسني
الربحية واستمراريتها ،وعكس ذلك فإن أي ربح من الفائدة املكتسبة
سيتناقص (ورمبا يشطب بكامله) بسبب الديون املعدومة عندما يحدث
النكول (عدم الدفع) من قبل العميل .ولقد أستعرضنا يف العدد السابق
أحد هذه املعايير وهو منوذج املعايير االئتمانية ، 8C's
وسوف نستعرض يف هذا العدد مجموعة أخرى من هذه املعايير وهي:
منوذج املعايير االئتمانية  ، 5P'sمنوذج املعايير االئتمانية  ،PRISMمنوذج
املعايير االئتمانية .PARTS
منوذج املعايير االئتمانية .5P's

تعزز إدارة االئتمان قرارها االئتماني بتحليل ائتماني آخر من خالل دراسة
معايير أخرى مهمة تعرف أختصاراً بـ  5P'sوهي يف املضمون ال تختلف
كثيراً عن املعايير السابقة ولكن بأسلوب آخر ،و دراسة هذه املعايير تعطي
إدارة االئتمان مؤشرات ودالالت واضحة على سالمة املعاملة االئتمانية،
وتقلل من املخاطر احمليطة بها من خالل التركيز على مجموعة من املعايير
من بينها:
-1العميل (املدين أو املقترض) People

متابعات
مقال

يقيم الوضع االئتماني للعميل من خالل تكوين صورة كاملة وواضحة
عن شخصية العميل وحالته االجتماعية ومؤهالته وأخالقياته من حيث
االستقامة وغيرها ،لذلك فإن اخلطوة األولى يف عملية تقييم وحتديد
الوضع االئتماني للعميل هي معرفة العميل من قبل إدارة االئتمان يف البنك
« »Know Your Customerمن خالل جمع املعلومات التفصيلية عن العميل
من املصادر الداخلية واخلارجية.
مراجعة األعمال السابقة للعميل من قبل إدارة االئتمان وحتديد مدى
جناحها هو أحد األدلة على حسن إدارة العميل لألعمال هذا وتستند
إدارة االئتمان إلى مؤشرات النجاح يف هذه األعمال لتقدير مخاطر النجاح
يف املستقبل وهذا ما يعرف بـ « .»Track Recordوباملقابل فإن عالمات
الفشل أو التغيير من نشاط العمل إلى نشاط آخر بسبب عدم النجاح
تعطي إنطباعاً يدفع إلى احلذر يف تقييم أنشطة العميل املستقبلية و يف
عملية منح االئتمان.
-2الغرض Purpose
يشكل الغرض من االئتمان ركيزة أساسية عند دراسة طلبات االئتمان
املقدمة من قبل العمالء املقترضني ،ويعد الغرض أحد أهم املعايير التي
تستطيع إدارة االئتمان من خاللها إلى التوصل إلى إمكانية االستمرار يف
دراسة امللف االئتماني أو التوقف عند هذا القدر من التحقق .والغرض
من االئتمان يحدد أحتياجات العميل التي ميكن تلبيتها أو التي ال تتناسب
مع سياسة البنك وصالحيات إدارة االئتمان .ففي حال كان الغرض من
االئتمان هو احلصول على ائتمان يتعارض مع سياسة إدراة االئتمان يف
البنك يف هذه احلالة تستطيع إدارة االئتمان أن تعتذر للعميل عن ذلك ليس
بسبب ثقته االئتمانية وإمنا لتعارض طلبه مع سياسة البنك.
ويرتبط بالغرض من االئتمان كل من :مبلغ االئتمان (مبلغ القرض) ونوعية
االئتمان املمنوح واملدة وطريقة السداد والتدفقات النقدية املستقبلية
الناجتة عن أستخدام االئتمان.
الغرض من االئتمان يحدد نوع أو أنواع التسهيالت املطلوبة حيث تختلف
التسهيالت باختالف الغرض .حيث قد يكون الغرض من االئتمان هو
متويل رأس املال العامل (متويل قصير األجل) أو متويل شراء األصول

الثابتة (التمويل طويل األجل) ،أو تسديد التزامات العمالء لدى البنوك
األخرى ،وتنشأ احلاجة إلى التحقق من الغرض من العميل كون أنه ويف
حاالت كثيرة يتم االعتماد على املعلومات التي يقدمها العميل من أجل
أحتياجه.
بناء على ما سبق ميكننا أن نقول أنه من الضروري جداً أن يتم دراسة
وحتليل متطلبات املنشأة من اخلدمات واملنتجات االئتمانية ،وذلك للوصول
إلى الهيكلية املناسبة ألنواع االئتمان الواجب منحها للمنشأة مبا يخدم
طبيعة عملها ويتوافق ونوعية نشاطها وتدفقاتها النقدية وطبيعة العملية
املراد متويلها ،مبا مي ّكن املنشأة من الوفاء بالتزاماتها ،وهنا البد من التأكيد
على ضرورة املوائمة بني طبيعة التمويل ومدته مع طبيعة العملية املطلوب
متويلها وعمرها وتدفقاتها النقدية ،ومثال ذلك املوائمة بني عمر التمويل
والتدفق النقدي املتأتي من العملية املمولة ،كأن يكون االستثمار طويل
األجل مموالً بتمويل طويل األجل بحيث تتناسب أوقات وقيمة التدفقات
النقدية للمشروع أو االستثمار مع األقساط املترتبة على املنشأة نتيجة
حصولها على هذا التمويل ،وخالف ذلك فإن املنشأة سوف تواجه عجزاً
يف تدفقاتها النقدية ،األمر الذي مينعها من الوفاء بالتزاماتها جتاه البنك
مما يؤدي إلى التعثر يف السداد.
هذا ومن املهم محاولة األجابة على بعض األسئلة عند دراسة الغرض من
االئتمان من قبل إدارة االئتمان ومن أمثلة ذلك ما يلي:
هل الغرض من االئتمان منطقي ،وفرص حتقيق جناحه معقولة؟هل يحقق الغرض من االئتمان لطالبه جدوي مالية؟هل تتوافر لدى طالب االئتمان القدرات واالمكانيات الداخلية واخلارجيةعلى تنفيذ الغرض الذي سوف مينح من أجله االئتمان؟
ما مدى توافق الغرض مع االئتمان مع السياسة االئتمانية للبنك؟هل الغرض من االئتمان ضمن نطاق االعمال القانونية ومن الناحيةاالعتيادية لألعمال.
ما مدى مشروعية الغرض من االئتمان من الناحية القانونية واالخالقية؟مامدى توفر اخلبرة السابقة يف مجال الغرض من االئتمان؟سبق أن ذكرنا بأن الغرض من االئتمان يحدد نوع التسهيالت املطلوبة حيث
تختلف التسهيالت باختالف الغرض ،فالغرض من االئتمان يتحدد حسب
طبيعة ونوع األحتياج الذي ينقسم إلى ثالث أنواع مختلفة:
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مقال
حوار
أحتياج موسمي (لفترة زمنية محددة) يتحول معها األصل املمول إلىنقدية بعد املرور مبراحل مختلفة.
أحتياج دائم (أي األحتياج لألصل املمول يتمتع بطبيعة طويلة األجل أودائم).
األحتياج املتجدد (يتجدد بصفة مستمرة طاملا أن املقرض مستعدلإلقراض واملقترض مستعد لالقتراض).
وسوف نتناول الفرق بني أنواع األحتياج املختلفة واخلصائص التي متيز
كل منها وذلك كما يلي:
أ-االحتياج املوسمي
األحتياج املوسمي مبفهموه البسيط هو أن األحتياج لألصل املمول يكون
لفترة محدودة ،يتحول معها األصل إلى نقدية تستخدم يف سداد القرض
أو التسهيل الذي سبق توفيره.
أي أن األحتياج هنا ينشأ بغرض مقابلة زيادة يف الطلب على املنتج أو زيادة
املعروض من اخلام أو املواد املنتج التام .وهو ما يسمي باملوسمية يف الطلب
واملوسمية يف العرض أو يف بعض األحيان األثنني معاً.
املوسمية يف الطلب:
وهو ما يتمثل يف زيادة متوقعة يف الطلب على منتجات املنشأة ،سواء
كان ذلك ملقابلة موسم ما ،مثل زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء
يف موسم الصيف ،أو أجهزة التدفئة ملوسم الشتاء  ..ألخ .أو فتح سوق
جديد للتصدير مث ً
ال .مما يؤدي إلى زيادة حجم األحتياج للتمويل بغرض
زيادة حجم األصول التجارية (املخزون) من أجل مقابلة الزيادة املوسمية
يف الطلب.
املوسمية يف العرض:
أما املوسمية يف العرض فتتمثل يف سعي املنشآت إلى تكوين حجم من
املخزون يكفي لفترة زمنية يف املستقبل وذلك من أجل خفض تكاليف
اإلنتاج إلى أقل درجة ممكنة .حيث أن هناك بعض السلع تتمتع مبوسمية
يف العرض مثل املنتجات الزراعية ،املواد اخلام ،مبعنى أنه يف وقت أو
موسم معني تكون أسعار شراء هذه املواد أو السلع أقل بكثير يف أوقات
أخري أو يف حاالت أخرى يكون توافر هذه املواد أو السلع مرتبط بتوقيت
معني.
وهنا يرى املقترض أنه يف حالة تكوين مخزون سلعي يف هذه الفترة فإن
ذلك سوف ميكنه من عملية التحكم يف التكاليف (بسبب توفر املخزون
لديه بسعر منخفض) ،وتعظيم املبيعات وبالتالي زيادة هوامش األرباح.

حاالت معينة أن يكون هناك موسمية يف عرض السلع والطلب عليها
يف آن واحد (مثال ذلك الطلب والعرض على أشجار أعياد امليالد يف
الكريسماس يف بعض الدول) .كما أنه بصفة عامة وعندما تقوم املنشآت
بإدارة عملياتها ،فإنه نادراً ما يتطابق حجم االحتياج للتمويل مع التدفقات
النقدية الواردة كنتيجة لإلنتاج والبيع والتحصيل فتنشأ احلاجة إلى إيجاد
مصادر للتمويل متكن املنشأة من القيام بتلبية احتياجاتها املوسمية حتى
تتمكن من إدارة عملياتها بكفاءة والوصول إلى النقدية الالزمة لسداد
االلتزامات املالية.
هذا االحتياج ينشأ من أجل تغطية شراء مواد أولية ،سداد املصروفات
املستحقة من الرواتب واألجور ،سداد مبالغ للموردين وذلك عندما تكون
التسهيالت املمنوحة منهم للمنشأ تستحق السداد قبل أن تكون املنشأ قد
أكتمل لديها دورة حتويل أصولها التي مت متويلها سابقاً وقبل الوصول إلى
النقدية الالزمة لسداد االلتزامات املمتازة القائمة على املنشأة .ومصادر
التمويل يف هذه احلالة تكون يف شكل مصادر متويل خارجية وآلجال
قصيرة محددة .ويكون سداد االلتزامات يف هذه احلالة من النقدية التي
تتولد من حتول األصل الذي مت متويله يف شكل مخزون إلى أوراق قبض ثم
إلى نقدية وذلك إذا كان حتصيل أوراق القبض يتم بأقل تكلفة.
ب-االحتياج الدائم
يف أحيان كثيرة يكون األحتياج إلى األصل املطلوب متويله أحتياج دائم .أي
ليس بغرض االجتار بل بغرض االحتفاظ به للمساعدة يف القيام بنشاط
املنشأة بأسلوب يرفع من درجات الكفاءة عند القيام بنشاطها .والغرض
األساسي منه هو التأثير على حجم املبيعات (زيادة املبيعات) ،وإدارة
التكاليف (تخفيض التكاليف) ،وتعظيم الربحية.
ومبا أن االحتياج إلى األصل ،هو أحتياج دائم .فليس من املتوقع بيع أو
تصفية األصل لسداد االلتزامات .إمنا يكون مصدر السداد الرئيسي
للقرض ،يف هذه احلال هي األرباح املستقبلية املتوقع أن يولدها نشاط
املنشأة .أي أنه يتعني على املنشأة نتيجة هذا االستثمار حتقيق مستويات
مستقرة من األرباح املستقبلية ،التي يحتفظ بها لسداد القرض على
أقساط يتفق عليها .وهنا تلعب الرافعة املالية والتطابق التمويلي وحسابات
أنواع املخاطر املختلفة دوراً رئيسياً يف حتديد املخاطر املستقبلية التي
قد تعترض املنشأة وال متكنها من حتقيق مستويات مستقرة من األرباح
املستقبلية القادرة على سداد أصل القرض ومصاريف التمويل الناجتة
عن ذلك.

ج-األحتياج املتجدد
املوسمية يف العرض والطلب:
يأتي األحتياج املتجدد مبعني أن املنشأة قادرة على أستيعاب أي حجم
أما بالنسبة للموسمية يف العرض والطلب يف آن واحد فقد يحدث يف من التمويل طاملا أن املقرض مستعد لإلقراض وتكون املنشأة قادرة على
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االقتراض.
وتقوم املنشأة عن طريق حتقيق مستويات مستقرة من األرباح بسداد أجزاء
من التمويل إال أن مصدر السداد األساسي يف هذه احلالة هو تسييل
األصل املمول (حتويله إلى نقد) وذلك إذا قرر املقترض احلصول على كافة
املبالغ التي كان قد قام بتوفيرها يف شكل تسهيالت أو قروض للمنشأة.
وجدير بالذكر أن التسهيل يف هذه احلالة هو ذو طبيعة قصيرة األجل،
بالرغم من أن االحتياج متجدد (شبه دائم) والسبب األساسي وراء ذلك
هو درجة السيولة العالية التي يتمتع بها األصل املمول  ،والذي يعد تسييله
هو مصدر السداد األساسي للقرض املمنوح.
-3القدرة على السداد Payment
يركز هذا املعيار على حتديد قدرة العميل على تسديد التزاماته متمثلة
يف أصل املبلغ إضافة إلى الفوائد يف تاريخ أستحقاقها ،فحدوث ذلك
يعكس سالمة وقوة القرار االئتماني املتخذ .ويتم تقييم قدرة العميل على
السداد من خالل دراسة وتقدير القوائم املالية للعميل وبشكل خاص قائمة
التدفقات النقدية ،التي تقدم مؤشرات هامة حول مدى توافق أستحقاقات
االئتمان املطلوب مع مصادر السداد ،وحتديد حاالت العجز املالي وهل هي
مؤقتة أو دائمة وتوقيتها ،وعلى ضوء ذلك يتم حتديد احلاجات املالئمة
من االئتمان ،كما متكننا من حتديد فيما إذا كان العميل سيقوم بسداد
االئتمان من التدفقات الناجمة عن النشاط الذي سيتم متويله أم من موارد
أخرى ،وهل هي موارد تتصف باالنتظام و االستمرار أم التقلب.
-4احلماية Protection
أن األساس يف هذا املعيار يف التحليل االئتماني هو مدى أكتشاف احتماالت
توفر احلماية لالئتمان املقدم للعميل ،وذلك من خالل تقييم الضمانات
والكفاالت التي سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها العادلة أو من حيث
قابليتها للتسييل فيما لو عجز العميل عن الوفاء بالتزماته جتاه البنك.
باالضافة إلى توفير الغطاء التأميني املالئم الذي يعمل كأداة حتوط ضد
مختلف املخاطر احملتملة التي من املمكن أن يتعرض لها املقترض مثل
بوالص التأمني على حياة املقترض أو األشخاص الرئيسني أو األصول
التي ميتلكها.
-5النظرة املستقبلية Perspective
أن مضمون هذا املعيار هو محاولة أكتشاف حالة عدم التأكد التي حتيط
باالئتمان املمنوح للعميل ومستقبل ذلك االئتمان وذلك بدراسةاملناخ
االقتصادي العام والذي يعمل فيه كل من العميل والبنك ،ومؤشرات
االقتصاد بشكل عام مثل نسب التضخم ومعدالت أسعار الفائدة ومعدالت
النمو العام ،ودراسة الظروف احمليطة بالعميل احلالية واملستقبلية سواء
كانت داخلية أو خارجية.
ما يجب مالحظته أنه رغم االختالف يف مسميات ( )5P'sعن معايير
( ،)8C'sإال أن مضمونها يتشابك ليشترك يف حتديد مدى مالءة العميل
وقدرته على التسديد أي حتدد مبجموعها مقدار املخاطر التي تتعرض لها
إدارة االئتمان عند اتخاذها للقرار االئتماني.
ويطرح السؤال التالي هل أن معايير ( )5P'sبديلة عن معايير ( )8C'sيف
القرار االئتماني؟ إن االجابة على ذلك تنحصر فيما لو أكدنا أن البنوك
تعمل بأموال اآلخريني ،فهي حريصة من الناحية القانونية باحملافظة
على أموال اآلخريني وإيفاء طلباتهم لهذه األموال عند الطلب لها ،ولذلك
نظراً ألن اجلزء األكبر من عمليات التشغيل للبنوك تتم من خالل تقدمي
االئتمان ،فإن ذلك يجعل إدارة االئتمان أكثر حرصاً يف انتقاء من يقدم لهم
االئتمان جتنباً للمخاطر وضماناً لقدرتها يف إعادة حتصيل ما قدمته من
ائتمان وضماناً بقدرتها (أيضاً) يف الوفاء بالتزاماتها جتاه املودعني عندما
يطلبون أموالهم املودعة لدي البنك.

 -منوذج املعايير االئتمانية .PRISM

يعتبر منوذج  PRISMمن أحدث النماذج التي توصلت لها الصناعة البنكية
يف التحليل االئتماني والتنبؤ مبستقبل كل عملية ائتمان ممنوح من قبل
البنك .ويساعد هذا النموذج يف حتديد جوانب القوة والضعف املوجودة
لدى املقترض ،وميكن إلدارة االئتمان يف البنك من تشكيل أدوات قياس
يتم من خاللها التوازن ما بني املخاطر والقدرة على السداد ،ويتكون هذا
النموذج من مجموعة من املعايير تركز على مبادئ االئتمان اجليد ،وتعمل
كمخفف للمخاطر االئتمانية ومن بني أهم هذه املعايير:
-1النظرة املستقبلية أو التصور للمستقبل Perspective
إن القرار االئتماني قائم أص ً
ال على التقدير املستقبلي ،وبالتالي فكلما
ً
أرتفعت القدرة على التقدير اجليد كلما كان أثر ذلك إيجابيا على جودة
االئتمان ،وبالتالي التأثير االيجابي على إيرادات البنك .بالتالي يقصد
بالتصور هنا هو األحاطة الكاملة قدر اإلمكان مبخاطر االئتمان والعوائد
املنتظر حتقيقها من قبل إدارة االئتمان بعد منحها االئتمان ،ومضمون هذه
األداة التفسيرية هي القدرة أو الفاعلية يف:
حتديد املخاطر والعوائد التي حتيط بالعميل عند منحه لالئتمان.دراسة استراتيجيات التشغيل والتمويل عند العميل والتي من شأنهاحتسني األداء وتعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد باعتباره الهدف الذي
يجب أن تدور حوله كل القرارات.
-2القدرة على السداد Repayment
مضمون هذا املعيار هو حتديد قدرة العميل على السداد االلتزامات
متمثلة يف أصل املبلغ إضافة إلى الفوائد يف تاريخ أستحقاقها ،وكذلك
حتديد مصادر التسديد التشغيلية أو غير التشغيلية ومدى أستقرارها
وتذبذبها وحتديد املخاطر احمليطة بها .ويجب أن يكون مصدر السداد
معلوماً قبل أن يتم منح االئتمان .إذ أن القدرة على السداد أمر حيوي ،وأن
الدليل على هذه القدرة يجب أن يبرهن عليه واقعياً التدفق النقدي للعميل
كما كان يف املاضي ،أو بالتنبؤات بالتدفق النقدي يف املستقبل .حيث يتوقع
من العميل أن يدفع الفائدة وأصل الدين من الدخل النقدي الصايف املتولد
من العمليات التجارية (التدفقات النقدية التشغيلية) .تتكون التدفقات
النقدية التشغيلية من املقبوضات النقدية من بيع السلع أو تقدمي اخلدمات
إلى العمالء والدفعات النقدية لشراء السلع أو احلصول على اخلدمات
من املوردين .إضافة إلى دفع األجور والرواتب (مبا يف ذلك الضرائب)
ويجب يف العادة أن تزيد املقبوضات النقدية عن املدفوعات النقدية من
العمليات .إن التدفق النقدي التشغيلي ليس الربح التجاري ولكن يف املدى
الطويل على األقل ،يجب أن يكون لدى الشركة الرابحة فائض من التدفق
النقدي .أما الشركات اخلاسرة فيمكن أن يكون لديها فائض تدفق نقدي
أو عجز نقدي.
عند دراسة تقييم اجلدارة االئتمانية للعميل يتوجب حتليل مصادر السداد
مدى كفايتها وجودتها واستمراريتها مبا يضمن سداد التمويل املطلوب،
وهنا البد من التأكيد على ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيس للتمويل
املطلوب متأتياً من صلب نشاط املنشأة وعملياتها الرئيسة ،وأن ال تكون
مصادر السداد معتمدة على عمليات أو تدفقات نقدية إستثنائية غير
مضمونة وغير مستمرة ،وذلك ملا يحف هذه املصادر االستثنائية من تقلبات
وعدم تأكيد يف حصولها و/أو إستمراريتها ،خصوصاً إذا كان التمويل
طويل األجل ملا لذلك التمويل من فترة طويلة ال ميكن خالل التأكيد من
الظروف التي قد تؤثر على مصادر السداد االستثنائية وإمكانية حصولها.
باإلضافة ملا سبق ذكره ،فإن على إدارة االئتمان أن تتعرف على كافة
أنشطة املنشأة ومصادر السداد لديها ،كما يجب حتليل كافة عمليات
املنشأة ومنتجاتها للوصول إلى تقييم اإليرادات من كل مصدر من مصادر
التسديد املختلفة وترتيب هذه املصادر حسب أهميتها وقوتها وإستمراريتها
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ليتم االعتماد على املصادر األقوي ثم األقل قوة لسداد االلتزامات التي
تترتب على املنشأة يف حالة منها االئتمان.
-3الغاية من االئتمان أو الغرض من االئتمان Intention or Purpose
مضمون هذا املعيار هو حتديد الغاية من االئتمان املقدم للعميل ،حيث
يجب أن يكون الهدف من منح االئتمان واضحاً ومقبوالً بالنسبة للبنك.
وكقاعدة عامة فإن الغاية من االئتمان يجب أن تشكل األساس يف دراسة
طلب العميل وقرار منح االئتمان .فمن أهم األسباب الرئيسة لتعثر
االئتمان هو استخدام العميل االئتمان يف غير الغرض الذي منح ألجله،
وهذا يتطلب من إدراة االئتمان مراقبة ومتابعة الغرض والتأكد وضمان
استخدامه يف الغرض الذي منح ألجله ،كما يجب على إدارة االئتمان قبل
قرار منح االئتمان اإلطالع على النظام الداخلي للشركة والعقد التأسيسي
لها ،فالنظام الداخلي للشركة يوضح هدف الشركة وغايتها ،التي يجب
على إدارة االئتمان التأكد منها .كما يجب التأكد من عقد تأسيس الشركة
للتأكد من أن املديرين ال يتجاوزون صالحياتهم بطلب االئتمان.

وأصبح االئتمان غير املضمون أكثر صعوبة يف احلصول عليه .لقد أجبرت
معايير كفاية رأس املال واحلجم الكبير من الديون غير العاملة ( Non-
 ) Performingواملعدومة (  )Bad Debtsالبنوك على إعادة النظر يف
سياساتها االئتمانية.
وكقاعدة عامة ،يجب أن توفر القيمة اجلارية للضمانة هامشاً كافياً فوق
مبلغ القرض ،يضمن يف حال هبوط قيمة الضمانة من خالل عوائده عند
البيع ما يكفي لسداد القرض.
-5اإلدارة Management
يتضمن هذا املعيار التركيز على إدارة العميل أو املنشأة املقترضة ،والذين
يستخدمون االئتمان املمنوح لهم ،والبد على إدارة االئتمان يف البنك
التركيز على عدد من النقاط هي:

العمليات:
ومن خاللها يتم التعرف على ما يأتي:
أسلوب العميل يف إدارة أعماله.-4الضمانات Safeguards
حتديد كيفية االستفادة من االئتمان.ً
يتضمن هذا املعيار حتديد الضمانات التي تقدم للبنك ملواجهة احتماالت -حتديد ما إذا كان العميل يتسم بتنوع منتجاته وهل عمله موسميا أو
عدم قدرة العميل على السداد ،وميكن للضمانة أن تؤدي دوراً مهما ً يف دائماً.
قرار منح االئتمان ،فبالنسبة للقروض ذات املخاطر العالية أو ذات القيم
الكبيرة ،يرغب البنك غالباً يف وجود مصدر بديل للسداد يف حال أخطأت اإلدارة:
خطط العميل ولم يتمكن من السداد من املصدر الذي خطط له .بعبارة ومن خاللها يتم التعرف على ما يأتي:
أخرى على إدارة االئتمان أن تتساءل عن موقفها فيما لو لم يتمكن العميل -استعراض الهيكل التنظيمي للعمل.
من السداد كما هو مخطط له .وتشكل الضمانة شبكة أمان فيما لو لم -استعراض السير الذاتية ملدراء األقسام.
حتديد قدرة العميل على النجاح والنمو.تسر األمور كما يجب.
لكن الضمانة الكافية بحد ذاتها يجب أن ال تكون السبب للموافقة على منح  -منوذج املعايير االئتمانية .PARTS
االئتمان ،ويجب أن ينظر إليها من قبل البنك كتأمني على القرض ،ولكن يسمي هذا النموذج بالذاكري ( )Mnemonicوهو أحد النماذج املستخدمة
ليس كاملصدر األكثر احتماالً للسداد.
من قبل إدارات االئتمان يف البنوك وهو يتكون مما يلي :
تاريخياً أستند املصرفيون كثيراً على الضمانة عند منح القروض أو أخذ -الغرض أو هدف االئتمان ()Purpose
مخاطرة ما .والضمانة نوع من بوليصة تأمني ميكن تصفيتها (استدعاؤها) -املبلغ ()Amount
إذا ما تبني أن التقييم االئتماني كان خاطئاً وأن العميل غير قادر على -السداد ()Repayment
السداد .خالل الثمانينات وجد العمالء يف العديد من الدول ومن ضمنها -الشروط أو أجل االئتمان ( )Terms or Credit Period
اململكة املتحدة أن االئتمان غير املضمون متوافر بسهولة يف البنوك- .الضمان ()Security
ولقد شهدت السنوات التي تلي ذلك تبدالً يف وجهة نظر البنوك مع ذلك وتشابه هذه املعايير يف مضمونها املعايير السابقة ،والتي سبق شرحها.

املراجع:
الزبيدي ،حمزة ( .)2008إدارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماني ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ع ّمان،األردن.رمضان ،زياد .جودة ،محفوظ ( .)2010إدارة مخاطر االئتمان ،الطبعة الثانية ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.مختار ،إبراهيم ( .)1993التمويل املصريف  :منهاج التخاذ القرارات ،الطبعة الثالثة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.محمد ،حسني خليل ( .)1975إدارة االئتمان املصريف  :مع التركيز على االئتمان يف املصارف العربية ،الطبعة األولى ،إحتاد املصارف العربية ،بيروت ،لبنان.سلسلة كتب  BPPالبريطانية ،إدارة املخاطرة االئتمانية ( ،)2002الطبعة األولي ،تعريب الدكتور خالد أمني عبد اهلل ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية،ع ّمان ،األردن.
فهمي ،بسنت أحمد ،االئتمان  ..التمويل  ..من الفطرة ..إلى األلفية الثالثة ..وحتى ما ال نهاية ( ،)2004الطبعة األولي ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية،ع ّمان ،األردن.
عثمان ،محمد داود ( .)2013إدارة وحتليل االئتمان ومخاطره ،الطبعة األولي ،دار الفكر ،ع ّمان ،األردن. ح ّمود ،سمير سليم ( .)1993التحليل االئتماني ،الطبعة األولي ،دار الوحدة للطباعة للنشر ،بيروت ،لبنان.-ذيب ،سوزان سمير .وآخرون ( .)2012إدارة االئتمان ،الطبعة األولي ،دار الفكر ،ع ّمان ،األردن.
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حوار

الفنان الكوميدي مهدي اجلصاص لــ « الخط»:

قدوتي في الحياة الفنية المتــــــ

أنا مسكون بالفن وأي مـشـــــ
حوار /سلمان العيد
قدمت املنطقة الشرقية ،وحتديدا محافظة القطيف عددا من جنوم الدراما احمللية ،وكانت
ّ
لهم بصمات واضحة يف العشرات من األعمال املسرحية والتلفزيونية ،ساهمت يف تقدمي
أعمال ذات جودة عالية ،جتاوزت ـ بعضها ـ حدودها اإلقليمية احمللية لتأخذ وضعها على
الساحتني اخلليجية والعربية..
عدا أن الفنان مهدي اجلصاص يحمل جتربة عمل يف هذا املجال قد تكون مختلفة بعض
الشيء عن زمالئه الفنانني ،فهو من ناحية ممثل يقوم بأداء األدوار املنوطة به ،لكنه ـ يف
جانب آخر ـ قد يساهم يف هذا العمل الذي يقوم به بتنفيذ أعمال الديكور للمسلسل أو
الفيلم أو املسرحية ،بل قد يكون منفذا لكل أعمال املاكير يف العمل ،أو مصمما للمالبس
الرجالية يف العمل ،أو معدا لبعض األشعار الشعبية إذا تطلب األمر ،فوق ذلك قد يكون
مخرجا أو منتجا للعمل ككل ،فهو بذلك «مؤسسة» إنتاج فني متكاملة.
اجلصاص الذي شارك يف العديد من األعمال خارج اململكة ،يشعر بأهمية املكون احمللي
العمل الدرامي ،فيتطلع ألعمال محلية بلهجة محلية تعالج قضايا محلية.
من هنا فنحن أمام قامة فنية جميلة وجتربة رائعة يف املجال الفني ،مع الفنان احملبوب
مهدي اجلصاص ،فماذا يقول؟ كل ذلك يف احلوار التالي:
ـ يف البداية نقول »:من يكون مهدي اجلصاص اإلنسان ،ومهدي اجلصاص
الفنان؟

ـ أنا مهدي بن عباس اجلصاص ،واحد من أبناء هذه البالد الكرمية ،بالد
احلرمني الشريفني ،من مواليد القطيف ،أحمل مؤهال علميا هو الدبلوم
التجاري ،مع شهادة فنّي جنارة أخذتها بدرجة امتياز من املؤسسة العامة
للتعليم الفني والتدريب املهني بالقطيف ،وعملي الرسمي هو األعمال
احلرة يف مجال كوشات األفراح ومستلزماتها ،وهو مجال يعتمد على الفن
واملوهبة أيضا ،وبذلك ميكن القول بأنني متفرغ للفن والعمل الفني ،يضاف
إلى ذلك إنني مصنّف من الدرجة األولى يف مجال التمثيل من قبل وزارة
الثقافة واإلعالم.
ــ اخبرنا كيف نشأت هذه العالقة احلميمة بينك وبني الفن؟

ــ نشأت هذه العالقة احلميمة من خالل تذوقي ومحبتي لكل ما هو جميل
ورائع يف نظري ،لذلك فأنا ـ وبكل تواضع ـ أمارس العمل الفني من خالل
التمثيل ،والتأليف ،واإلخراج ،والديكور ،واملاكياج ،وكتابة الشعر الشعبي
والذي أخصصه وأقدمه على شكل «اسكتشات» يف األعمال املسرحية ،أو
يف مهرجانات األعياد ومناسبات الزواج اجلماعي وغيرها من املناسبات
االجتماعية ،كما إنني متخصص يف تصميم األزياء وتطوير املالبس
الرجالية والبشوت والدقل بالكريستال ،تلك األزياء اخلاصة باألفراح
واملناسبات السعيدة ،وكل عمل من هذه األعمال مارسته كهواية خاصة يف
البداية ،وكل هواية تبدأ صغيرة ثم يتم صقلها باملمارسة والتعلم والقراءة
واالطالع واملثابرة والطموح.

شعور كبير بالسعادة ،ومن الذكريات اجلميلة يف طفولتي كنت ال أنام دون
أن أسمع حكاية من والدتي (اهلل يرحمها) ،هذه احلكايات أقوم يف اليوم
التالي ــ مع بعض زمالء الطفولة ــ بتجسيدها على أرض الواقع ،ولم نكن
نعرف أن هذا الذي نعمله هو التمثيل بعينه ،ألن مصطلح التمثيل ال نعرفه
ونحن يف سن الطفولة ،حيث كنّا جنسد احلكايات والقصص الليلية التي
نطلق عليها عبارة «خ ّرافة» بتشديد الراء ،وشاءت األقدار أن تع ّرفت على
كل من األصدقاء (علي البستاني ،وعلي البحراني ،ومحمد زواد) وحتدثوا
لي عن اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ،إذ كانوا أعضاء هواة
بها يف مجال التمثيل ،وشجعوني على االلتحاق بهذه اجلمعية لصقل
املوهبة وفتح آفاق للعمل الفني ،فمنذ ذلك احلني أصبحت عضوا بها
هاويا يف مجال التمثيل ،وكنت أشارك يف جملة أنشطتها الفنية املنهجية
منها والالمنهجية ،وكان أول عمل فني مسرحي رسمي شاركت به من
خالل اجلمعية هو مسرحية «املقاول» عام 1402

ــ هل نستطيع القول بأن تلك هي البداية الفنية ملهدي اجلصاص؟

ــ بالفعل ميكن القول بأن االنطالقة الفعلية لي يف مجال التمثيل والفن
بشكل عام كانت من خالل مشاركتي مبسرحية «املقاول» عام  1402وكان
من الذين حضروا العرض املسرحي فنانون ومثقفون ومخرجون من محطة
تلفزيون الدمام ،وقد جاؤوا ألداء مهمة اكتشاف املواهب ليتيحوا لهم فرصة
املشاركة يف األعمال التلفزيونية مثل املسلسالت والسهرات واإلسكتشات
الدرامية ،ومن حسن احلظ مت اختياري كأحد املواهب الشابة يف مجال
التمثيل ،ومنذ ذلك احلني بدأت عالقتي بالتلفزيون السعودي بشكل عام،
ــ وهل جاءت هذه الهوايات لوحدها ،أم جاءت لظروف معينة يف مرحلة ومحطة تلفزيون الدمام بشكل خاص.
الطفولة واملراهقة؟

ـ وما أهم األعمال الدرامية التلفازية ،التي شاركت فيها ،وشكلت بصمة يف حياة
اجلصاص الفنية؟

 عشت مرحلة الطفولة كباقي األطفال همهم الوحيد اللعب واملرح،كونهم بعيدين عن املسؤوليات ،ولدي أصدقاء احتفظ معهم بعالقة طيبة ــ منذ أن نشأت عالقتي بالتلفزيون السعودي ،كانت لي مشاركات عديدة،
وعندي معهم ذكريات جميلة ،نسردها حينما نلتقى ونتحدث عنها وينتابنا يف مجاالت (التمثيل ،واملاكير ،والديكور ،واالخراج) ،وبداية االنطالقة يف
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ــــألق دائم ًا عبد الحسين عبد الرضا

ـــــكلة اجتماعية تقلقني حتى أعالجها درامي ًا
واملسرحية اخلليجية األخرى «سر الطبخة»
إخراج راشد الورثان ،ومسرحية «عنبر  »12من
تأليف وإخراج عبداهلل بالعيس ،وكانت مشاركتي
بهذه املسرحيات كممثل وماكير وإدارة مسرح،
بينما عملت مصمم مالبس ملسرحية «الكرة
املضيئة» عام  1409ومسرحية «الالعبون» عام
 1412واملسرحيتان من إخراج عبد اخلالق
الغامن ،باإلضافة ملشاركتي كماكير يف مسرحية
«مغامرات السنافر» من إخراج راشد الورثان.

التمثيل كانت يف مسلسل «النافذة الصغيرة»
اجلزء األول واجلزء الثاني عامي 1402و1403
مع املخرج رضوان القرقاوي ،ثم اجلزء الثالث
مع املخرج مبارك الهميم عام  ،1404كما قمت
بالتمثيل يف مسلسل «خزنة» عام  1407وحلقات
من مسلسل «مشكلة ورأي» اجلزء األول والثاني
عامي 1408و  1409ومسلسل «حامض حلو»
عام  1411وكل هذ املسلسالت من إخراج
رضوان القرقاوي من جمهورية مصر العربية..
ــــ حتدثت قبل قليل عن اإلخراج كيف تصف لنا
كذلك كانت لي مشاركة بالتمثيل يف مسلسل
جتربتك يف هذا املجال؟
«عيال صابر» من إخراج زكي القاسم عام
ــ يف الواقع وكما ذكرت قبل قليل فإن بعض
 1412ومسلسل «الدوائر» إخراج جمال قاسم،
األعمال الفنية كنت أشارك فيها ممثال ،أو
ومسلسل «أهل الديرة» وكانت مشاركتي يف هذا
مساعدا يف اإلخراج املسرحي والتلفزيوني أو
املسلسل مركبة فأنا فيه ممثل وماكير ومساعد
منفذاً ملاكياج الشخصيات املشاركة ،وكذلك
للمخرج زكي القاسم وهو من تأليف الدكتور عبد
أنا ابن هذه البالد  ..بها نشأت اإلدارة املسرحية وهذا بعد أن دخلت عدة
اهلل آل عبد احملسن ،واحلال نفسه مع مسلسل
دورات ،واستفدت من التجارب السابقة،
«الزعرور» لكني يف هذا املسلسل عملت مصمم
وترعرعت ..وأريد التألق فيها واستمعت للعديد من النصائح من قبل من
ديكور أيضا ،بينما اقتصر دوري على املاكير يف
سبقوني يف الساحة الفنية ،فهذه املشاركات
مسلسل «املجهولة» من إخراج سمير عارف
أكسبتني اخلبرة الكافية وصقلت موهبتي الفنية
مارست العمل الفني وأنا ال
ومسلسل «شئون عائلية» إخراج مازن عجاوية من
مما جعلتني مخرجاً متمكناً من أدواتي املهنية
األردن ،ومسلسل «للوفاء ثمن» من إخراج غافل
أعرفه والصدفة نقلتني الى
والفنية ،فدخلت عالم اإلخراج بكل ثقة ..ومن
فاضل من دولة الكويت ،وجمعت ما بني التمثيل
التمثيل
األعمال املسرحية التي قمت بإخراجها ومثلت
واملاكير يف كل من املسلسل البدوي «مطلع النور»
بها «االختيار األول» عام  ، 413و»املصيدة» عام
عام  1423وهو من تأليف مهدي البقمي ،وإخراج
 ،1414من تأليف علي املصطفى ،ونفذت أعمال
محمد العوالي من األردن ،ومسلسل «يا ناس يا
منحت الفن كل وقتي وحياتي املاكير مبسرحية «اجلائزة» عام  ،1413و»الكنز»
هو» عام  1429إخراج عبد اهلل قميزي ..ومثلت
وهو اآلن مصدر زرقي الوحيد عام  1415و»جحا الصغير» عام 1416وكلتاهما
بسهرتني تلفزيونيتني األولى بعنوان «كيف متتنع
من تأليف وإخراج استاذي علي املصطفى..
عن التدخني يف سبعة أيام» ،واألخرى بعنوان
وكذلك أخرجت ومثلت مبسرحية «أرنوب يف
«غواصني القرن العشرين» وكلتاهما من إخراج
زكي القاسم  ،واما مسلسل «طقها واحلقها» من إخراج الفنان أحمد خطر» عام  1414تأليف عبدالعزيز العطا اهلل ،وأخرجت ومثلت مبسرحية
احلسن وتأليف علي املمنت ،فقد قمت أيضا بدور التمثيل واملاكير إضافة «الكراز» عام  1415تأليف الدكتور عبد اهلل آل عبد احملسن ،وقمت بالتمثيل
إلى دوري كمخرج منفذ للعمل ..كما شاركت يف الكثير من األعمال الفنية واملاكير يف مسرحية «رسالة من إبليس» عام  1427إخراج بسام العوى،
ومسرحية «مكران و السندباد» عام  1428إخراج ماهر الغامن ،وشاركت
ال يحضرني ذكرها.
ــ هذا على الصعيد الدرامي التلفزيوني ،ماذا عن املسرح ،وما أبرز املسرحيات بالتمثيل واملاكياج مبسرحية «الهبش بش» من إخراج ماهر الغامن أيضا،
كما شاركت مباكياج عدد من ممثلي فريق «طاش ما طاش» لبرنامج تابع
التي شاركت بها واملخرجني الذين تعاملت معهم؟
ـ كانت لي مشاركات بعدد من املسرحيات التي قدمتني للوسط الفني ،ملستشفى سعد التخصصي باخلبر ،وكذلك نفذت ماكير برنامج «آدم» من
وأصبحت جزءاً ال يتجزأ منه ،فمن املشاركات التي أعتز بها واستفذت إنتاج قناة األم بي سي إذ مت تصوير عدد من احللقات باملنطقة الشرقية..
منها كثيرا مسرحيات« :املقاول» عام  1402إخراج مصطفى عبد وأخرجت يف العام املاضي «أوبريت» حفل تكرمي الطالب املتفوقني حتت
اخلالق ،و»زواج باجلملة» عام  1403إخراج عبدالناصر الزاير ،و»ليلة رعاية سعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان ،وإشراف كل
العيد» عام  1405إخراج مصطفى عبداخلالق أيضا ،و» تلميذ رغم أنفه» من حسني الصيريف وعماد اجلراش.
عام  1407إخراج محمد ريحان ،و»هدام الديرة» عام  1414إخراج عبد ـ ماذا عن جتربتك اإلنتاجية التابعة لفرقتك الفنية؟
الناصر الزاير ،واملسرحية اخلليجية «العشة» تأليف وإخراج زكي دعبل ،جتربتي يف مجال اإلنتاج الفني ناجحة وهلل احلمد ،حيث أنتجت ــ من
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خالل فرقة الثنائي الفنية األهلية التابعة لي شخصياً ـ العديد من
املسرحيات الفكاهية الهادفة ومن أبرزها اإلسكتش املسرحي « فوزي
والزمن طويل» وهو من متثيلي وتأليفي وإخراجي ،شاركني بالتمثيل الفنان
البحريني الكوميدي فوزي أحمد ،وقام بتلحني هذا اإلسكتش املسرحي
الهادف كل من امللحنني املبدعني نبيل الغامن وحسن زين الدين وعلي
الضامن ،وقام بالتنفيذ املوسيقي العازف البحريني عارف عامر والعازف
السعودي محمد رمضان ..كما أنتجت يف عام  1427مسرحية « يا من شرا
له من حالله علة» ومسرحية «البيت بيتي» عام  1428وكلتاهما من تأليف
علي حمادة ،ومسرحية «إلي يأخذ أمي أقول له عمي» شاركني بطولتها
الفنان الكوميدي إبراهيم جبر وهي من تأليفه ..يضاف على ذلك الكثير
من املسرحيات والبرامج الترفيهية املنوعة للعائالت وعرضت أكثرها
يف األماكن الترفيهية كاملهرجانات و املجمعات التجارية واملنتزهات،
وشارك معي يف بعض هذه العروض كل من الفنانني (علي مهنا ،ووهيب
الردمان ،ورامي املبارك ،و علي الدحيلب) ،وأغلب هذه األعمال كانت
حتت إشراف أخي امللحن نبيل الغامن ،ويف اإلدارة املسرحية كل من
(علي حمادة وعلي الدحيلب ويوسف اجلصاص) ..كما كان لي شرف
املشاركة بالتمثيل و املاكياج يف عدد من األعمال التلفزيونية الوثائقية،
والصحية واإلرشادية واملرورية من إنتاج شركة أرامكو السعودية من
إخراج املخرجة سعاد البسام وزكي شبر ،كما مت اختياري من قبل شركة
أرامكو السعودية كممثل يف فيلمها السينمائي «اخلطر غير املرئي» الذي
أخرجه إبراهيم العرفج مع فريق محترف من األجانب ،كما كانت لي
مشاركة أيضا يف إخراج وماكياج وديكور عدد كبير جداً من األعمال
املسرحية والبرامج املنوعة التابعة للقطاعات احلكومية واألهلية مثل
املدارس واجلامعات ورياض األطفال والدفاع اجلوي واملستشفيات ،هذا
فضال عن مشاركاتي يف العديد من مهرجانات األعياد ومناسبات تكرمي
طالب املدارس احلكومية املتفوقني ،وقدمت العديد من املهرجانات الناجحة
باملنطقة الشرقية بالقطيف والدمام واخلبر ،كما شاركت مبهرجان الدوخلة
الرابع كمسؤول عن املسرح الداخلي و اخلارجي ،وأخرجت أنشودة الدوخلة
التي ألقاها املنشد املبدع صالح املؤمن ،وشاركت باملسرحية اخلليجية
«العشة» وشاركت كضيف شرف يف مهرجانات (صيف القطيف ،وترانيم
والنخلة ومللوم وواحتنا فرحانة) باملسرحية اخلليجية «سر الطبخة» ،وقمت
بتأليف وإلقاء العديد من قصائد الشعر الشعبي وإلقائها للجمهور الكرمي
بالطريقة الكوميدية يف الهادفة يف العديد من مهرجانات الزواج اجلماعي
بالقطيف وسيهات.
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وأيضاً شاركت بالتمثيل يف فيلم «أصابع أبو خليل»
إخراج باسم دهنيم ،وأخرجت فيلم «خير وأبقى»
تأليف علي حمادة ،ومثلت بفيلم «الالمباالة»
وفيلم «الدعيدع» من إخراج سعيد عبد احلي
ومثلت بفيلم «ثالثون يوما» من إخراج موسى
الثنيان وعرض على قناة األم بي سي .وكذلك
مثلت يف «فيلم ليمون أخضر» تأليف علي سعيد
وإخراج مجتبى سعيد وعرض أيضاً على قناة األم
بي سي ،وحاز على املركز األول يف برنامج «بعيون
سعودية» تقدمي النجم ناصر القصبي ،وشاركت
بالتمثيل يف فيلم «فأر فاخر» تأليف وإخراج علي
املؤمن ،ومثلت يف العديد من الفالشات الكوميدية
الهادفة من تنفيذ شركة القيثارة لإلنتاج والتوزيع
الفني ومجموعة قطيف فرندز من إخراج أحمد
اجلارودي وموسى الثنيان وإشراف فاضل الشعلة،
باإلضافة لترشيحي يف العديد من اإلعالنات
لترويج بعض املنتجات التجارية.

ـ هل لديك مشاركات أخرى خارج اململكة ؟

ــ إضافة إلى ما أشرت إليه قبل قليل لبعض االعمال املسرحية والتلفزيونية
يف بعض مناطق اخلليج واإلردن ،كانت لي عدد من األعمال التلفزيونية
خارج اململكة منها مسلسل «أم هالل» اجلزء األول إخراج محي الدين
جالل واجلزء الثاني إخراج أمير الشايب من إنتاج هيئة اإلذاعة والتلفزيون
مبملكة البحرين ،وكذلك مثلت مبسلسل «تصانيف» من إنتاج التلفزيون
السعودي مت تصويره يف مملكة البحرين إخراج صالح جناحي.
ـــ بعد هذه املسيرة الطويلة ،ماذا أعطاك الفن ،وماذا أعطيته؟

ــ كما سبق القول يف البداية إن حياتي كلها فن يف فن ،فأنا أعمل بالفن،

ومصدر عيشي هو الفن املهني يف كوشات األعراس وتنفيذ أعمال الديكور
وما شابه ذلك ،فحظيت بحب الناس وتقديرهم لي واحترامهم لفني،
خصوصا رجال األعمال الكرماء األفاضل أصحاب املنشآت التجارية
فال أنسى تشجيعهم ملوهبتي الفنية وقوفهم ودعمهم مادياً ومعنوياً لفرقة
الثنائي الفنية األهلية..كما سعدت بتكرميي مبهرجان «ترانيم» يف العام
 1430هـ كأفضل ماكير يف عروض األفالم القصيرة بالفيلم الصحي
الذي أخرجه الفنان عمار احمليشي وهو من إنتاج مستشفى امللك فهد
التخصصي بالدمام ،كما مت تكرميي من العديد من القطاعات احلكومية
وغير احلكومية كالشركات واملؤسسات واملصانع واملستشفيات واجلامعات
باملنطقة الشرقية ،وأيضاً كرمت عام  1430من قبل فرع اجلمعية العربية
ــ وكيف كانت جتربتك يف األفالم القصيرة التي تعرض يف التلفاز ،أو على السعودية للثقافة والفنون بالدمام نظير العطاء الفني واإلبداعي طيلة
قنوات التواصل االجتماعي مثل يوتيوب؟
مسيرة حياتي الفنية ،وكذلك ك ّرمت مع مجموعة من رواد الفن باملنطقة
ج ـ شاركت ببطولة عدد ال بأس به من األفالم القصيرة من بينها فيلم «ليلة الشرقية من وزارة اإلعالم ممثلة مبحطة تلفزيون الدمام ،أما ماذا أعطيت
من العمر» و فيلم «رحلة قصيرة» وكالهما من إخراج الفنان املبدع ماهر الفن ،فقد أعطيته كل وقتي وحياتي.
الغامن ،و كذلك مثلت بفيلم «صورة إنسان» من إخراج الفنان بسام العوى،
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عيشا كرميا ملن يلتحق به.

كيف وجدمت تأثير وسائل التواصل االجتماعي
على أدائكم الفني؟

ــ من هو قدوتك يف الفن الدرامي؟

ـ قدوتي يف مجال الفن هو فناننا الكبير
النجم عبد احلسني عبد الرضا ،يليه عدد
من القامات الفنية يف منطقة اخلليج وأبرزهم
بالطبع سعد الفرج وخالد النفيسي وغامن
الصالح وحياة الفهد ،وسعاد عبداهلل ،علما
بأن لي شرف املشاركة مع أملع و أشهر املمثلني
مبحافظة القطيف من بينهم الفنان سعيد
عبد الوهاب و الفنان عبد العظيم العبكري
والفنان املرحوم عبد الرحمن فريج وغيرهم
من املمثلني ،هذا قبل تأسيس فرقة مواهب
بعدة سنوات والتي أسستها مع الفنان عاطف
الغامن والفنان ماهر الغامن ومجموعة من
الشباب الرائعني.

ــ يلحظ أن جملة األعمال التي قمت بها
متيل للطابع الكوميدي ،فهل هذا مقصود أم أن
الظروف فرضت ذلك؟

ــ من خالل قناة اليوتيوب قدمت عددا ال
بأس به من الفالشات االجتماعية الكوميدية
الهادفة ،وأغلبها من تنفيذ شركة قيثارة لإلنتاج
والتوزيع الفني ،وبعض هذه الفالشات من إنتاج
محطة تلفزيون الدمام (القناة الثقافية) خاصة
لبرنامج اخلط األبيض الذي يقدمه اإلعالمي
سعيد اليامي ،فكانت بالنسبة لي وسيلة للبقاء
يف الساحة الفنية والتواصل الدائم مع اجلمهور
الكرمي ،وهذا أغناني عن بعض شركات اإلنتاج
التي تتسم بــ «الشللية» فقنوات التواصل
االجتماعي بالنسبة لي هي مبثابة العودة يف
حال حدوث أي طارئ يؤدي إلى الغياب.

أعمل مستثمرا يف كوشات
األفراح وأنفذ أعمال املاكيير
والديكور وتصميم املالبس

ـ لوحظ يف اآلونة األخيرة أن بعض املمثلني يؤدون
بعض الوصالت الفنية باللهجة القطيفية ،لكنهم
ال يتقنون هذا األمر ،فتتشوه هذه اللهجة ..ما
رأيك يف هذا األمر؟

ــ أنا من األصل ال أتكلف التمثيل ،وإن كوميديا
ــ األمر صحي للغاية والظاهرة ليس خاطئة،
املوقف تسري يف دمي ،فأنا ال أفضل كوميديا
ولكن املزعج يف األمر هو أننا نرى الكثير من
اإلسفاف والتهريج ،فمثال لو وقفنا امام الفنان
األعمال الدرامية يف جميع القنوات تؤدى
عبد احلسني عبد الرضا فأظن بأنه يف كافة
بلهجات أهلها كما هو احلال يف كل الدول
مسلسالته ومسرحياته ينتقي جمل «إفيهاته»
حتى تكون كوميديا مبدعا
العربية واخلليجية بوجه اخلصوص ،عدا أن
بعناية لتوصيل أهدافه السامية للمتلقي وتكون
عليك أن تكون مثقفا متابعا
عمال فنيا بلهجة القطيف يكاد يكون قليال أو
أغلبها ارجتالية وهذه موهبة ليست مبقدور أي
شبه معدوم ،ويا حبذا لو أن كل شخص يريد
أحد أن يتقنها بهذه احلرفية الرائعة.
أن يقدم عمال دراميا باللهجة القطيفية عليه
تستمر
ال
ــ من املعروف أن الكوميديا موهبة
دخلت عالم اإلخراج واإلنتاج
أن يبتعد عن املبالغة يف طرح حوارات التمثيل
طويال ،ماذا على الفنان أن يعمل كي يحافظ على
والقادم أفضل
املوهبة واالستمرار يف العطاء؟
حتى ال تتشوه اللهجة ،وكي ال يدفع املتلقي من
ــ حتى يكون املمثل كوميديا ويستمر يف عطائه
اجلمهور الكرمي بشكل عام وأهل القطيف بشكل
الكوميدي عليه أن يكون موهوبا أوال ومثقفا
خاص إلى كره هذا الفنان بسبب طريقة أدائه
وعلى اطالع دائم بشؤون احلياة االجتماعية ثانيا ،وأن ميلك القدرة على للهجة واملبالغة الزائدة يف األسلوب.
تقمص أي شخصية يف املجتمع ،ويجسدها بدون مبالغة أو اإلساءة مباشرة ــ كلمة أخيرة تود قولها
يف اخلتام أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء املمتع ،كما
أو غير مباشرة،
ملاذا؟
اإلعالم
عن
ــ يلحظ غيابك
أقدم الشكر اجلزيل إلى مجلة اخلط ممثلة باألخ العزيز رئيس التحرير
ـ أنا ـ وللحق ـ ال تهمنّي الشهرة قدر ما يهمني أن أوصل الرسائل الهادفة فؤاد نصر اهلل ،كما أرجو ملجتمعنا السعودي ،املزيد من التقدم والرخاء
ملجتمعي من خالل ما أقدمه على خشبة املسرح أو من خالل الدراما واالزدهار واألمن واألمان ..وأود أو أوجه رسالة هامة جداً جداً جداً
التلفزيونية ،كما ال تعني لي كثيرا املشاركة خارج بلدي ،فاخلطيب أو أمام لبعض املنتجني احملسوبني علينا يف الوسط الفني أقول لهم»:خافوا اهلل يف
اجلامع يبدع يف مركزه ،فأنا مسكون بالفن أين ما أكون ،ووأي مشكلة أنفسكم وخصوصاً حينما تنتجون مسلسال أو مسرحية أو أي عمل فني،
حتدث يف املجتمع تقلقني وال أنام الليل حتى أصل إلى معاجلة درامية لها ،أوفوا بالعقود وحاسبوا من يتعامل معكم سوا ًء كانوا ممثلني أو إداريني أو
و أفرح إذا رأيت أحدا من زمالء الفن يهتم بقضايا املجتمع وإن سبقني مخرجني أو....الخ».
بها.
ــ ماذا ينقص الدراما احمللية؟

ــ ينقصنا يف الوقت احلاضر وجود املزيد من مواهب الكتّاب
واملؤلفني ذوي االطالع على األمور االجتماعية لتحويلها إلى عمل
درامي يفيد ويخدم املجتمع ،وما ينقصنا أيضا الدعم املادي
املباشر ،والذي يتمثل يف زيادة عدد شركات اإلنتاج حيث أن اإلنتاج
املسرحي والتلفزيوني مصدر كسب مادي كبير ،كما إننا بحاجة
ماسة ودائمة للدعم املعنوي وأقصد به تشجيع املواهب الفنية من
قبل أبناء املجتمع.

ــ لكن كما يقال يف الرياضة يقال يف الفن ،هل احتراف الفن يضمن
احلياة الكرمية ويحقق طموح املستقبل للفنان؟

ــ ما نراه أن أكثر الفنانني يف اململكة غير محترفني ،وغير متفرغني
للفن ،ولكن النجوم الكبار يستطيعون العيش من الفن ،دون أن
يرتبطوا بأي مجال آخر ،وقد شهدنا أن البعض ترك وظيفته
احلكومية أو اخلاصة وتف ّرغ للفن ،بالتالي فالفن ميكن أن يوفر
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علمية
آفاق علمية
آفاق
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

د.جهاد السادة

االنتظار اإليجابي من الناحية العلمية والتقنية
يف ليلة النصف من شعبان املباركة ليلة ميالد
املنقذ املنتظر ،نستحضر كل آالمنا وآمالنا
على أعتاب إمامنا املوعود ،ونستحضر الوعد
اإللهي بأن ميأل األرض قسطا وعدالً ،عدال
شام ً
ال عميقا منصفا يف النواحي السياسية
ً
ً
واإلقتصادية والبيئية أيضا ،عدال تتطلع إليه
األرض و باقي املخلوقات ،عدالً يكسو سطح
األرض بالبركات على بني البشر وعلى باقي
املخلوقات التي طالها جور الظاملني والطامعني.
املبحر يف أدبيات العصر املهدوي ال ميلك إال
أن يالحظ الوعد الرباني بالرفاه اإلجتماعي
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الكبير ،لدرجة أن املتصدق ال يجد من يقبل
صدقته .وأن األرض تخرج بركاتها .هذه الصورة
اجلميلة احلاملة على درجة كبيرة من التناقض
مع الصورة احلالية للعالم الذي نعيشه.
دعنا منر على بعض مالمح هذا الواقع الذي
نعيشه :ثلث سكان العالم يف فقر مدقع بال مياه
نظيفة أو سكن أو خدمات صحية أو تعليمية.
حتى يف ضواحي املدن (املتحضرة)  ،بني قوسني،
ترى آثار التخلف وأن التحضر ليس الصورة
الشاملة .بل إن نسبة ال يستهان بها هم فقراء
مدقعون .وحتى الغنى الظاهر ليس عميقاً.
مثال ال تتجاوز نسبة من لديهم خدمة الصرف
الصحي من املساكن التي لديها مياه شبكة الـ
 ٪٤٠وأن املساكن الباردة التي نتن ّعم بها هي
متعبة بني تكاليف التكييف وتكاليف الكهرباء
وأعطالهما .وإذا تأملت يف نسبة متلك الناس
للمساكن عاملياً جتد أن نصف دخل الفرد يف
املتوسط يذهب للسكن .ونسبة التملك يف السكن
هي نسبة مزرية حتى يف بلدنا الغني نسبياً
واملليء باألراضي اخلالية .واحلال ليست أحسن
يف الصني والهند أو الواليات املتحدة أو فرنسا.

العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م

نعم هناك مشاكل قد تشير لها بإصبعك يف أي
مكان لكن السبب احلقيقي أعمق من ذلك .قد
يضع البعض العدالة االجتماعية يف أول قائمة
االتهام ،وهذا صحيح جزئياً وليس كلياً ،كما
سنتناول الحقاً.
التناقض الكبير
عندما نحاول أن نوفق بني الصورة السوداوية
لواقع البشرية احلالي وبني الصورة الواعدة
اجلميلة التي ننتظرها يف العصر املهدوي جند
التباين الكبير .وعندها نسأل كيف سننتقل من
هنا لهناك ،كيف لهذا الفقر املدقع أن يتحول إلى
غنى .كيف لهذه املعاناة التي يشهدها البشر أن
تتحول إلى رفاه يعم كل بني البشر.
احلل السهل لدى البعض هو اإلميان باإلعجاز،
وأن األرض ستخرج خيراتها ببركة اإلمام ،فقط
علينا أن ننتظر اخلروج املقدس .هذا ليس
صحيحاً باجلملة حيث أن الصور الروائية ال
حتكي عن إعجاز يف الكفاح العسكري من
اإلمام ألعدائه بل عن ممهدين خلروجه املقدس
وعن جماعات مؤمنة تنصره قبل ظهوره ومتهد
األرضية خلالص األرض من الظاملني .وهذا

آفاق علمية

ينفي صورة االنتظار السلبي التي تقول بأن
جنلس يف البيوت وننتظر الصيحة بخروجه.
االنتظار اإليجابي هو املطلوب وهذه الثقافة
واحلمد هلل تتغلب اآلن على التصور السلبي
لالنتظار.
االنتظار اإليجابي من الناحية العلمية والتقنية
إذا نفينا الصورة الساذجة يف انتظار اإلمام
املهدي من ناحية اجلهاد ضد أعداء األمة ففي
خط مماثل علينا أن ننفي تصور ساذج آخر عن
تطور علمي وإداري إعجازي سيحل مشاكل
البشر بصور مفاجئة .املشاكل التي تواجه البشر
من ناحية شحة املوارد و االحتباس احلراري
والنقص املتوقع يف موارد الغذاء و نضوب املياه
الصاحلة للشرب هي مشاكل حقيقية وليست
ترفاً علمياً .ومسئولية حلها تقع على عاتق
البشر وعلى عاتق املؤمنني بصورة خاصة لعلمنا
بأننا خلفاء اهلل يف أرضه.
على جميع الشباب أن يتعمقوا يف تفكيرهم
ودراستهم وكما يكتب اهلل النصر على أيادي
املؤمنني يف ساحات اجلهاد العسكري  ،كذلك
نتطلع لكم لتخوضوا معركة العلوم والهندسة،
معركة التقنيات والتطوير لسد حاجات الناس.

تأمل معي كم من الناس ستساعد لو كنت
غنيا ،بكم ستتصدق؟ على فرض أنك
ستكون من ذوي الرواتب العالية وتتصدق
يف كل جمعة بألف ريال فكم ستتصدق
يف كل عمرك ،مبليوني ريال مث ً
ال؟ إنك لو
طورت تقنية تخفض تكلفة التكييف بـ٪٣٠
فستضيف إلى ميزان حسناتك مليارات
الرياالت لو أحتسبتها يف سبيل اهلل.
أيها األبناء األعزاء يف اجلامعة و الكلية
و حتى املدرسة وإلى شبابنا يف وظائفهم
التقنية يف الشركات ،أتوجه لكم أن ترتقوا
بتفكيركم و تأمالتكم ،لتخترقوا حجاب
التفكير التقليدي و تخترعوا تقنيات
جديدة ترتقي باخلدمات وتسرعها .إن
مشكلة املساكن يف جزء منها هي يف عدالة
توزيع الثروات ،وعوائق مصطنعة قانونياً
متنع من االرتقاء يف البناء ،و لكن يف جزء
ال يستهان به هي مشكلة التكلفة العالية
لطرق البناء التي نستخدمها اآلن .أطلب
منكم أن تدركوا أن أكثر من ثلثي املاء
الذي يأتي للمنازل ال يستخدم بصورة صحيحة
ليس ألن الناس يحبون السرف بل ألن الوسائل
التقليدية ليست ذكية .واحلال مزر أيضا يف
الكهرباء ومواد البناء وغيرها .إن الهواتف
الذكية أضافت الكثير حلياة الناس ليس ألن من
طور تقنياتها أراد أن يتصدق على البشرية بل
ألن هذه التقنية أصبحت رخيصة ويف متناول
الغني واملتوسط وحتى الفقير.
علينا أن ندرك أن النظم التقنية وأنظمة البناء
وترتيب املدن و الزراعة هي أنظمة وضعت يف
عصر قد مضى عليه حني من الدهر .هذه
األنظمة كانت تعالج مشاكل يف أزمنتها .نحن
اآلن يف زمن مختلف وعدد السكان فيه كبير
وال ميكننا أن نسلك ذات الطريق ونستخدم
ذات الوسائل نحو الرفاه التقني .هذا من ناحية
التحديات لكن من ناحية التسهيالت احلديثة
نحن اآلن مسلحون باحلواسب واملعاجلات
الصغيرة واإللكترونيات ووسائل االتصال
املتنوعة .لم يعد مقبوالً أن نصنع أنظمة مياه
واحلساسات.
وكهرباء وتكييف ال تتبنى احلوسبة
ّ

إن إدخال احلوسبة واحملاكاة العلمية والهندسية
لألنظمة قبل بنائها أمر مطلوب وهو من أهم
مفاتيح اخلروج من أزمات املياه و الكهرباء.
هلموا لنعيد النظر يف كل األنظمة ونبقي على
ما هو جيد ونتخلى عن ما ال يالئم هذا الزمن.
فعلينا ال على اآلخرين تقع هذه املسئولية ولسنا
معذورين مبقوالت مثل هذا ما وجدنا عليه آبائنا
أو هذا ما أختارته كبرى الشركات لنا.
ويف هذا املقام ،نحيي اجلهود اإليجابية ملجموعة
واكب يف املسابقة العلمية التي نظموها وأظهرت
مهارات واعدة عند أبنائنا .وكذلك جلهود
الشباب والشابات يف األوملبياد العلمي الوطني
والدولي .واجلهود الطيبة من مبتعثينا ومبتعثاتنا
يف اخلارج.
أيها األعزة علينا أن نبدع ونخترع ونرهق
أنفسنا تفكيراً يف حل هذه املشاكل فهذا جهاد ال
يقل قيمة عن اجلهاد يف ساحة القتال .هذه هي
الثقافة اإليجابية النتظار اإلمام املهدي عجل
اهلل فرجه وجعلنا ممن ينصره اآلن وممن يجاهد
معه اآلن .ومتباركني باملولد الشريف.

العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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احلاج طاهر العامر لـ الخط

أجنزت موسوعة ( التراث األحسائي ) ولم أمتكن من طباعتها

حياكة الكتاب و( البشت ) مهنتان تراثيتان وهما في خطر
األحساء  /خاص

ضيفنا هوموظف متقاعد  ،لكنه أحسائي عصامي  ،لم يعرف الكلل أو امللل  ،ولم يتقاعد
عن هواياته العديدة  ،التي عشقها منذ الصغر  .أحب الكتاب  ،فعمد إلى احلفاظ عليه
بالتجليد واحلياكة  .وعشق الكلمة  ،فكتب كتبه عن األحساء  ،وأحب اللبس التقليدي فعمد
إلى حياكة ( البشت ) األحسائي القدمي  .فأينما جتد احلاج العامر  ،جتده يحمل األحساء
يف فكره خياال ،وأسطورة شعبية  ،تغوص يف ذاكرة األحساء القدمية  .وحينما تستقبل هذا
االحسائي  ،فإنك تستقبل تاريخ األحساء القدمي بكل تفاصيله من جتارة  ،وموانئ  ،ووثاق ،
وتراث  .مجلة (اخلط) التقت باحلاج طاهر معتوق العامر  ،فكان هذا احلوار .

 -كيف تتذكر بدايات نشأتك يف مدينة
الهفوفوبالتحديديفحيالفوارس؟
كانت بداية حياتي يف حي الفوارس حيث كا ن
مبثابة البيت الواحد أينما تتوجه جتد مجالس
عامرة بالعاملني يف حرفة اخلياطة أثناء النهار
وأطراف الليل كما جتد املجالس الليلة عامرة
بكبار السن ومتوسطي األعمار وجلهم م ن
ني
أصحاب الدكاكني ومجالس أخرى للفالح 
وكل نوع من هذه آدابه اخلاصة به تسمع فيها
أحاديث السمر وما يدور يف األسواق من بيع
ت
وشراء وما يحتاجه الفالح يف عمله وقد تعلم 
من هذه املجالس ما أفادني يف حياتي اخلاصة
والعامة  .إلى جانب املجالس احلسينية .

حديثناعنقصةتعليمكيفتلكالفترة ؟وكيفتعلمتالقراءةوالكتابة؟ويفأيعام
تقريب ًا؟
أول بدايات تعليمي كان من خالل املدارس
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القرآنية التي يدرس فيها القرآن الكرمي وتعلي م
القراءة يف القرآن وكان معلمي األول املال عبد
اهللصالحالعامروكانكفيفالبصر،وقدتعلمت
عنده إلى منتصف القرآن الكرمي ـ سورة الكهف ـ
وقد تويف رحمه اهلل وانتقلت إلكمال تعليمي بقية
القرآن الكرمي إلى معلم آخر وهو املرحوم املال
ـ سلمان املرهون ـ وكان هو كفيف البصر أيض اً
ى التعليم النظامي ـ
،وبعدها انتقلت إل 
املدارساحلكوميةـوتعلمتاإلبتدائية
مبدرسة الهفوف الثانية تخرجت منها
عام ١٣٨٥ ،هـ وتوقفت عن الدراسة
النشغالي بالعمل لطلب لقمة العيش
 ،وأخذت الشهادة املتوسطة عام١٣٥٩
 ،هـ وكانت هي آخر حتصيلي العلمي
 .بعدها أخذت يف تعليم نفسي من
خالل التردد على املكتبات وكثرة
القراء ة يف الكتب .
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 عرفت يف مدينة الهفوف بامتهانك حرفةالوراقأ وحياكةالكتب؟ماهيطبيعةاملهن ة؟
حرفة التجليد أو حياكة الكتب أو ما تسمى
قدمي اً بحرفة الوراقني فقد اكتسبتها بالهواية
واحملاولة الشخصية إلى جانب عدة حرف
تعلمتها باحملاولة الشخصية كالنجارة وعمل
اخلوصيات وصناعة املنافيخ وصناعة علب

املجوهرات وميكانيكا السيارات وخياطة املشال ح
،وقدشاركتبهذهاحلرفيفمهرجاناجلنادرية
ملدة إثنني وعشرين سنة إلى جانب املشاركة يف
عدة مهرجانات يف مختلف محافظات ومناطق
اململكة وخارجها .

ملاذا لم يعد الطلب على مهنة الوراقة
ىاليوم؟
موجود ًاحت 

ـ وكانت حرفة الوراق ـ جتليد الكتب ـ يف السابق
لها رواج ال بأس به أما يف الوقت احلاضر لي 
س
لها تلك احلظوة عند الناس ألسباب منها حسب
ني  :
رأيي سببني رئيسي 
١ـ آن الكتب تنزل لألسواق جلها مجلدة جتليد اً
فنياً .
٢ـ انتشار الكتب من خالل األجهزة الذكية
احملمولة فأصبحت الكتب تقرأ من خاللها
فاستغنى الناس عن اقتناء الكثير من الكتب .

أنتأيض ًاتعلمتخياطةاملشالحالرجالية؟
أما موسوعة األحساء امليسرة فقد انتهي 
ت
وما هي أجزاؤه؟
أما ما يخص حرفة خياطة املشالح فإني أعر 
ف
متام العمل املتعلق بتطريز املشلح أو مايسمى
يف الكالم الدارج الكرمك  ،وأجزاءه  :الهلية ـ
البروج ـ املكسر.

ما هو سبب عدم امتهانك لهذه املهنة ،
وكذلك هذه احلرفة شبه تالشت هال حتدثنا
عن أسباب ذلك؟

وعندما ارتفعت أشغال اخلياطة كان لضع 
ف
نظر العيون الدور الرئيسي يف عدم امتهاني
اخلياطة.
أما اآلن فإن خياطة املشالح أوشكت أن تكون
على أبواب خبر كان وأخواتها وذلك يرجع إلى
أسباب من أهمها  :
١ـ انصراف أهلها إلى األعمال احلكومية أو
الشركات واملؤسسات التجارية التي فيها الدخل
ملادي أكثر من اخلياطة .
٢ـ تخلي الكثير من املعتادين لبس املشالح ع ن
لبسها .
٣ـ عزوف اجليل اجلديد عن لبس املشالح عدى
مناسبة الزواج .
٤ـ من األسباب الرئيسية واملهمة ضعف هذه
احلرفة عدم وجود جمعية تتبنى هذه احلرفة
وغيرها من احلرف التي تكاد تنقرض رغم
كل املطالبات التي كنت أطرحها يف أثناء
ى
املقابالت واللقاءات التي جترى معي عل 
الهواء مباشرة أو املصورة تلفزيوني اً.

القصصي كالتراجيديا  ،والكوميديا ،والدرام ا
وذلككماأشرتإليهمنخاللكالمييفالفقرة
السابقة .فهي متنوعة يسردها البعض يف جميع
املواقف كتسلية وإرشاد ووعظ ودروس أخالقية
 ،حتى كأنها من الواقع الفعلي .

من تأليفها ومت عرضها على وزارة اإلعال م
ومت إجازتها من قبلهم منذ ما يقارب ثمانية
عشرة سنة إال أني لم يتيسر عندي املبلغ الالزم
لطباعتها وحتى اآلن لم أمتكن من طباعتها على هل ما سردته من حكايات شعبية كله من
أمل أنه يأتي يوم أن شاء اهلل وتساعد الظرو 
ف التراثاألحسائيالقدمي؟
مادي اً لطباعتها أو تدخل أهل اخلير يف تبن 
ي حينما جمعت احلكايات التي كنت حفظتها
طباعتها .
من أهلي وأقصد من أبي وأمي وأجدادي ومن
كتبكتاب ًاغناخلياليفالقصة؟ماذاأردت املجالس التي كنت أحضرها  ،اطلعت على بعض
أنتقوليفهذاالكتاب؟
الكتب املختصة بالقصص واألساطير فلم أجد
حينما أردت أن أكتب عن اخليال يف القصة حسب اطالعي على تطابق هذه احلكايات مع
أردت أن أقول أن إنسان هذه املنطقة كغيره احلكايات األخرى ورغم هذا ال يعني إنكاري
من األمم ميتلك األشياء الكثيرة التي ميكنه أن تأثر األدب يف األحساء باآلدب األخرى  ،واألدب
يرفه بها عن نفسه تارة بإقامة األفراح كالغناء الشعبي عموم اً متحى فيه احلدود ويتشابه مع
والرقص واملهارات األدبية التي يتمتع بها  ،غيره دون احلاجة إلى تالقي تاريخي وهذا
وكانت القصة خير وسيلة للترفية فهي حتى ما يسمى تقارب األفكار يف القصص الشعبية
كانت خالصتها نبيلة وغايتها شريفة وقعت يف ومتازجها  ،وقد أحلقت بهذه القصص قصتني
النفس موقع التهذيب وتعليم النبل واألخالق من نسج خيالي  .
ووصف طرق لعالج كثير من األمور  .وقد ورد
يف القرآ ن الكرمي قوله اهلل تعالى :
ماهينصيحتكمللجي لاجلديد؟(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) آية  - ١٩٧نصيحتي للجيل اجلديد أن يكون للكتاب املطبوع
سورة األعراف.
موقع اً يف قلبه وبيته فالكتاب خير جليس
ماذامييزاحلكايةالشعبيةيفاألحساء؟
ال يغشك وال ميلك  ،والكتاب وعاء احلكمة
احلكاية يف األحساء جامعة لصنوف الفن واحلكمة ضالة الكيس الفطن .

هلعندكمكتاباتأومشاركاتثقافية؟
ماهيطبيعتها؟
 كتاباتي واجتاهي األدبي نحو التاري خ
والتراث الشعبي للمنطقة  ،وهي محاوالت
شخصية لم أشارك بها يف أي محفل من
محافل األندية األدبية باملنطقة  .
تقومبتأليفكتاب (موسوعةتراثاألحساء
امليسرة ) ،وتعمل منذ سنوات يف تأليفه ؟
إلىأي نوصلتيفتأليفاملوسوعة؟
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ثقافة

مفاهيم الجمال و نظريات علم الجمال
عند الفالسفة 2-1
تاريخ علم اجلمال ونشأة :
فلســفة الفــن تســمى علــم اجلمــال وتســمى أيضـاً
االستاطيقا.
إذا صــح أن الفــن قــد صاحــب اإلنســان منــذ
وجــودة علــى األرض إال أن فلســفة الفــن
واجلمــال لــم توجــد إال مــع نشــأة الفلســفة مــع
أعالمهــا قدمــاء اليونــان  ،ففلســفة اجلمــال
ال تنفصــل عــن الفلســفة إذ تســتمد أصولهــا
مــن مذاهــب الفالســفة أو تنعكــس علــى هــذة
املذاهــب فتضــىء جوانبهــا.
ً
وقــد ارتبطــت فلســفة اجلمــال قدمي ـا بنظريــات
الكــون واإللهيــات ،إال أنهــا علــى مــدى التاريــخ
اقتربــت مــن نظريــات املعرفــة واألخــاق.
ومتثــل مفاهيــم اجلمــال و فلســفة اجلمــال فرعــا
مــن أهــم فــروع التخصــص الفلســفى فإنهــا
تتصــل اتصــاال وثيقــا بنقــد الفــن وتاريخــة،
وعلــم اجلمــال أو علــم االســتاطيقا علــم حديــث
النشــأة ،انبثــق بعــد تاريــخ طويــل عتيــق مــن الفكــر
الفلســفى التأملــى حــول الفــن واجلنــال ،وبهــذا
املعنــى يعــد علــم اجلمــال علم ـاً قدمي ـاً وحديث ـاً
فــى وقــت واحــد .لــم تكــن لــدى اليونانيــن معرفــة
فــى ذاتــة ولذاتــة ولكــن اهتمــوا بالفــن مــن حيــث
عالقتــة باخليــر أو داللتــة علــى احلقيقــة ،لــذا
يقــال أن مجــال االســتاطيقى هــو كلمــة مرادفــة
ملفهــوم (الفــن واجلمــال).
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نظرية اجلمال عند جورجياس :
فلســفة جورجيــاس فــى اجلمــال مســتقلة كل
األســتقالل عــن فكــرة احلقيقــة وتســتند الــى
الوهــم .فقــد أهتــم بتأكيــد الــدور الــذى يلعبــة
اجلمــال الفنــى فــى التأثيــر علــى إحســاس

اإلنســان  ،وقــد بــدأ بفكــرة الوجــود اإليليــة
واســتعمال (برهــان اخللــف) لبيــان اســتحالة
إثبــات الوجــود و االوجــود علــى الســواء  ،وانتهــى
مــن إنــكاره للوجــود إلــى أنــكار املعرفــة باحلقيقــة.
وكذلــك تؤثــر الفنــون التشــكيلية علــى النفــس
البشــرية مبــا تقدمــه للحــواس من لــذات جمالية.
ولعــل فــى أســطورة بجماليــون املثــال الــذى وقــع
فــى حــب متثالــه الــذى صنعــه بيديــه ألفروديــت،
خيــر مثــال لهــذا التأثيــر عنــد رؤيــة اجلمــال التــى
يتحــدث عنــه جورجيــاس .وانتهــت نظريــة الوهــم
عنــد جورجيــاس الــى ارتبــاط القيــم اجلماليــة
بالنشــوة واللــذة احلســية .مثــل صــاالت العــروض
تعبــر عــن أرتبــاط اجلمــال بالشــعور باللــذة.
النظرية الفيثاغورية فى مفاهيم اجلمال :
أن النظــر العقلــى واملــران بالعلــم الرياضــى
أســمى طــرق تطهيــر النفــس  ،وارتبــاط التأمــل
الفلســفى بالتــذوق الفنــى للموســيقى الــذى
تلخصــه هــذه العبــارة ميكــن أن يعــد نقطــة
البدايــة لتحديــد رأيــه فــى اجلمــال الفنــى .بــل
لقــد اســتطاع أن يطبــق نظريتــه الفنيــة هــذه علــى
املوســيقى.
كانــت الفيثاغوريــة فلســفة تفــرق فــى الوجــود بــن
مســتويني :مســتوى الوجــود املعقــول ومســتوى
الوجــود احملســوس ،كمــا تقــول بثنائيــة النفــس
واجلســم ،ووضعــت متقابــات عشــر ميــزت
فيهــا بــن األطــراف املتقابلــة بحيــث كان التقابــل
يكشــف دائمــاً عــن متييــز أحــد الطرفــن علــى
اآلخــر ،فقابلــت مث ـاُ بــن احملــدود واالمحــدود
والكثيــر والذكــر واألنثــى واخليــر والشــر … إلــخ.
غيــر أن الفلســفة الفيثاغوريــة اســتطاعت أن
تصــوغ هــذه األفــكار الفلســفية فــى صيغــة
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رياضيــة فتقــدم األول مــرة معيــاراً صوريــاً
للجمــا ل .
وكذلــك يتضــح أن اكتشــاف الفالســفة للنظــام
فــى الكــون الطبيعــى وإدخــال الفيثاغوريــن أفــكار
االلتــاف والوســط الرياضــى والوحــدة التــى
تندمــج فيهــا عناصــر الكثــرة كانــت العــادة التــى
صاغــوا منهــا معيارهــم الهندســى اجلمالــى .مثــل
املطبــخ فــى املنــازل يعتبــر مــن أرتبــاط اجلمــال
باملنطــق الرياضــى.
اجلمال وصلته باخلير عند سقراط:
اســتطاع ســقراط أن يضــع الشــروط األساســية
لنظريــة إيجابيــة فــى الفــن إذ تــرى أن الفــن
ا أو فن ـاً صناعي ـاً
ســواء مــا كان منــه فن ـاً جمي ـ ً
لــه وظيفــة تخــدم احليــاة االنســانية ،ومبعنــى أدق
احليــاة األخالقيــة.
أمــا اجلمــال فهــو جمــال هــادف ،إذ أن اجلمــال
هــو مــا يحقــق النفــع أو الفائــدة أو الغايــة
األخالفيــة العليــا .غيــر أن ســقراط ال يأبــه
باجلمــال احلســى الــذى يتغنــى بــه فنانــو عصــره
وشــعراؤه قــدر اهتمامــه بجمــال النفــس واخللــق
الفاضــل .فنجــده يتســاءل باحثــاً عــن اجلمــال:
(أميكــن أال ينطــوى هــذا اجلمــال الســاحر علــى
نفــس تناســبه جمــاالً وخيــراً؟…).
وعندمــا يتعــرض ســقراط لنظريــة احلــب يتخــذ
نفــس الــرأى الــذى اتخــذه بالنســبة للجمــال.
والشــك فــى أن دعــوة ســقراط إلــى حتكيــم
العقــل فــى الســلوك اإلنســانى والتمســك
بأخالقيــة الزهــاد ،قــد جعلــه يحكــم علــى
الفــن مبعيارأخالقــى مرجعــه الــذات العاقلــة أو
الضميــر الباطــن فــى نفــوس البشــر.

إظهــار نظريــة الفالســفة الثــاث فــى اجلمــال
(جورجيــاس وفيثاغــوس وســقراط) مــن خــال
لوحــة قســم األخــوة هــواس للفنــان الفرنســي
جـــاك لـــوي دافيـــد:
قســـم اإلخـــوة هـوراتـــي للفنــان الفرنســي
لوحــة َ
جـــاك لـــوي دافيـــد ، 1784 ،رائــد مذهــب
الكالســيكية احلديثــة.
• لوحاتــه مشــحونة برســائل حماســية وشــعاراتية
ومبضامــن سياســية ووطنيــة .وهــذه اللوحــة
تنــدرج ضمــن هــذا التصنيــف.
• والفكــرة التــي تدعــو إليهــا اللوحــة هــي تغليــب
الــوالء للدولــة علــى كل مــا عــداه مــن والءات
عائليــة أو حزبيــة أو دينيــة.
• موضــوع هــذه اللوحــة اســتم ّده دافيــد مــن
حادثــة ورد ذكرهــا يف التاريــخ الرومانــي القــدمي.
ففــي حوالــي نهايــة القــرن الســابع قبــل امليــاد،
قــ ّرر أهالــي ك ّل مــن رومــا و ألبــا أن يحســموا
بشــكل نهائــي وبطريقــة غيــر مألوفــة الصــراع
الطويــل واملســتم ّر بــن الشــعبني.
• وقــد اســتق ّر رأي الطرفــن علــى أن ّ
ينظمــوا
مبــارزة داميــة يختــارون لــك ّل طــرف فيهــا أفضــل
ثالثــة مقاتلــن لديــه.
• وكان أن اختــارت رومــا لهــذه الغايــة ثالثــة
أشــقاء مــن عائلــة هوراتــي ،كبــرى العائــات
االرســتقراطية فيهــا .بينمــا اختــارت ألبــا ثالثــة
أشــقاء مــن عائلــة كورياتــي املعروفــة بنبلهــا
وعراقتهــا.
القصــة ،ولعلــه أهــ ّم
اجلانــب امليلودرامــي يف
ّ
عنصــر فيهــا ،هــو أن إحــدى شــقيقات اإلخــوة
متزوجــة
كورياتــي ،واســمها ســابينا ،كانــت
ّ
مــن أحــد اإلخــوة هوراتــي .وإحــدى شــقيقات
الهوراتــي ،واســمها كاميليــا ،كانــت مخطوبــة
ألحــد اإلخــوة كورياتــي.
• يف اللوحــة نــرى والــد األشــقاء هوراتــي حامــا
بيــده حزمــة مــن ثالثــة ســيوف ومح ّرضــا أبنــاءه
علــى القتــال بشــجاعة واستبســال.
• نظــرات اإلخــوة الثالثــة تبــدو مص ّممــة وأيديهــم
ممتــ ّدة بصالبــة بينمــا يعلنــون والءهــم لرومــا
ويقســمون علــى التضحيــة بحياتهــم مــن أجــل
الواجــب الوطنــي.
• تعتبــر اللوحــة أحــد أعمــال دافيــد األكثــر

من وجهة نظر جورجياس :
• ج ـ ّو املشــهد يوحــي بالرهبــة .ومــا يع ّمــق هــذا
الشــعور طريقــة الفنــان البارعــة يف توزيــع الضــوء
ومتثيــل الظــال علــى امتــداد مســاحات اللوحــة.
• هنــاك أيضــا هــذا التضــا ّد بــن نوعــن مــن
االنفعــاالت املتباينــة كمــا يظهــران علــى جانبــي
اللوحة.فإلــى اليســار ال يوحــي املنظــر ســوى
بالقســوة والعنــف والصرامــة .فــاألب يقــف
مبالمــح جامــدة ونظــرات بــاردة .انــه متح ّمــس
ج ـ ّدا للقتــال لدرجــة أن الــدم يــكاد ينبجــس مــن
عــروق ســاقه النافــرة .وواضــح أنــه غيــر مكتــرث
النســب واملصاهــرة التــي تربــط
كثيــرا باعتبــارات َ
بــن العائلتــن .وعلــى اجلانــب األميــن صــورة
للضعــف اإلنســاني يف أجلــى صــوره كمــا ميثلــه
منظــر النســاء الباكيــات احلزينــات.
القصــة ،ميكــن للمــرء
• واعتمــادا علــى تفاصيــل
ّ
أن يتخ ّيــل أن املــرأة التــي ترتــدي املالبــس
البيضــاء هــي كاميليــا شــقيقة اإلخــوة ،وأن التــي
إلــى جانبهــا هــي زوجــة أحدهــم أي ســابينا .ويف
اخللفيــة تظهــر امــرأة ثالثــة مبالبــس ســوداء
وهــي حتتضــن طفلــن يبــدو األكبــر منهمــا وقــد
اكتســى وجهــه بعالمــات اخلــوف والتوتّــر.

ثقافة

أمــا معاييــر اللــذة اجلماليــة التــى فصلــت بــن
اجلمــال وقيــم احلــق واخليــر فلــم تكــن فــى رأى
ســقراط ســوى نوع ـاً مــن أنــواع التدهــور الفنــى
واالنحــال اخللقــى ،فاملعيــار احلســى املرتبــط
بنظريــة اللــذة اجلماليــة عنــد جورجيــاس وغيــره
مــن الفنانــن واخلطبــاء ،والقواعــد املدروســة
التــى كانــوا يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب ويعلمونهــا
للنــاس كانــت كلهــا فــى رأى ســقراط ال تكفــى
خللــق الفــن األصيــل ،وتفتقــد العنصــر اجلمالــى
الــذى تنطــوى عليــه أخالقيــة اإلنســان .مثــل
بعــض البيــوت احلديثــة يعتبــر مــن أرتبــاط
اجلمــال باألخــاق.

أهم ّيــة ،بــل وإحــدى اللوحــات امله ّمــة يف تاريــخ
الفــن الفرنســي كلــه.
ّ
• لكــن كيــف انتهــت املبــارزة ؟ ،تقــول الروايــات
إن املعركــة أســفرت عــن مصــرع اإلخــوة كورياتــي
الثالثــة .كمــا قتــل اثنــان مــن الهوراتــي .وعندمــا
عــاد الثالــث إلــى بيــت عائلتــه ،وجــد شــقيقته يف
حــال مــن احلــزن والغضــب وســمعها وهــي تلعــن
رومــا التــي بســببها مــات خطيبهــا وشــقيقاها،
فأقــدم علــى قتلهــا .وقــد ُحكــم عليــه باملــوت علــى
جرميتــه .لكــن ّ
مت العفــو عنــه بعــد ذلــك علــى
أســاس أن بطولتــه وتضحيــات عائلتــه مبـ ّرر كاف
للصفــح عنــه واإلبقــاء علــى حياتــه.

الثــاث عقــود فــى اخللفيــة وثــاث بنــات يجلســن
وأوالدة ثاللــث أيضــاً
• وضــع البطــل فــى منتصــف اللوحــة يوكــد توافــر
املنطــق الرياضــى.
• وقــد جمــع دافيــد بــن بؤرتــي الصــورة
املعنويــة واألخــرى التركيبيــة ووظــف يف ذلــك
ذراعــي األب واليــد التــي تقبــض علــى الســيف
ممتــدة نحوهــا للقســم أيــدي اإلخــوة (هــوراس)
يشــكلون معــا رابطــة متماثلــة يف كل الزوايــا
ويصنعــون مثلثــا متوازنــا متســاوي األضــاع
نتــج عــن انطــاق خطــوط األذرع وثنايــا األثــواب
واخلطوطاألساســية بشــكل عــام.
• إن املعاجلــة التشــكيلية لللوحــة تقــوم علــى
أســاس حتقيــق غايــة الكمــال لــكل تفصيــل،
وتصبــح العالقــات الضــوء والظــل أساســا
جوهريــا ،وتقــوم وظيفــة اللــون علــى أســاس
احملافظــة علــى نقــاء العالقــات الضوئيــة.
• التحديــد بقــدر املســتطاع ملختلــف العناصــر
التــى تضمــن العمــل كل علــى حــده.
• أستخدام مجموعات هرمية الشكل.
• التقنيــة العاليــة فــى أبــراز كل خامــة بدرجــة
عاليــة لشــكلها فــى الطبيعــة.
من وجهة نظر سقراط :
• موضــوع اللوحــة أخالقــى بحــت حيــث أنــة
يحــارب لبلــدة ويحــث أوالدة للحــرب والســيدات
حزينــة ألن أزواجهــم فــى البلــدة األخــرى.
• والء األوالد الثــاث لوالدهــم ،وأعطــاء األب
األهميــة الكبــرى باللوحــة.

أفالطون :
أ -الفلسفة والفن عند أفالطون :
• كان الفالطــون نقــدة الفنــى و أراؤة اخلاصــة
بشــروط اجلمــال الفنــى.
• تشــرب أفالطــون النزعــة العقليــة مــن فلســفة
أرســطو.
• حــارب أفالطــون خــداع احلــواس فــى فــن
من وجهة نظر فيثاغورس :
النحــت و التصويــر و طالــب باحملافظــة علــى
• وبوســعنا أن نكتشــف يف هذه اللوحة التجســيد النســب الصحيحــة واملقايــس الهندســية املثاليــة.
الواضــح واملنطقــي للمبــادئ الفنيــة األساســية .
• رأى أن الالعقليــة وســيلة مــن وســائل العالــم
• والعمل يتضمن عددا قليال من األشكال
االلهــى الــذى توجــد بــة احلقيقــة .
• كمــا وان اإلنســان يعــد يف مثــل هــذه األعمــال • أنصــرف أفالطــون عــن الواقــع احملســوس و
وحــدة أساســية للتعبيــر عــن اإلحــداث واملشــاعر أشــتد تعلقــا بعالــم يتحقــق فيــة اخليــر و احلــق
واألفــكار.
و اجلمــال .
• أمــا حــركات األجســام البشــرية فتقوم بتجســيد • أرتبــط االجتــاة الصوفــى عنــد أفالطــون بنزعــة
الدوافــع اإلنســانية املختلفــة  ،رغــم ان الطبيعــة العقليــة ( نظريــة امليثافيزيقيــة ) تلجــأ الــى
كانــت تقــوم بــدور ثانــوي .
احلــدث أو الرؤيــة املباشــرة التــى تختلــف عــن
• ويأتــي عامــل التأكيــد علــى مبــادئ اإليقــاع االســتدالل العقلــى أو االدراك احلســى .
واالنســجام والتنســيق والنظــام والهــدوء يســتند • حتــرر أفالطــون مــن اطار الفلســفة الســقراطية
إلــى مفهــوم مثالــي مســتوحى مــن النمــاذج العقلية .
واألمنــاط املوروثــة عــن فنانــي اليونــان القدمــاء  • .تأثــر أفالطــون بالتــراث القــدمي قبــل عصــر
• وتتشــكل خلفيــة اللوحــة مــن ثالثــة عقــود نصــف التنويــر فــى أثينــا فأبتعــد عــن التقيــد بالديــن و
دائريــة منشــاة علــى أعمــدة  .ويقــوم ذلــك الهيــكل أصبــح غايتــة التعبيــر عــن الواقــع احملســوس .
مبثابــة عمــق يف اللوحــة .
• رجــع أفالطــون الــى املصــدر االلهــى عندمــا
• وتظهــر اللوحــة األهتمــام بالثالثيــات فــى حــاول تفســير احلــب فاحلــب هــو الدافــع احملــرك
العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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ثقافة
للفيلســوف نحــو احلــق كمــا هــو محــرك للفنــان
نحــو اجلمــال .
ب ـ احلــب و اجلمــال فــى الفلســفة عنــد
أفالطــون:
• يعــد أفالطــون مــن أعظــم مــن أســتطاع التعبيــر
عــن موقــف االنســان حــن يجــد نفســة ممزقــا
بــن وجــودة االرضــى وبــن تطلعــة الــى العالــم
االعلــى حيــث اجلمــال والكمــال واخللــود .
• ال يســتمد الفليســوف االفالطونــى عبقريتــة
مــن ملكتــة العقليــة وحدهــا وامنــا مــن عاطفــة
ووجــدان و الهــام الهــى التــى ال ينعــم بهــا ســوى
الصفــوة املختــارة مــن الفالســفة لتدرجهــم فــى
مراتــب احلــب .
• احلــب ليــس جميــا والكنــة أكثــر الكائنــات
رغبــة فــى اجلمــال النــة يهــدف الــى اخللــق
فــى اجلمــال أى مشــاركة الطبيعــة الفانيــة فــى
اخللــود .
• وجــد أفالطــون ضــرر احملــاكاة تعــرض مــن
• احلــب عنــد أفالطــون يقــوم مبهمــة أساســية ميارســها لرذيلــة التقلــب والتقلــب والتلــون وهــى
بالنســبة لنظريــة املعرفــة ة تتحــدد احلقيقــة التــى صفــة يجــب علــى الفالســفة أن ينــأوا علــى
يصبــو احلــب الــى االتصــال بهــا بصفــة اجلمــال طبيعتهــم الفاضلــة.
وال يختلــف ديالكتيــك املعرفــة الفلســفية عــن • أنتهى أفالطون الى التميز بني من الفن :
ديالكتيــك احلــب الصاعــد الــى مثــال اجلمــال  • .االول يأخذ باحملاكاة السطحية.
• الثانــى فــن يأخــذ احملــاكاة مســتنيرة باخليــر و
جـ ـ احملاور االفالطونية :
احلــق و اجلمــال.
• كانــت احملــاور االفالطونيــة والتصويــر باالمثلــة • أمكــن الفيلســوف اليونــان أن يحــدد االطــار
واالســاطير هــى أجنــح الوســائل للتعبيرعــن العــام لفلســفة اجلمــال فــى العالــم القــدمي ووضح
احلقيقــة.
مــا لهــا مــن العمــق و مــن االصالــة ومــن االتســاع
• أختــار أفالطــون أســلوب احملــاور ال لينقــل مــا يجعلهــا مــوردا ينهــل منــة الفكــر البشــرى
املعرفــة الــى القــارئ نقــا أليــا و ال ليشــرح ال فــى اليونــان فحســب بــل علــى مــدى عصــور
فلســفتة الى قــارئ لكــى يوقــظ فيــة تلــك القــوة الفكــر الفلســفى الــى اليــوم .
التــى يســتطيع بهــا مــن اوتــى موهبــة التفلســف أن
يســير فــى طريقــة وهــذا االيقــاظ هــو الوظيفــة أرسطو :
االساســية لــكل فــن جميــل عنــد أفالطــون .
فلسفة الفن عند أرسطو :
•تأثــر أرســطو بفلســفة أفالطــون إال أن مذهبــه
الفن و محاكاة اجلمال عند أفالطون
فــى الفــن يختلــف فــى روحــه العامــة عــن الــروح
يحاكــى
• وصــف أفالطــون الفيلســوف أنــة
التــى تســود الفلســفة األفالطونيــة.
واخلطيــب و الشــاعر و الفنــان كل منهــم يحاكــى • يذهــب أرســطو إلــى القــول بــأن اإلنســان زودتــه
و لكــن مــا حقيقــة احملــاكاة عنــد كل مــن هــؤالء .الطبيعــة باليــد أقــوى األســلحة يســتطيع أن ينتــج
• هنــاك محــاكاة تعتمــد علــى املعرفــة و يصحبهــا بهــا مــن الفنــون املختلفــة ،فاليــد هــى األداة التــى
الصــدق .
تخلــق غيرهــا مــن األدوات وبهــا يصنــع اإلنســان
وثيقــة
معرفــه
تصحبهــا
ال
محــاكاة
وهنــاك
•
مــا شــاء مــن فنــون.
بحقيقــة االصــل الــذى حتاكيــة وامنــا هــى نقــل • رأى أرســطو أن الفــن ال يعــرف بأنــه محــاكاة
ألــى يعتمــد علــى التســوية ويخلــو مــن احلــق للجمــال بقــدر مــا يكــون محــاكاه جميلــة ألى
واجلمــال علــى الســواء .
موضــوع حتــى لــو كان مؤملــاً ورديئــاً.
• وهــذه احملــاكاة االخيــرة التــى ال تعتمــد علــى • تنــاول أرســطو بالدراســة والنقــد معظــم فنــون
احلــق و ال علــى اجلمــال قــد ينجــح صاحبهــا عصــره وكــرس لهــا فصــوالً فــى ثنايــا مؤلفاتــه
فــى خلــق الــذة ولكنهــا لــذة اجلهــال و الســذج و العديــدة.
هــو قــد ينجــح فــى ادخــال الســرور علــى العامــة • فعلــى ضــوء فلســفة أرســطو انتهــى إلــى القــول
و لكنــة ال ينجــح أبــدا فــى التعبيــر عــن اجلمــال بــأن غايــة التراجيديــا هــى حــدوث التطهيــر.
الفنــى احلــق الن اخلــداع يوهــم صاحبهــا النــاس • لقــد أتخــذت الفنــون األدبيــة عنــد أرســطو
أنــة يقــدم لهــم اخليــر و املتعــة و لكنــه فــى الواقــع محــل الصــدارة وميكــن أن نســتخلص فلســفة
ميــوة اخليــر و اجلمــال .
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العامــة فــى اجلمــال الفنــى.
أ -املاكاة :
• يــرى أرســطو أن فــن الشــعر قــد نشــأ فــى
اإلنســان بفضــل غريــزة طبيعيــة فيــه هــى غريــزة
احملــاكاة وميلــه إلــى اإليقــاع فهــو يســتمد مــن
احملــاكاة لــذة كمــا يســتمد مــن اإليقــاع لــذة،
فالشــعر عنــده هــو نــوع مــن احملــاكاة.
• يــرى أرســطو أن احملــاكاة هــى أخــاق البشــر
أو أفعالهــم املظهــرة لهــذة االخــاق و الشــاعر
امــا أن يصــور الشــخصيات أحســن ممــا هــى فــى
الواقــع أو أســوآ ممــا هــى عليــة فــى الواقــع أو
كمــا هــى عليــة فالفــن يحاكــى الطبيعــة .
• عمــم أرســطو فكــرة احملــاكاة علــى كل أنــواع
اخللــق الفنــى و لــم يشــترط فــى الفــن ضــرورة أن
يكــون املوضوعــات احملــاكاة موضوعــات عظيمــة
أو جميلــة الن محــاكاة بعــض االشــياء القبيحــة
قــد تكــون محــاكاة جميلــة .
ب  -املأساة تعريفها و أجزاؤها :
املأســاة هــى محــاكاة لعمــل جــدى كامــل و
عناصرهــا ســتة العقــدة  -الشــخصية  -الفكــرة
 اللغــة  -الغنــاء  -املنظــر .حــدد أرســطو اللــذة اجلماليــة املتولــدة عــن
التراجيديــا هــى أن االنفعــال النــاجت عــن تــذوق
الفنــون لــة أثــر صحيــا و عالجيــا .
فــرق أرســطو بــن النقــد االخالقــى الــذى يوظــف
الفــن خلدمــة الغايــات االخالقيــة و التأمــل
الفلســفى وبــن النقــد اجلمالــى الــذى يقيــم الفــن
مبــا يحققــة مــن أشــباع للبهجــة اجلماليــة
جنــح أرســطو فــى حتقيــق التــوازن فــى تأكيــد
اجلانــب التربــوى فــى الفــن كمــا قــام باالحتفــاء
بالتنميــة التــذوق اجلمالــى كعامــل أساســى
فــى تربيــة املواطــن و تكوينــة التكويــن الالئــق
باالنســان ■ .

ثقافة

(صناعة اإلعالم) عن دار الخط ..
كتاب يناقش مفهوم اإلعالم الجديد
صناعة اإلعالم

جتديد خطاب اإلعالم العربي باكتشاف الهوية

حسن الشيخ

إن مفهــوم اإلعــام احلديــث ،يســعى إلــى صناعــة إعاميــة فاعلــة،
تقــوم علــى دمــج كل تلــك الوســائل ،واعتمــاد آليــة التفاعــل مــع
املســتمع واملشــاهد والقــارئ ،يف دورة اتصاليــة واحــدة .فــا
عناصــر تقليديــة لنمــوذج اتصالــي مــن القــرون املتقدمــة.

جتديد خطاب اإلعالم العربي باكتشاف الهوية

يتجــه العالــم اليــوم بشــكل واضــح إلــى صناعــة اإلعــام .حيــث
تعــدى اإلعــام مــن أن يكــون عمــا حكوميــا صرفــا ،إلــى عمــا
جتاريــا بحتــا .وأضحــت نظريــة ( صناعــة اإلعــام ) حقيقــة
أمــام مايــن مــن الشــعوب ،يف مختلــف األقطــار .فالشــبكات
االجتماعيــة ،لــم تكــن معروفــة يف املاضــي .واليــوم أصبحــت مــن
أهــم الوســائل اإلعاميــة تأثيــرا .حتــى الهواتــف النقالــة – مبــا
متتلــك مــن خصائــص تكنولوجيــة متطــورة – يعدهــا البعــض مــن
أكثــر األدوات االتصاليــة اســتخداما يف املجتمعــات املعاصــرة .

صناعة اإلعالم

اخلط  /خاص
صــدر حديثــا كتــاب جديــد
للكاتــب الزميــل حســن
صناعة اإلعالم
الشــيخ بعنــوان صناعــة
اإلعــام  .ويعــد الكتــاب
ملفــا توثيقيــا ملرحلــة زمنيــة
طويلــة عايشــها الكاتــب ،
ورصــد أبــرز ســماتها  ،علــى
مــدى عقديــن مــن الزمــن .
ويرصــد الكتــاب الــذي جــاء
يف ثالثمائــة وخمســن صفحــة مــن احلجــم الكبيــر  ،والصــادر عــن دار اخلــط
 ،مراحــل متعــددة مــن اإلعــام احمللــي  ،والعربــي  ،والدولــي  .ويقــول الكاتــب
يف مقدمــة كتابــه :قبــل أقـ ّل مــن ربــع قــرن مــن الزمــن كانــت األقمــار الصناعيــة،
والفيديــو ،والفاكــس ..التــي توصــل املعلومــة اإلعالميــة إلــى املنــزل نوع ـاً مــن
أنــواع اخليــال العلمــي ..إال أنهــا حتققــت يف بضــع ســنوات قليلــة .ولــن متضــي
ســوى أعــوام قليلــة أيضـاً حتــى تصلــك صحفــك املفضلــة إلــى املنــزل .وتصبــح
شــركات التوزيــع يف العالــم بأســاليبها التقليديــة يف توزيــع الصحــف والكتــب
شــيئاً مــن املاضــي بعــد أن تســتلم صحيفتــك مــن جهــازك اخلــاص باملنــزل.
ويضيــف الكاتــب يقــوم جهــاز اســتقبال الصحــف والكتــب بطبــع اجلريــدة أو
املجلــة علــى وجهــي نــوع مــن الــورق احلســاس .بــل ســيكون يف وســع القــارئ أن
يــرى الصفحــات علــى شاشــة التلفزيــون أوالً ثــم يقــرر هــل يريــد طباعتهــا أم
ال .وهــذا األمــر ليــس ببعيــد ،فإرهاصاتــه العلميــة مطبقــة بالفعل يف اســتخدام
األخبــار والتقاريــر مــن وكاالت األنبــاء.
ولكــن أحــدث اجلديــد الــذي ســنرى مــردوده الضخــم يف عالــم االتصــال،
كمــا يقــرر الكاتــب هــو اســتخدام (األليــاف الزجاجيــة) التــي نافســت الكابــل
احملــوري والســلك النحاســي اللذيــن يشــكالن العمــود الفقــري يف شــبكة
االتصــاالت .والســبب يرجــع إلــى أن كميــة املعلومــات التــي ميكــن إرســالها
عــن طريــق الكابــل احملــوري ال تتجــاوز مئــة مليــون معلومــة يف الثانيــة ،وال
تزيــد املســافة بــن املــرددات عــن خمســة كيلــو متــرات .بينمــا جنــد أن األليــاف
الزجاجيــة لديهــا القابليــة يف إرســال ألــف مليــون معلومــة يف الثانيــة ،وتصــل
املســافة بــن املــرددات إلــى أكثــر مــن  50كيلــو متـ ًرا .ويتســاءل الباحــث  :فإلــى
مــاذا ســينقلنا هــذا العالــم امللــيء باإلثــارة.
ويؤكــد حســن الشــيخ يف كتابــه أن البعــض ال يصنــف وســائل التواصــل
أن تأثيــر هــذه الوســائل قــد يفــوق الوســائل
االجتماعــي ،كوســائل إعالميــة ،إال ّ
اإلعالميــة التقليديــة.
ويف هــذا الكتــاب مجموعــة مــن املقــاالت ،والتغطيــات اإلعالميــة التــي كتبهــا
للصحافــة احملليــة خــال عملــه لســنوات طويلــة .وهــي بالتأكيــد ترصــد
الظواهــر السياســية،
واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة مــن منظــور إعالمــي .منظــور يزعــم الكاتــب أنــه
أقــرب للصحــة يف إطــار التحليــات يف تلــك الفتــرة الزمنيــة.
اجلديــر بالذكــر ان الكتــاب هــو مجموعــة مــن املقــاالت اإلعالميــة كتبــت يف
أزمــان متفاوتــة ،ورغــب الكاتــب يف إعــادة نشــرها يف كتــاب واحــد ،بهــدف
توثيقــي ،ويؤكــد حســن الشــيخ يف ثنايــا كتابــه إن النظــرة اإلعالميــة للكثيــر
مــن القضايــا املعاشــية قــد تغيــرت ،بفعــل الزمــن ،فمــا قــد يبــدو طرحـاً ســاذجاً
اليــوم ،لــم يكــن كذلــك يف ذلــك الزمــن ،إال أننــا ننشــرها اآلن مــن جديــد ،دون
التدخــل يف محتواهــا ،بالتعديــل أو اإلضافــة واحلــذف .فاملقــاالت شــاهد علــى
عصرهــا ،كتبــت يف ذلــك الزمــن وهــي تعبــر عــن مفهومنــا حيــال تلــك القضايــا،
بذهنيــة ذلــك الزمــن.
جتديد خطاب اإلعالم العربي باكتشاف الهوية
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ـداح فـي َك ِلما ِتـ ِه
َن ْب ُ
ـض َ
الهــوى َي ْن ُ
ِـق
ُك ُّل املَعانـي فـي َهـوا ُه َزناب ٌ

ـح ُر ِّ
وِجدا ِن ِه
الصبا َق ْد َ
فاض ِم ْـن ْ
ِس ْ

َب ْح ٌـر ِم َن األشْ ـواقِ َ ..ب ْح ُـر َحني ِن ِه
ـت َنسـا ِئ ُم ُه ِب ِع ْط ِـر ا ُأل ْق ُحـوا
َه َّب ْ
ـذاب ب َِو ْم َض ٍـة فـي ِ
خاطـري
َح َّتـى ُت َ

إ ِنّـي َكمـا َت ْـدري األنـا ُم َل ِ
شـاع ٌر
صـان َ َ
ِ
امل َّبـ ِة ُم ْث ِم ٌـر
َقلْبـي ِب َأغْ
الو ْلهى َجرى ُح ُل ًما بِها
ِذي امل ُ ْه َج ُة َ
خاطـري َي ُ
فـي ِ
ـب ِق َّص ٍة
ختال ْأع َج َ

الهيا ُم َعلـى ِض ِ
فاف صفا ِت ِه
َو َرسـا ُ
ْـورى بِحيا ِتـ ِه
ـي ِلل َ
َق ْـد أ ْز َه َـر ْت ِه َ

ذا َز ْو َرقـي َك ْـم تـا َه فـي ِمرآ ِتـ ِه
أضحـى َسـد ًميا فـي َعوا ِل ِـم ذا ِتـ ِه
ْ
ِنَ -ت ِـر ُّف لـي َع َبقً ـا َعلـى َن َظرا ِتـ ِه

َ ْتكـي َبهـا َء ِّ
الس ِّـر فـي َب َسـما ِت ِه
وح ِم ْـن َق َسـما ِت ِه
الـر ِ
ُم َت َل ِّف ٌ
ـع ُب ُّ
أشْ ـوا ُق ُه َت ْهفُـو إلـى َض ِحكا ِتـ ِه
َن َث َـر ا َحلنين َعلـى َمـدى َ َلا ِتـ ِه
َو ِّ
يـات َعلـى َر ِ
فــيف جِ ها ِتـ ِه
الذ ْك َر ُ

القاص ”آل غزوي“
يطلق إصداره ”و للغموض ألقه“
أطلـق القـاص حسـن آل غـزوي إصداره
اجلديـد ”و للغمـوض ألقـه“ ،والـذي
يحـوي  84نصـاً يف  96صفحـة.
وتطـرق آل غـزوي يف إصـداره إلـى
العديـد مـن املوضوعـات التـي تهـم
اإلنسـان العربـي يف مجـال التربيـة
واألسـرة والعالقـات اإلنسـانية ،إضافـة
إلـى مـا يجـود بـه اخليـال مـن نفحـات.
ونـوه إلـى أنـه مـن اخلطـأ االعتقـاد أن كتابـة القصـة القصيـرة
جـ ًدا أمـر سـهل وال صعوبـة فيـه ،مبينًـا أنـه كفـن يتطلـب التكثيـف
والتشـويق وسلامة اللغـة وجمالهـا والدهشـة.
وأكـد أن كل ذلـك يجـب أن يتحقـق يف بضعـة أسـطر وعلـى املتلقي
أن يكـون شـري ًكا يف النـص بإعمـال فكـره للوصـول إلـى بغيـة
الكاتـب.
وذكـر أن النشـر عبـر الشـبكة العنكبوتيـة يف مواقـع عربيـة متعددة
مختصـة بفـن القصـة القصيـرة جـ ًدا أتـاح له فرصة إطلاع النقاد
والقاصين العـرب علـى نتاجـه األدبي ،وجعل النص أكثر شـمولية،
وعـدم قصـره على مجتمعنا السـعودي.
اجلديـر بالذكـر أن ”و للغمـوض ألقـه“ ،هـو اإلصـدار السـادس
للقـاص وقـد اشـتمل الغلاف اخللفـي علـى شـهادات بحـق
النصـوص لقاصين ونقـاد عـرب.

ثقافة

صناعة غير ذكية
شمس علي

( مكاشفات متشرد ! )
شعر  :يحيى عبدالهادي العبداللطيف
خلفـت ذاكرتـي وعـدت وحيـدا

وطرقـت أبـواب القصيـد شـريدا

مـا أنـت ياهـذا الفـؤاد ؟؟ هددتنـي

وتركتنـي أصلـى الهـوى مهـدودا

كـم عثـت فـي سـكك الغـرام بنشـوة

وذرعـت حانـات اجلنون..فريـدا

اليـوم أنـت تـراك خيلا منهـكا

يرنـو إلـى شـوط السـباق بليـدا

اليـوم عـدت مـن الغـرام بلوعـة

وبذكريـات تصطفيـك شـهيدا

اهـرب إلـى حضـن القصيـدة مشـرعا

بوح اجلراح...إذا وجدت قصيدا!..

باألمـس كنـا شـهقتني بخلـوة

نهـب الظلام املسـتفيق خلـودا

خلفيـة

ونصـوغ بالضحـك البـذيء نشـيدا

ال ليـل يوسـع مـن مـداه ...فنكتفـي

فـاض الوصـال ومايطيـق مزيـدا

أنثـى بحجمـك لـم جتـرب لعبتـي

لـم تكتشـف وجـه الهـوى العربيـدا

الطهـر في عينيـك ..يطفىء جذوتي

ويحيـل بركانـي العتـي ...جليـدا

وملسـت فـي عينيـك جذبـة سـالك

ووجدتني أسـعى إليـك ( ..مريدا )

قـد كان حبـك رحلـة صوفيـة

احملـدودا

نبنـي العتـاب حديقـة

جتلـو

الرؤى..تتجـاوز

شـاعر

متمـرد

رمـق السـماء معاقلا وسـدودا

بـأول

صبـوة

فأرتـه صبوتـه الفضـاء جديـدا

يتسـول الدنيـا مكانـا دافئـا

يثـوي إليـه وال يـزال طريـدا

حتـى التقـى عينيـك أجمـل مرفـأ

أرسـى بـكل ضياعـه ..معمـودا

ضائـع

وارتـد يصفعـه الغـرام جحـودا

التسـمعي قصـص الهـوى فـي سـرده

حكـم اجلـوى أن يكثـر الترديـدا

التنظـري عينيـه ...ترقـص حسـرة

ورذاذ ذاكـرة ......تـرف بعيـدا

هيـا اجمعـي أشـتاته فـي همسـة

فـي موعـد ...أن ال يظـل وحيـدا !

أنـا
فـأراح

ياصبيـة
فكرتـه

التخذليه..فمنـه

حلـم

الشك ،أن عددا من العوامل مجتمعة تلعب دورا
مهما يف رواج صناعة الكتاب ونشره ومن ذاك ،جودة
املنتج الثقايف املعريف ،وشيوع ثقافة القراءة ،ووجود
ناشر محترف.
وهي صناعة تلقى اهتماما متزايدا يف الغرب،
وحرص مستمر على تطويرها ،وفق أبحاث
ودراسات معمقة،اقتصادية ،واجتماعية ،ونفسية
تأخذ يف االعتبار كافة التفاصيل املتعلقة بإخراج
الكتاب مهما بدت صغيرة وهامشية ،لتبدو متوافقة
ورغبات واحتياجات املتلقي ،ولتحاصره بذلك،بأكبر
قدر ممكن من الرسائل املستقطبة ،من خالل
اللون،لوحة الغالف أو الصورة التعبيرية ،حجم
اخلط وبعض العبارات الترويجية وغيرها.
وهو ما ميكن استشفافه عبر سالسل الكتب العاملية
الرائجة ،ويف هذا السياق ،يشار إلى أن أحد أسباب
انتشار سلسلة مغامرات»هاري بوتر» ،الشهيرة
مثال بني الفتيان املقبلني على مرحلة الشباب،
هو اعتماد دار النشر اخلط الصغير يف طباعة
السلسلة ،مقارنة بحجم اخلطوط املعتمدة يف كتب
هذه الشريحة العمرية ،األمر الذي مينحهم شعورا
مرضيا بالنضج العمري وبالتالي يعزز لديهم الثقة،
إضافة إلى احملتوى املغامراتي.
وهي التفاتة غير مستغربة يف الغرب ،حيث تدار
صناعة الكتب ،من قبل مؤسسات محترفة يف عالم
النشر والتوزيع ،يقوم عليها خبراء ،وتعطي أهمية
للتسويق ،واإلعالن اجليد املسبق عن منشوراتها
والترويج الواسع لها وسط الشرائح املستهدفة،
والتي تشكل عادة القراءة يف أوساطها جزءا اعتيادي
من روتني حياتها اليومية.
فالقارئ الغربي املعني بهذا املنتج املعريف ،عادة ما
يكون يف حالة ترقب للحصول عليه ومطالعته بعد
أن مت تشويقه كفاية له وتعريفه مبزاياه.
ومن الطبيعي واحلالة هذه ،أن جناح الكتاب ورواجه
يف موطنه ،يسهم يف رواجه عامليا ،وإن كان يف
املؤسسات احملترفة ال شيء متروك للصدفة ،فأرقام
التوزيع الضخمة املعلنة ،وعدد اللغات املتكاثرة التي
يتم الترجمة لها ،يكمن خلفها عقول تدير العملية
بوعي يستند على دراسات.
أما يف عاملنا العربي ،ورغم ضآلة حجم صناعة
الكتب مقارنة بالغرب ،فهي تعاني من عدد متراكم
من األزمات ،ليس أولها ضعف اإلعالن وسوء التوزيع
وليس آخرها عدم االعتناء بالطباعة ،واإلخراج،
واالستغالل املادي للمؤلف .فالناشر العربي عادة
ال ينظر أبعد من جيبه الذي عليه أن ميتلئ مبردود
هذا الكتاب أو ذاك،وبوسائل لألسف ليست ذكية،وال
تخدم أحد حتى هو على املدى البعيد.
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أدب معاصر

إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي

raedaljishi@gmail.com

أ
د
ب
عالمي
راتشل روز

Rachel ROSE

كاتبة وشاعرة كندية هي شاعرة فانكوفر احلالية حصلت على عدة جوائز منها الباث لوثر و األندر لورد عام  2013وجائزة البوشكارت عام 2013
و 2016لديها عدة مؤلفات شعرية منها ( مالحظات على القدوم واملغادرة ) و( أغنية ومشهد) باإلضافة إلى مقاالت إبداعية منشورة بالصحف واملجالت
وتشتغل حاليا على تأليف كتاب يتعالق مع الكالب واألدب واإلنسانية .وكما تكتب راتشيل الشعر اجلاد املليء باإلحاالت والصور املكثفة تكتب أيضا الشعر
العاطفي الذي يركز على القيمة اإلنسانية أو التحررية أكثر من تركيزه على الصورة وهو األكثر تأثيرا على اجلماهير وهو مشابه للنظم اجلماهيري
املنصاتي العربي إال أنها لم تنشر يف كتبها املطبوعة نصا واحدا من تلك النصوص املنبرية .وقد اخترت نصني من جتربتها للموضوع اإلنساني املغاير
وانتقال النص األول مثال من مشاعر الطفلة يف التعامل مع احلدث الى صدمة إعادة النظر بعد النضج يف ذات احلدث مع فتح باب األسئلة بطريقة غير
مباشرة للسماح للمتلقي مبشاركة املتلقي صناعة النص ولكون النص الثاني ارحتال يف البحث عن حقيقة الشعر بطريقة مغايرة
فن الشعر
خفاش
انه نصر صعب ,إنه هش وال يجلب السعادة
متايلت حول رمال ساحة اللعب
ْ
يحبس املاء والهواء إنها مكافئة خاصة بها
تعلقت مبخالبها على كنزتي
ثم
ْ
إنه دقيق و متماسك بشدة كبيت العنكبوت
تركتها تتمشى من يد الى يد مبسوطة
بالكاد يرى
كفي
لعقت طرف أنفها  ,ولعقت امللح من ّ
أجوف كنصر يف املعركة
خبأتها مبعطفي يف احلافلة
ثقيل كنعش طفل
كانت كرة صوفية سوداء بكالبني
عظيم كعني دلفني
غمزت وكأن لدينا الكثير لنتحدث عنه
ْ
إنه يومئ ويهمس ويومض يف الريح
لم أكن مثل تلكم الفتيات خائفة
غير عملي  ,مثير للضحك ومكافح
مبا يكفي لكي ال أنظر إليها
إنه مجاني وثمني ويتحدث بلغة املاء
اخلفاش جعلت شعري يرف الى األعلى,
إنه مجنون  ،خيميائي كلحظة عابرة ومستدمية
وهي تلوي بذرة
ميكن أن يدرس ولكن ال ميكن أن يفهم عن ظهر قلب
وجهها زهرة مجعدة ثملة يف النهار .
جعلتني أمي أضع اخلفاش يف صندوق وأقلتنا للقرية ميكن تعقبها يف الغابة ولكن من خالل آثار أقدامها
ميكن أن يالحق يف يف املدينة و لكن من خالل دمائها
فتاة غريبة متسك فتاة غريبة
إنه يقفز على األسوار  ،املوتى عبر البحر
أخذوها بعيدا لتحنط بغمسها يف الكلرفورم
ال ميكن أن يقبض عليه وليس له سعر
تعلمت أنه وضع لتعمد القتل
الذي
ُ
إنه يف الزقاق الصاخب
كنا نصرخ و أمنا حتكم إمساكنا
يف لطخات حبر أشجار الصنوبر
بينما يغرز الدكتور ابرته ،كان أبي يدفع الفاتورة
يف ئر القرية
خوف مريع أخمد الفضول
قد جتده على عتبة أملك
أيد تختزن األلم رسمت تفاصيل رحلتنا
ميسك الباب املوارب كصخرة ولو فعلت
ولكن كم طفل شقي حصل على قبلة من خفاش ؟!
تستطيع حمله ووزنه ولعنه وتقول إنه ال يكفي.
بينما هو الكفاية ...

عروض وهدايا خاصة بمناسبة الشهر الفضيل

• ُكتب العنوان بالفرنسية وثمة قصيدة مشهورة بذات العنوان لشاعر روما األول هوراس
عام  9قبل امليالد يف عهد إمبراطورها أغسطس ولشعره أثره على األدب األوربي .
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توقيت القمر للساعات
MOON TIMING WATCH

ESCADA

Alpina

Aigner

EDOX

توقيت القمر ألشهر املاركات السويسرية العاملية املختصة بالساعات و االكسسوارات
يهنئكم بالشهر الفضيل و يقدم لكم أفضل العروض طوال الشهر الكرمي

ترقبوا مفاجآتنا ويشرفنا زيارتكم
ندعوكم لزيارة فروعنا
باملنطقة الشرقية :

الفرع الرئيسي  :شارع القدس بالقرب من بنك الراجحي 013 - 8634600
الفرع األخر  :شارع القدس بالقرب من البنك الفرنسي 013 - 8634700
اخلبر  ..مجمع الراشد  ...بوتيك فريدريك كونستنت 013 - 8971017

FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE
عروض
وهداي
ا خاصة

هدفنا هو رضاكم

حوار

عمالق احلراسة يف كرة اليد مناف آل سعيد ل ـ «الخط»:

إنجازاتي عديدة ويكفيني رفــــــ

إنجازاتي تتحدث  :أكثر من  30بطولة مـــ
حوار /سلمان العيد
يعد الكابنت مناف آل سعيد من أبرز العبي كرة اليد يف اململكة ،فقد عاصر أغلب
اإلجنازات التي حققها األندية التي ارتدى شعارها وابرزها ناديا النور واألهلي،
فضال عن احلضور الفاعل يف املنتخبات السعودية يف احملافل العاملية ،لتتجاوز
إجنازاته مع األندية واملنتخبات حدود الثالثني بطولة ،مع  7مشاركات يف كاس
العالم لكرة اليد.
مناف آل سعيد اعتزل اللعب الدولي ،بعد  20عاما من العطاء املتواصل ،وقرر العودة
الى مسقط رأسه وهي بلدة سنابس (بجزيرة تاروت) بعد سنوات ليست
قليلة قضاها يف جدة كالعب ضمن صفوف النادي األهلي ،خالل
هذه الفترة كان آل سعيد الرقم الصعب يف املعادلة ،مجسدا
أرقى حاالت العشق بني الالعب واللعبة ،التي يرويها لنا
يف احلوار التالي:

ـ من هو مناف آل سعيد؟

 مناف بن يوسف آل سعيد ،من مواليد جزيرة تاروت (بلدة سنابس) يفالعام  1979تربيت بني أهلي وأخواني إسرة آل سعيد املعروفة ،ودرست
االبتدائية واملتوسطة ولم أكمل الثانوية ،والتحقت بالوظيفة احلكومية
مبكرا ،يف اإلدارة العامة للدفاع املدني باملنطقة الشرقية ،وأجد أنني
محفوف بعناية اهلل جل شأنه يف كل فترات حياتي.
ـ ـ وكيف كانت قصة العالقة مع الرياضة ،وحتديدا كرة اليد؟
ــ بدأت مشواري الرياضي مع نادي النور يف العام  1408يف درجة الناشئني،
والتحقت باملنتخب السعودي على تلك الدرجة يف العام  1409وكانت أول
مشاركة لي هي البطولة اخلليجية للناشئني يف قطر ،والتحقت فيما بعد
مبنتخب الشباب يف العام  1410وبقيت يف املنتخبات السعودية حتى اعلنت
اعتزالي اللعب الدولي قبل أعوام ،بالطبع خالل هذه املرحلة لعبت مع
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النور وهو النادي األول واألخير ملناف آل سعيد ،وكانت لي جتربة احترافية
مع النادي االهلي ،ومتت إعارتي لفترة من الزمن للعب مع ناديي مضر
والترجي ،وأستطيع القول بأني عاصرت طفرة كرة اليد يف نادي النور ،ويف
املنتخب السعودي ،وتش ّرفت بأني ساهمت يف رفع اسم بالدي يف العديد
من احملافل العاملية.
ـ ـ اإلجنازات تتحدث عن بعضها ،فما أبرزها لدى الكابنت مناف؟
ــ مبا أنني شاركت أكثر من نادي سعودي ،وعاصرت ثالثة أجيال يف كرة
اليد ،وكما قلت قبل قليل فأنا من جيل طفرة كرة اليد يف السعودية،
فقد حققت حوالي  38بطولة مع نادي النور واألهلي (مبا فيها البطوالت
الثالث التي حققها النور يف املوسم املنصرم) ،و 6مشاركات مع املنتخب
السعودي األول يف بطوالت كأس العالم ،تضاف لها بطولة واحدة مع
منتخب الشباب ،وبطولة خارجية مع نادي الصليبخات الكويتي ،وقد عد

حوار

ــــــع اسم بلدي في المحافل العالمية

ــــــحلية و 7مشاركات في كأس العالم
مناف آل سعيد يف املركز الثاني من بني أفضل
عشرة ح ّراس كرة اليد يف العالم ،كل ذلك بفضل
اهلل أوال ،ودعاء الوالدين ثانيا ،والدعم املباشر
من قبل القيادات الرياضية يف األندية واالحتاد
السعودي لكرة اليد ..واستطيع أن أقول بأن
أغلب إجنازات نادي النور يف كرة اليد ،وكذلك
نادي األهلي كنت مشاركا فيها.
ـ ـ ال شك أن هذه اإلجنازات وراءها سر معني ،وهو
حب كرة اليد ،فمن أين أتى هذا العشق السرمدي
بني مناف آل سعيد وكرة اليد ،وملاذا كرة اليد ولم
تكن القدم أو أي لعبة أخرى؟
ــ اشكرك على وصفك عالقتي بكرة اليد بأنها
عالقة عشق ،وهذا هو الصحيح ،أما ملاذا فذلك
لعوامل عدة ،يف مقدمتها أن كرة اليد متقدمة
ومتطورة لدينا يف املنطقة الشرقية ،وحتديدا
يف نادي النور ،الذي تعد كرة اليد لديه من أهم
األلعاب ،إن لم تكن أه ّمها ،واألمر اآلخر أنا من
عائلة رياضية تعشق الرياضة وتزاولها ،فإخواني
إبراهيم ومحمد وفاضل هم من العبي كرة اليد ،ومازالوا يخدمون
الرياضة من هذه البوابة كمشرفني ،فاألخ فاضل مدرب شباب املنتخب،
وكان قد ساهم يف صعود نادي الهدى إلى دوري املمتاز يف كرة اليد ..فأنا
تأثرت بالعائلة ،وبالنادي ،فضال عن أن قوة النادي يف كرة اليد جعلت من
هذه اللعبة ذات سمعة يف املنطقة ،ويف البلدة بالتحديد ..كما إنني القيت
تشجيعا من الشخصية الرياضية املعروفة احلاج محمد حسن العليوات
(أبو عظيم) ،فقد كان رحمه اهلل متابعا لي خطوة بخطوة ،منذ أن كان
عمري يف حدود الــ  19عاما ،كل هذه العوامل جعلت منّي العب كرة يد،
حينها استطعت الوصول إلى مستوى يؤهلني ألن أدير حياتي بالطريق
الصحيح ،أما قصة احلراسة فتلك قصة أخرى أيضا.

ـ ـ وهل كانت لديكم قصة يف اللعب يف مركز احلراسة؟

ــ يف احلقيقة كنت أريد أن ألعب كرة يد لكنّي يف البداية كنت أريدها العبا
وليس حارسا ،وكان أخي إبراهيم الذي يعمل قبطانا بحريا طلب منّي
أن ألعب يف مركز احلراسة ،فرفضت ،واستدعاني املدرب ابراهيم ابو
العطاء ،وكانت لدينا مباراة مع فريق النجوم يف األحساء ،فطلب منّي أن
ألعب حارسا ملباراة واحدة فقط ،واستجبت لطلبه ،فاكتشفت مهاراتي يف
هذا املركز ووجدتني أتألق أكثر من أي مركز آخر ،وكان هذا املدرب ميلك
القدرة على قراءة املستقبل ،ووضعني يف املكان املناسب ،ومنها انتهت فكرة
اللعب يف غير مركز احلراسة ،وبدأت قصة احلراسة.

ـ ـ كل إنسان ـ يف الغالب ـ يضع أمامه أهدافا معينة من أي خطوة يخطوها ،وما

العبي كرة اليد يف اململكة ،وأن أؤمن مستقبلي الشخصي والعائلي ،وأن
أعيش يف املستوى الذي عشته يف كنف والداي (جزاهما اهلل ألف خير)،
وأسرتي الكرمية ،وأن أبني لي منزال مستقال ،وهذا ما حصل فقد التحقت
بالوظيفة احلكومية التي التزمت بها يف املنطقة الشرقية ،ونقلت أوراقي
فيها يف املنطقة الغربية خالل فترة اللعب مع النادي األهلي يف جدة،
ووفقني اهلل للعب يف املنتخبات السعودية ،وبنيت املنزل ،وكل ذلك بتوفيق
اهلل وسداده.

ـ ـ ان تنتقل من املنطقة الشرقية ومن بلدة سنابس الهادئة ،إلى جدة
عروس البحر األحمر حيث احلركة الدؤوب والصخب اليومي ،كيف
تصف تلك الرحلة؟

ــ لنأخذ األمر من الناحية الرياضية فأنا انتقلت من ناد كبير وهو النور،
إلى ناد كبير وهو األهلي وكان ذلك يف العام  2000ـ  2001وبقيت هناك
وأنا أشارك يف اإلجنازات فمع األهلي حققت العديد من البطوالت ،وال
شك إن البداية كانت صعبة بعض الشيء ،وشعرت بشيء من الغربة،
لكنّي تأقلمت مع الوضع ،وصارت لي معارف كثيرة مع عدد كبير من
إخواني يف جدة ،وبقيت هناك مع إخوة أعزاء ،وخالل فترة بقائي يف
جدة حققت بعض اهدايف احلياتية بأن اشتريت قطعة أرض أقمت عليها
منزلي احلالي ،وأكملت نصف ديني ،وكانت زوجتي أيضا من عائلة رياضية
معروفة يف بلدتنا احلبيبة سنابس فهي من عائلة الطوال التي أجنبت عددا
من الرياضيني يف كرة القدم واليد بنادي النور.

نالحظ أن الكابنت مناف خطا عدة خطوات يف املجال الرياضي ،فهل كانت ـ ـ وكيف متت العودة إلى مسقط الرأس؟
الصورة واضحة أم جرت األمور مبقاديرها؟

ــ كلنا نسير وفق ما يقدره لنا املولى جل شأنه ،وأنا كانت أهدايف واضحة
بالنسبة لي ،وسرت مبوجبها بالطريق الذي أريد ،وأشعر بأن توفيقا من
اهلل وراء كل ما أنا فيه ،يف البداية ومنذ اليوم األول لاللتحاق بنادي النور
يف لعبة كرة اليد كانت الهدف هو أن أصل إلى وضع أكون فيه من أفضل

ــ لعل من القرارات الصعبة على كل رياضي هو أن يترك الرياضة ،ويف
احلقيقة كيف قررت أن أترك جدة ،وأعود الى سنابس كان قرارا ال
أعلم كيف اتخذته ،ولكن كان قرارا و مت ،فقد خاطبت إدارة نادي األهلي
برغبتي يف االعتزال ،وذلك بعد أن اعتزلت اللعب دوليا ،ولم أعد مرتبطا
باملنتخبات ،واستلمت خطاب االعتزال مع خطاب شكر من إدارة نادي
األهلي على خدمة  15عاما ،ورجعت املنطقة الشرقية ولم يكن لدي
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هدف سوى التفرغ ألسرتي وحياتي الشخصية ،ورعاية
أوالدي الذين حت ّملت زوجتي مسؤولية تربيتهم على
أكمل وجه ،وقمت مبتابعة بناء املنزل ،وقد نقلت
خدماتي يف الدفاع املدني من املنطقة الغربية إلى
املنطقة الشرقية ..هذا كل ما حصل

ـ ـ ولكن كيف عدت للذود عن مرمى النور مرة
اخرى؟

ـــ لم أكن أريد مزاولة الرياضة يف األندية ،وكنت
أزاول الرياضة يف إحدى الصاالت ،وإذا بي أتلقى
هاتفا من الرئيس احلالي للنادي األخ حسني العبكري
يطلب منّي العودة إلى حراسة نادي النور ،بحكم أن
اإلصابة اللعينة طالت حارسي املرمى محمد السالم
ونذير ابوسرير ،وإصابتهما شديدة ،وحتتاج لبعض
الوقت حتى يعودا للعب مرة أخرى ،وال يسمح القانون
بالتعاقد مع حارس أجنبي ،فطلب مني العودة ،وبعد
تفكير ومشاروة مع القريبني منّي عدت إلى نادي النور
وساهمت يف حتقيق إجنازين خالل العام املنصرم،
وكانت العودة صعبة عدا أن الدعم الذي حصلت
عليه والتشجيع من قبل العائلة واألصدقاء ه ّون
علي األمر ..رمبا ظهرت إشكالية قانونية يف هذا
األمر وقد مت حلّها وهلل احلمد.

ـ ـ وكيف استطعت بتلبية متطلبات الوظيفة
احلكومية ،واملهام الرياضية؟

ــ يف احلقيقة إن برامجنا الرياضية يف السنوات
األخيرة منظمة تتم يف الليل دائما ،ويبقى اإلنسان
يؤدي دوره الوظيفي يف الفترة النهارية ،وأما يف
حال االلتزام باملنتخب فتلك مهمة وطنية نحن
ملزمون بها ،واجلهات احلكومية كلها متفهمة
هذا الوضع ،لذلك استمرت الوظيفة معي وذلك
لضمان احلياة ما بعد الرياضة ،التي لها عمر
محدود.

توفيق اهلل ودعاء الوالدين
ودعم األسرة
وراء جناحاتي الرياضية

االحتاد العربي السعودي لكرة اليد ممثلة برئيسها
تركي اخلليوي ملشوارمناف آل سعيد بأن مت إنشاء
هذه املدرسة ،هذه املدرسة ساهمت بتأهيل 8
ح ّراس من مختلف األعمار لتلحق باملنتخبات
السعودية ،هذه الفكرة متوقفة يف الوقت احلاضر
للنظر يف النتائج وماذا ستسفر عنه.

أنا رياضي بالوراثة و لن أترك
الرياضة حتى بعد االعتزال ـ ـ متى سوف يسلم مناف الراية ويعلن
االعتزال؟

ــ ال أعلم حقا ،وال أملك جوابا ،ولكن احلقيقة
بعض الالعبني أجساد بال
هي احلقيقة التي تقول بأن القرار ال بد وأن
يتم ،واالعتزال قرار ال بد منه ،لكني ـ حتى بعد
مهارات وتلك هي املشكلة
االعتزال ـ لن أبتعد عن الرياضة ،وأمتنى من اهلل
العون ،فكرة اليد كرة أعصاب ،لعلي اتذكر أني
ـ ـ مادمت تعتمد التخطيط يف احلياة يف كل
جلست احتياطيا يف إحدى املباريات وشعرت بالتعب أكثر مما لو كنت
شيء ،كما قلت قبل قليل ،فماذا تخطط بعد االعتزال؟
داخل امللعب.
العبا
أكون
لن
ــ سوف اتابع مسيرتي الرياضية ،ولن أترك كرة اليد ،ولكني
ـ ـ أصعب مباراة وأهمها يف حياة مناف آل سعيد
بكل تأكيد ،بيد أني سوف أواصل مسيرتي يف تدريب احل ّراس ،وذلك من ــ يف بداية مشواري مع كرة اليد ،كنت ضمن املنتخب السعودي يف مواجهة
خالل مدرسة مناف لتدريب احل ّراس ،والتي كانت عملية تكرمي من قبل كوريا اجلنوبية ،الذي يعد أفضل منتخبات آسيا يف كرة اليد ،وكنا يف درجة
الشباب ،وتق ّدم علينا املنتخب الكوري ،لكننا ادركنا التعادل يف اللحظات
األخيرة ليتم االحتكام إلى الوقت اإلضايف الذي انتهي بفوزنا ،وكان الفوز
يف اللحظات األخيرة أيضا ..أما أصعب مباراة لي مع نادي النور كانت مع
اخلليج عام  1996والتي انتهت بفوزنا 8/9

ـ ـ لقد عاصرت عدة أجيال يف كرة اليد ،ما الفرق بني اجليل احلالي
واألجيال املاضية؟

ــ الفرق أننا نشاهد يف الوقت احلاضر أجسادا بال مهارات ،بينما جند
املهارة حاضرة يف الزمن السابق ..وحتى نواصل التفوق يف كرة اليد علينا
اختيار املدربني األكفاء ،واألجهزة اإلدارية املتميزة.

ـ ـ بعد هذه املسيرة الكبيرة من العطاء الرياضي يف كرة اليد ماذا
يقول مناف آل سعيد؟

ــ أقول بأن عالقتي بالرياضة عالقة عشق ـ كما سبق القول ـ أعطيتها
الكثير وأعطتني الكثير ،ساعدتني يف حتقيق أهدايف التي وضعتها نصب
عيني ،ومنحتني الفرصة خلدمة وطني ورفع إسمه يف احملافل العاملية،
ولكن هذا األمر كان وراءه تعب وجهد ،يكفي أربع عمليات جراحية ،اهلل
يكفيكم السوء ،امتنى لكل الرياضيني التوفيق والنجاح.
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البراهيم

لال�ست�سارات الهند�سية والأعمال امل�ساحية

قاعة اأفراح جمعية تاروت

ق�شر عبداهلل ال�شليم -احلزام الذهبي باخلرب

برج عبد الرحمن الغريايف  -القطيف � -شارع الريا�س

�شركة هند�شية متكاملة

برج عثمان الزهراين  -اخلرب

www.i-tecgroup.com

ت�شميم  -اإ�شراف  -تخطيط عمراين  -اإدارة م�شاريع
فرز الوحدات العقارية  -ت�شميم داخلي وديكور

• فرع الدمام � - 31488شندوق بريد 35361
�شارع امللك عبد العزيز  -مقابل اأمانة املنطقة ال�شرقية
تلفون  - 013 8326790فاك�س013 8326794 :

• فرع القطيف� 31911 :س.ب10153:
�شارع القد�س بجوار جممع حماكم القطيف
تلفون  -013 8558818فاك�س013 8530073 :

• فرع ظهران اجلنوب : 2552552710 -فاك�س3330552710
�س.ب : 591 -ظهران اجلنوب : 35916 -اململكة العربية ال�شعودية

• فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �شعود اأمام
دوار ال�شاعة  -مكتب رقم52/42
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سيمفونية الضوء

 للتواصل مع الصفحةإعداد :فراس أحمد أبوالسعود
Email: firas@alkhat.net
 Twitter: @TheFirasInstagram: @MyHamasat

معرض رؤيتي...رؤى مميزة
كتب /بدر احملروس
اختتمت مؤخرا فعاليات املعرض الفوتوغرايف املشترك بني  6مصورين
مساء يوم  27مايو مبركز اخلدمة االجتماعية والذي عرض فيه 72صورة
فوتوغرافية  ،وذلك بحضور نخبة من فناني املنطقة واملهتمني باحلركة
الفنية من دول مجلس التعاون اخلليجي.
وذكر الفوتوغرايف بدر احملروس «أحد املشاركني» بأن محاور التصوير
تضمنت تصوير حياة الناس والوجوه «البورتريه» حيث انصب اهتمام
املشاركني على طرح جتربتهم يف تصوير حياة الناس يف السفر ،ومزج
الثقافات املتباعدة عن بعضها حتت سقف واحد وبرؤية موحدة .وقال بأن
رؤيتي هي رسالة جلميع الفوتوغرافيني للعمل على إبراز رؤاهم وطرحها يف
معارض جماعية مشتركة أم فردية للرقي بالفن الفوتوغرايف وهي رسالة
منوها إلى أنهم كمشاركني يف هذا املعرض تعد هذه خطوة لها
ممتدة،
ً
امتدادات بعيدة املدى وهي متهي ًدا ملعارض أكبر وأفضل وأجمل ومتنى
أن تنطلق من املعرض بصمة منها رؤى أكثر ويكون محفزًا ومشج ًعا للفن
الفوتوغرايف وأن يكون بداية انطالقة من هذا الوطن املعطاء لباقي دول العالم وللفوتوغراف يف كل بقعة وبرؤى مختلفة ..واضاف احملروس بأن نادي
الفنون يعد حاضنًا ملختلف املعارض الفنية سوا ًء كانت اجلماعية أو الشخصية أو املشتركة .ويف سؤالنا له عن عملية االعداد اجاب بأن فكرة ونوعية
وبأحجام كبيرة و كان لكل مشارك ً 12
عمل ،وعند سؤالنا له عن مشاركاته
طباعة الصور جديدة على معارض املنادي حيث أنها طبعت على كانفاس
ٍ
خاصا ،وفيها انعكاسات للنخيل واالعالم ،وأن كل قصة يف
ا
ع
طاب
صورة
لكل
اخلاصة اجاب بأن جتربته تتكلم عن قطار املشاعر والهموم حيث أن
ً
ً
إطار ونافذة ،وقصة من مشاعر بني الفرح واحلزنً ،
قائل بأن جزء من الصور تتضح فيه االنعكاسات حيث يشير إلى واجهتني متقابلني بلونني للقطار
ٍ
واضحا ،وجز ًءا من يبرز صورة ثانية.
«األخضر واألزرق» حيث بدا عكس األلوان يف الصور
ً
ومن جانبه ،بني الفوتوغرايف عبد اإلله مطر «أحد املشاركني» يف حديثه عن تضمن مشاركة أعماله االثني عشر ملوضوع «حج املسيح» وطقوس االحتفال
بعيد املسيح لدى املسيحيني األثروذوكس حيث كانت األعمال نتاج رحلة ألثيوبيا يف بداية العام يف منطقة «الال بيال» والتي يذهب إليها املسيح يف مناطق
أخرى يف أثيوبيا لكي يحييون عيد امليالد يف السابع من يناير وأبدى أمنيته بأن تكون الزيارة واسعة ومستمرة من قبل أفراد املجتمع للمعرض ،وفيها
تشجيع للمشاركني وذلك بإبداء مالحظاتهم ورؤاهم وأفكارهم للمساعدة يف إقامة «رؤيتي  »2مجد ًدا لنفس املشاركني أو غيرهم من الفنانني
وعبر املصور باسم عبد اهلل انبهاره بإبداع املشاركني الفنانني يف املعرض الذي تعد إحدى أهدافه أن يكون االنطالقة احلقيقية للمعارض املشتركة ،قائلً
بأن ذلك سيكون حتد ًيا صع ًبا جداً على الفنانني الالحقني لدقة االتقان يف الترتيب الذي بدا واضحا يف املعرض وللثورة الفنية الرائعة التي سحرت
أعني الزوار.
يذكر أن املعرض يعد النسخة األولى واستمر ملدة عشرة أيام  ،حيث استعرض كل فنان  12صورة  ،كما تضمن املعرض عدداً من الندوات واحملاضرات
الفنية ،قدمها فنانون فوتوغرافيون من خالل جتاربهم احلياتية .حيث قدم املصور الفوتوغرايف يوسف املسعود يف الفعالية األولى محاضرة بعنوان
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سيمفونية الضوء

« »IReadفيما قدم املصور عبد اهلل السعيد «إدراك  .»Perceptionوتضمن البرنامج أيضا ثالث
محاضرات «ذوات الريش» لفيصل هجول ،و«خطواتي ملشروع ناجح» لفتحي درويش ،و«بصمة
ناجحا» لعلي األمرد .أما االستاذ أثير السادة فقد قدم محاضرة
فوتوغرافية ..كيف تكون ضو ًء
ً
«الصورة الفوتوغرافية واجلماليات البديلة» التي قدمها بجانب محاضرة حبيب املعاتيق و التي كانت
بعنوان «نحو عمل حي» .و اختتمت فعاليات املعرض املصاحبة مبحاضرات نسائية فقط قدمتها كل
من فاطمة إبراهيم بفعالية «حياة مختلفة» ،وساجدة العصفور يف «ما بني احلرية والتحدي».
يذكر بأن املعرض الذي شارك فيه  6مصورين هم «أشرف آل أحمد ،مهدي العوى ،بدر احملروس،
ندمي آل صوميل ،عبداإلله آل مطر ،هاشم آل طويلب» قد قدم عدة رسائل وأهداف منها :اثراء
احلركة الفنية يف املنطقة ،الشراكة االجتماعية ،روح التعاون والعمل كفريق ،رفع سقف االهتمام
بالعارض الشخصية أو املشتركة واجلماعية ،وخلق جو من الثقافة البصرية.

حقائب الضوء أو سيرة األناسيون الجدد
العدسـات التـي تضـيء
لنـا الطريـق باجتـاه
اإلنسـاني
العالـم
أثير السادة
املجهـول هـي عدسـات
انثروبولوجيـة بامتيـاز ،فهـي تتأمـل ،تكتـب،
وتوثـق ،يوميـات اإلنسـان البعيـد عـن دائـرة
الضـوء ،والبعـد هنـا يحتمـل الوجهين :احلقيقـي
واملجـازي ،ألن الضـوء السـاطع هنـاك ال يحضـر
بـكل دهشـته الفائضـة إال عبـر عين تدربـت علـى
قـراءة اإلنسـان كدفتـر مفتـوح علـى كل اللغـات.
يف هـذا املعـرض ندلـف إلـى جتربـة فريـق مـن
املصوريـن املشـغولني يف األغلـب باإلنسـان اآليـل
للنسـيان ،املنتمـي لتلـك الكتـل البشـرية الذيـن
تعارفنـا علـى وصفهـم بالشـعوب البدائية للتذكير
بترتيبهـم علـى سـلم احلضـارة اإلنسـانية اليـوم،
يحيلـون كاميراتهـم إلى مرايـا تنهض معها الكثير
مـن الصـور واملعانـي ،والكثيـر مـن اللحظـات
واألوصـاف ،فطقـوس االحتفـال بحـج املسـيح
تسـتأثر بـكل حـواس عبداإللـه مطـر ،يرحـل معها
إلـى حيـث سـحرية الطقـوس اجلماعيـة ،مبـا
فيهـا مـن وعـود وأمنيـات ،لذلـك جنـده ُمن َه ّمـاً
يف توصيـف إشـاراتها الثقافيـة التـي تطـال
هويتهـا الروحيـة واملكانيـة ،هنـاك يصبح البياض
املسـافر يف الصـور مبثابـة الدليـل إلـى املخـزون
الروحـي يف هـذا الطقـس الذي يشـابه ويفارق يف
ٍآن طقـوس مألوفـة عـن شـعوب وديانـات أخـرى.
وكمـا يصغـي املطـر لتعابيـر احليـاة يف أثيوبيـا ،
يتجـه هاشـم الطويلـب إلـى فائـص التعابيـر يف
وجـوه الفيتناميين وقبائل الهموجن ،مسـتفيداً من
قـوة الضـوء يف ترسـيم اإليحـاءات اجلماليـة التي
تهبهـا وضعيـات الشـخوص ضمـن إطـار الصـور،

وباملثـل يفعـل يف مقاربـة تفاصيـل البيئـة احملليـة
عبـر اللبـاس واللـون واملهـن ،حيـث يبـدو النسـوة
عنوانـا للعطـاء والبـذل ،يف شـاعرية اللـون الـذي
ينسـاب منسـجماً يف هارمونيـة لونيـة الفتـة.
وبـذات احلـس يراهـن أشـرف األحمـد علـى
البورتريـة يف كتابـة سـرديات املـكان وهـو
يسـتدرجنا للتعـرف علـى النـاس يف أقاليـم
الهنـد ،وجـوه تتفـوق علـى صمتهـا وهـي تنظـر
إلـى العدسـة مباشـرة ،يف قصديـة واضحـة مـن
األحمـد لالسـتثمار يف غموضهـا لتوسـيع فضـاء
االحتمـاالت حولهـا ،فهـي صـور متـارس الهمـس
دون أن تنتـزع التآويـل مـن الناظـر إليهـا ،صـور
علـى حافـة الـكالم لكنهـا تبقـى متأهبـة لإلنكفـاء
علـى صمتهـا املفضـوح.
يف املقابـل ،تبـدو بورتريهـات نـدمي الصومييـل
املأخـوذة مـن كمبوديـا وفيتنـام وبنغلادش أكثـر
دراميـة يف أحاديتهـا اللونيـة التـي تعيدنـا إلـى
جوانيـة الصـورة  ،إي إلـى اجلوهـري يف بنـاء
الصـورة ودالالتهـا ،حيـث الصـورة تعبـر عـن
مكنونهـا مـن دون زخـرف لونـي ،ال شـيء يعطـل
انطالقاتهـا يف مشـهد التواصـل البصـري والتـي
تنسـج مـن نظـرات العيـون حيواتهـا املمكنـة،
فعمـق الصـورة هـو يف ذلـك التالقـي اجلـاد
بين اللونين ،والتكوينـات الرهيفـة التـي تهنـدس
بناءاتهـا اجلماليـة بقليـل مـن التكلـف.
مهـدي العـوى هـو اآلخـر يتكـيء علـى األبيـض
واألسـود يف تأويـل أوجـاع الوجـوه التـي تهمـس
لنـا بطرقـات العمـر الطويلـة ،يعبـر إلـى أسـرار
هـذا املزيـج اللونـي احملايـد مـن هـذا اجلـدل بين
األثنين يف إيحـاءات الرسـم بالفحـم التي تهندس
العالقـة بين الظـل والضـوء يف حـدود الصـورة،

ثمة مسـحة تشـكيلية صريحة تــأخذنا من حدود
املـكان إلـى سـعة اإلمكانـات التـي ميضـي إليهـا
العـوى يف شـهوة احلـرق يف مختبـرات التعديـل،
وهـو يشـير إلينـا بحالـة التمـاس العاطفـي التـي
يحياهـا مـع صناعـة البورتريهـات ،باعتبارهـا
منصتـه اإلبداعيـة األثيـرة.
وألنهـا الصـورة سـفر ،أي أنهـا سـفر يف املـكان
والزمـان ،يختـار بـدر احملـروس أن يلـوح لنـا
بأشـواق املسـافرين عبـر محطـات القطـار يف
العراق مستفيداً من لعبة التأطير الستيهام لعبة
القص ،حيث تسلسـل اللقطات مبا يشـبه التأكيد
علـى خزيـن العواطـف الـذي يسـكن املسـافرين
يف القطـارات املزدحمة..نسـوة وأطفـال يلوحـن
للريـح بنظراتهـم الشـاردة ووضعياتهـم املتباينـة
عبـر الصـور ،يعيـد احملـروس موضعتهـم ضمـن
ثيمـة السـفر والترحـال التـي ال تزيدهـا النوافـذ
التـي تفصـل املسـافرين عـن العالـم اخلارجـي إال
انكشـافاً ،وانغماسـاً ،يف أحاسـيس املسـافرين
التـي ال تبخـل يف وصـف حـاالت االنتظـار
والترقـب والتعـب والفـرح.
 كل هـذه الصـور التـي تسـافر بنـا عبـر أطيـافمـن احلساسـيات الفنيـة املختلفـة تذكرنـا
بإغـراءات الكاميـرا ملشـاكلة أدوار علمـاء
اإلناسـة أو االنثربولوجيين ،مبـا هـي جـزء مـن
عمليـات السـبر الثقـايف حليـاة الشـعوب ،ومبـا
هـي وثيقـة قـادرة علـى اسـتبطان معـان ومعـارف
تسـاعد يف فهـم عوالـم اإلنسـان الثقافيـة ،ووفـق
شـروط الصـورة اجلماليـة والفنيـة ،وهـذا مـا
يخامـر املصوريـن الرحالـة يف هـذا املعـروض
وهـم يكتبـون بعدسـاتهم نصوصـاً مليئـة باحليـاة
وباألسـئلة معـاً.
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مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

أفراح الشماسي والمسلم

احتفلت عائلتا الشماسي واملسلم بزواج ابنها حسني سعيد منصور الشماسي
علىكرمية فايز محمد سعيد املسلم بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخنيزي والغانم
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احتفلت عائلتا اخلنيزي و الغامن بزواج ابنها محمد عبدالعزيز مهدي اخلنيزي
على كرمية أمير الغامن بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

مناسبات

أفراح آل حجي والحكيم
احتفلت أسرتا آل حجي واحلكيم بزواج ابنها محمد خالد عبداحلميد ال حجي
على كرمية علي أحمد احلكيم بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخاطر والماجد

احتفلت أسرتا اخلاطر واملاجد بزواج ابنها محمد عبد اهلل اخلاطر
على كرمية السيد نزار السيد حمزة املاجد بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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مناسبات

احتفلت عائلتا اخلنيزي و اجلشي
بزواج ابنها وسام خالد سعيد اخلنيزي
على كرمية محمد مهدي عزيز اجلشي بارك اهلل لهما
وبالرفاء والبنني

أفراح الخنيزي والجشي

احتفلت عائلتا الغامن واملوسى بزواج ابنهم محمد فؤاد عبداهلل عبدالوهاب الغامن
على كرمية احلاج عبدالهادي املوسى بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الغانم والموسى
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نقطة آخر

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

الصراعات األدبية

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان

حسن الشيخ

رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

املناكفات األدبية موجودة يف الساحة الثقافية منذ القدم .ولكن اخلالفات أو الصراعات
األدبية شيء وتبادل الشتائم شيء آخر.

موقع املجلة

كانت الصراعات األدبية بني العقاد وطه حسني وغيرهما من أمثال عبد القادر املازني
والرافعي وأحمد أمني جتذب آالف القراء للصحافة األدبية يف منتصف القرن املنصرم.
كانت هناك خصومة ولكن خصومة أدبية استفاد منها األدب العربي .وعند الرجوع لتلك
الصراعات األدبية جند كم هي ممتعة ومفيدة لألدب العربي .تاريخ األدب العربي ينقل
لنا صفحات من معارك األديب الكبير مصطفى صادق الرافعي مع خصومه من أدباء ذلك
الزمان .
ومن هنا كانت املعارك التي دارت بني «الرافعي» مع «طه حسني» و»العقاد» ،و»سالمة موسى»
و»زكي مبارك» و»عبد اهلل عفيفي» ،يف ذلك الزمان عنيفة حينا  ،إال أن معظمها كانت من
إميان كل واحد من هؤالء األدباء الكبار مبنهجه وأسلوبه يف اإلبداع والنقد ،ونظرته للتراث
العربي األصيل ..كما أسس الرافعي بتلك املعارك منهجه النقدي من خالل أبرز كتبه ،وهي:
(حتت راية القرآن) ،و(على السفود ).ورغم قساوتها لم تكن الى مستوى الشتائم البذيئة  ،أو
االتهامات غير األخالقية .
أما أبرز معارك الرافعي األدبية  ،ما كان بينه وبني كل من األديبني الراحلني الدكتور «طه
حسني» واألستاذ «عباس محمود العقاد» على التوالي .بدأت املعركة حينما أصدر الرافعي
كتابه (تاريخ آداب العرب) ،وانتقده «طه حسني» ،الذي كان ال يزال طالب علم يف ذلك احلني
يف عام 1912م مبقال نشره باجلريدة ،مدعيا :أنه لم يفهم من هذا الكتاب حر ًفا واح ًدا.
و بدأت مع العقاد حينما اتهم «العقا ُد» «الرافعي َّ» بأنه واضع رسالة الزعيم «سعد زغلول» يف
تقريظ كتاب الرافعي (إعجاز القرآن) .
إال أن الصراعات وتبادل االتهامات أو الشتائم اليوم بني بعض األدباء  ،فليست لها طابع
مهني .وهي تسيء كثيرا للوسط الثقايف .وحري بهؤالء أن يقلعوا عن تبادل االتهامات
والشتائم ألنها ال تضيف شيئا للساحة الثقافية.
إن تبادل االتهامات والشتائم تتم معظمها بواسطة وسائط التواصل االجتماعي .وليست
عبر الصحافة ووسائل اإلعالم شبه الرسمية.
لذلك نحن بحاجة إلى تشريعات صارمة ودقيقة لالستفادة من وسائط التواصل االجتماعي
حتى نحسن استخداماتها  .و ّ
جترم من يسئ استخدامها.
والبد أن أشير إلى أن تبادل الشتائم واالتهامات هي يف الواقع ليست ظاهرة عامة بل
محصورة بني أفراد معدودين محسوبني على الساحة الثقافية .
أما غالية األدباء املعروفني فلم أرصد ألي واحد منهم انخراطه يف صراع شخصي وتبادله
االتهامات والشتائم مع اآلخرين.

alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com
برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.
com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951

العدد ( )٦٥رمضان ١٤٣٧هـ/يونيو ٢٠١٦م
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مجموعة الشيخ للعقارات

DAMMAM 966 547202222
DUBAI 971 502207078

شركة حسني الشيخ وشركاءه للمقاوالت

قدس ميك أب

اكتشفي جمالك بأنسب األسعار
الفخامة والجمال والدقة

quds_makup

0565543986

القطيف -شارع القدس  -عمارة البنك السعودي الفرنسي

