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�صفحات م�ضيئة من م�سرية
أ
ال�ستاذ الدكتور حممد املرهون
يف حياتنا أ�نا�س لهم �إ�سهامات تنري الدرب  ،وي�ست�ضيء بها آالخرون يف دروب العي�ش الكرمي  ،ال
يكتفون بالعطاء املحدود بل تتجاوز طموحاتهم �سقف التوقع لكونهم ميتلكون ا إل�صرار والد أ�ب
وا إلخال�ص كي مينحوا آالخرين �شيئا من خال�صة جتاربهم  ،وقدرا من خرباتهم الثمينة التي
تع�ضد فكرة التوا�صل بني أالجيال كما أ�ن لديهم ر�صيداً معرفياً تعمقه أاليام .
من ه ؤ�الء ا إل�ستاذ الدكتور حممد ال�شيخ علي املرهون الذي تخ�ص�ص يف جمال هند�سة النفط،
حيث ح�صل على درجة الدكتوراة من الواليات املتحدة أالمريكية  ،ثم أ��سهم بعد ذلك يف تطوير
ق�سم هند�سة البرتول بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن  ،مما جعله أ�حد الوجوه
امل�شرقة يف هذا املجال احليوي يف الوطن .
مل يتوقف جهد الدكتور املرهون على
الن�شاط املحلي بل أ��سهم م�ساهمة فعالة
يف تقدمي أ�طروحاته وم�ساهماته العلمية
 ،و أ�وراقه البحثية يف العديد من امللتقيات
اخلليجية والعربية والدولية كمتخ�ص�ص
يف هذا املجال الدقيق  ،وقد متيز الرجل
بن�شاطه الوا�سع  .املخترب العلمي هو بيته
أالول  ،تلك النظرة العلمية امل ؤ��س�سة على
اطالع وا�سع ب�شئون قد قادة التخ�ص�ص
امد ج�سور �صلة بامل ؤ��س�سات الدولية أالهم
يف العامل  ،ف أ��صبح ع�ضوا ب أ�هم جمعية
عاملية لهند�سة النفط حيث كرم مرتني .
كان التكرمي أالول حني ح�صل على لقب
املحا�ضر املتميز �سنة  ، 2001واملرة الثانية
عندما أ�ختري ك أ��ستاذ ال�سنة عامليا لعام

 ، 2005ومثل هذا التكرمي الدويل مل ينقطع فهو كادر علمي بارز وم ؤ�ثر يف جماله.
من " القطيف " واحة ال�شعراء والعلماء و أ��صحاب القامات العالية نبت هذا الغر�س الطيب
م�ستوعبا عطاء النخيل و�سموقه  ,ليعانق العال.
أ
ولد بحي الدبابية يف الرابع والع�شرين من �شوال �سنة  1369هـ ،املوافق الثامن من �غ�سط�س عام
 1950م  ،يف بيت مفتوح ملختلف ال�شرائح االجتماعية  ،يف النهار كان ي�ستمع أ
للحاديث الدينية
والدرو�س الفقهية  ،وخالل الليل كان يح�ضر عقود الزواج وين�صت مل�شاكل النا�س يف املنطقة
حيث كان يعر�ض كل ذلك على والده الكرمي ب�سماحة ال�شيخ علي بن ال�شيخ من�صور املرهون
 ,الذي كان يحل امل�شاكل ويفكر يف م�صالح النا�س بغية فك كروبهم  .وجد الفتى يف طفولته
والده منكبا على القراءة والت أ�ليف  ،والدر�س والتح�صيل هي البيئة املبدعة  ،واحلا�ضنة الثقافية
أالوىل التي جعلته يتنبه ألهمية املعرفة يف حل عقد وم�شاكل احلياة  .لذا كان التح�صيل املنهجي
والدرا�سة املتخ�ص�صة هي أ�هداف تطلع �إليها يف بدايات حياته وقد حقق بها ومن خاللها ما كان
يطمح �إليه  ،كي يكون م ؤ�ثرا يف حميطه  ،معطاء يف جماله ،وهو ال�شيء الذي جعله ي�ستوعب
حكمة احلياة يف تكامل آالدوار.
أ
كان والده املرهون هو القدوة  ،وعلى هديه م�ضى حم�صال العلم يف �رقى جامعات الدنيا  ،ومل
ي�سلك م�سلك أالب يف التوجه للدرا�سة الدينية فقد ر أ�ى أ�ن الوطن بحاجة �إىل عقول مبدعة يف
جماالت كانت مق�صورة حتى وقت قريب على أالجانب ،مل يت�صور االبن أ�ن يعي�ش حياة الزهد
والتق�شف التي عا�شها أالب ووجد أ�ن عليه أ�ن يحدث انعطافة ما يف م�سريته ؛ فلي�س ثمة تناق�ض
بني علوم الدين وعلوم الدنيا  ،وهي النقطة املف�صلية التي دفعته ليتوجه �إىل درا�سة علمية لها
�شقها التطبيقي .
فقد قرر أ�ن يغري امل�سار حيث كان يتطلع ألفق منفتح على جتارب جديدة  ،لذا كانت م�سريته
طويلة وملت�صقة بالبيئة التي أ�حبها فقد التحق مبدر�سة القطيف االبتدائية أالوىل بال�سنة
أالوىل االبتدائية  ،ثم انتقل �إىل مدر�سة القطيف االبتدائية الثانية حتى أ�نهى ال�سنة اخلام�سة
يف �سنة  ،1963فتقدم كطالب منازل يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف نف�س ال�سنة  ،والتحق
باملدر�سة املتو�سطة  ،وكانت الوحيدة يف القطيف وقتئذ  ،وما لبث أ�ن أ�نهى املرحلة املتو�سطة �سنة

 ، 1966ثم التحق بثانوية الدمام حيث أ�نهى املرحلة الثانوية يف العام
 . 1969كان يح�صل دائما على الرتتيب أالول أ�و الثاين على م�ستوى
الف�صل يف هذه املراحل الدرا�سية .
وكان خالل درا�سته مييل �إىل قراءة ال�شعر  ،كما كان �شغوفا بقراءة
التاريخ  ،ومدار�سة ما كتب عن احل�ضارة ا إل�سالمية العريقة  ،وقد
تك ّون عنده خمزون ال ب أ��س به أ�فاده كثريا فيما بعد  .بالرغم من
ثقافته الوا�سعة فهو ال يعد نف�سه أ�ديبا بل متذوقا أ
للدب  .كما ال يعد
نف�سه كاتبا بل قارئا .وبالرغم من ذلك �شعر بامليل �إىل قراءة املواد
العلمية أ�كرث من أالدب  ،وما جعله متفردا يف جمال الدر�س أ�نه مل
يكن ي�ستطيع أ�ن ي آ�خذ املادة العلمية كما هي بل عود نف�سه أ�ن يبحث
عن حقيقة تلك املادة  ،م�ستجليا أ��سرارها الكامنة .
مل يكن يف البداية ي�صدق ما يقر أ� �إال �إذا عاد مل�صادر أ�خرى حتى لو
كان الكتاب كتابا مدر�سيا أ�و أ�ي كتاب �آخر  ،فهدفه هو حماولة أ�ن
يتعرف على أ�كرث من م�صدر بالن�سبة للمادة العلمية  ،وا�ستنباط
املعلومات الدقيقة وال�صحيحة عرب حمك علمي ميكن اختباره .
و من يراجع �سرية الدكتور حممد املرهون يجد له أ��صدقاء يف
خمتلف املراحل الدرا�سية ،فهو �شخ�ص اجتماعي بطبعه ومل يجعله
التفوق التعليمي مبعزل عن �صحبة أال�صدقاء  ،ففي املرحلة االبتدائية وحتى الثانوية كان له
أ��صدقاء أ�عزاء  ،من بينهم الدكتور ح�سني املاجد والدكتور حممد علي �إخوان و الدكتور أ�نور
وال�ستاذ عبد النبي الزاير أ
ال�سنان أ
وال�ستاذ �سعيد اخلمي�س وغريهم  .ما زال على توا�صل معهم
أ
 .بالن�سبة ل�صدقاء ثانوية الدمام فمنهم الدكتور �سليمان املهو�س ،وهمام خ�شيم  ،وهو حاليا
رجل أ�عمال بارز يف املنطقة الغربية .
للدكتور حممد املرهون م�سرية علمية حافلة �ساعدت يف تكوين �شخ�صيته العلمية �إ�ضافة للعمق
الديني الذي ر�صدناه يف بداياته والذي ظل م�سيطرا على بنية أ�فكاره رغم الدر�س العلمي ورمبا
بف�ضله ؛ فقد التحق بكلية البرتول واملعادن وكانت درا�سته اجلامعية أالوىل يف الهند�سة العامة،
وقد تركزت على هند�سة الكمبيوتر والهند�سة الكيمائية  ،و أ�نهى البكالوريو�س �سنة  . 1973ثم
عمل معيدا يف اجلامعة ملدة عام ون�صف  ،ويف نف�س الوقت التحق بربنامج املاج�ستري يف جمال
الريا�ضيات  .ويف دي�سمرب  1974التحق بجامعة أ�وكالهوما يف " نورمن" بالواليات املتحدة
أالمريكية  ،حيث در�س هناك ملدة �سنة ون�صف يف جمال هند�سة البرتول ثم رجع للظهران
 ،و أ�كمل متطلبات ر�سالة املاج�ستري يف الريا�ضيات �صيف �سنة  ، 1976وعاد ثانية �إىل أ�مريكا
وح�صل منها على الدكتوراة يف هند�سة البرتول يف �صيف �سنة  . 1978كان اختياره للتخ�ص�ص
يف هند�سة البرتول ؛ ل�سبب منطقي  ،ذلك أ�نه يف �سنة  1973بد أ�ت كلية البرتول واملعادن وقتئذ
يف فتح ق�سم لهند�سة البرتول  ،وقد ر أ�ى أ�ن خلفيته العلمية الر�صينة ذات الر�صيد الكبري من
ريا�ضيات وهند�سة عامة تتنا�سب كثريا مع هند�سة البرتول ،كما أ�نها تتجاوب مع احتياجات
اجلامعة والبالد يف هذا التوقيت .
يف عام 1969حني التحق بالكلية ـ مل تكن قد حتولت �إىل جامعة بعد ـ كان عدد طالبها  250طالبا
 ،وكانت دفعته عددها  250طالبا أ�ي�ضا ؛ فهي بذلك مثلت زيادة قدرها مائة يف املائة من عدد
طلبة الكلية  ،وكانت اجلامعة يف تلك الفرتة أ�قرب لبيت كبري ألن عدد الطالب كان حمدودا ،
وميكن أ�ن ن�ضيف �إىل ذلك أ�ن الكلية كانت تعي�ش أ�جواء من االنفتاح الثقايف والتعددية العلمية
رمبا مل تكن موجودة يف مناطق اململكة أالخرى  .وهناك نقطة جوهرية أ�خرى وهي ا�ستخدام
اللغة ا إلجنليزية كلغة أ��سا�سية يف التعليم رغم حبه ال�شديد للغة العربية التي هي لغة القر�آن
الكرمي والذي ا�ستمع �إليه كامال وحفظه على يد والده و�شيخه �سماحة ال�شيخ علي املرهون .
هل ميكن أ�ن تتخلى ال�شجرة عن ظلها الوارف ؟ بالت أ�كيد هذا م�ستحيل  ،فنحن هنا أ�مام قامة
علمية من طراز رفيع وابن للعربية يعرف أ��سرارها ويقر أ� أ��شعارها بحب وعرفان كبري.
كانت الكلية ت�ضم طالبا و أ��ساتذة من �إحدى وخم�سني دولة من دول العامل  ،من أ�مريكا �إىل
أ�ندوني�سيا  ،ومن �شمال أ�وروبا �إىل أ�وا�سط أ�فريقيا  ،فالتنوع واخللفية الثقافية املختلفة كانت
دافعا م�ساعدا لكل طالب قي كلية البرتول واملعادن كي ينفتح على ثقافات العامل وينهل منها
كيفما �شاء  ،ويتقبل اختالف أالمزجة والتفكري بكل �سهولة ؛ ألن مثل هذا الو�سط التعليمي
واملعي�شي يعطي هذه النتيجة التي تقبل آ
بالخر كما هو ال كما نريد  ،وتعاي�شه  ،وحتاوره .

كانت �سيا�سة اجلامعة هي التقريب بني الطالب من خمتلف أ�نحاء اململكة  ،لذا مل يكن ي�سمح
ألي طالب بال�سكن مع زميل له يف الغرفة �إال �إذا كان من منطقة أ�خرى يف اململكة أ�و بلد �آخر من
العامل  ،وعلى �سبيل املثال مل يكن م�سموحا لطالب من القطيف أ�ن ي�سكن مع زميل له من نف�س
املنطقة  ،ولكن من املمكن أ�ن ي�سكن مع طالب من احلجاز أ�و بريدة أ�و الريا�ض أ�وجيزان أ�و أ�ي
منطقة أ�خرى ال تنتمي جغرافيا لنف�س منطقته  ،ولكن الغريب يف هذا ال�شيء أ�نه وقع االختيار
على طالب من ثانوية جدة ليكون زميله يف ال�سكن  ،واحلقيقة أ�نه كان من القطيف وجار له
أ�ي�ضا وحدث هذا من قبيل امل�صادفة البحتة  ،والقاعدة العلمية تقول أ�ن للم�صادفة قانونها
اخلا�ص املت�شابك مع عنا�صر أ�خرى يف احلياة .
يذكر الدكتور حممد املرهون بالفخر كافة مديريه  ،فمدير الكلية أالول هو الدكتور �صالح
أ�نبا من احلجاز  ،وهو �شخ�صية حمبوبة لدى الطالب واملوظفني  .كان يلتقي الطالب ويحل
م�شاكلهم بنف�سه  ،وقد ع ّلمهم االعتماد على النف�س  ،ثم جاء من بعده الدكتور بكر عبداهلل بن
بكر  ،ثم الدكتور عبد العزيز الدخّ يل  ،و بعده الدكتور خالد ال�سلطان .
كانت الكلية تتبع يف البداية لوزارة النفط والرثوة املعدنية  ،وكان الوزير وقتئذ هو الدكتور
أ�حمد زكي مياين  ،وكان هو رئي�س جمل�س ا إلدارة  ،وكل أالمور ترفع �إليه يف نهاية املطاف  .كانت
للكلية احلرية املطلقة يف اتخاذ القرارات  ،لكونها كلية نا�شئة وبالفعل كانت حتتاج �إىل الكثري
من القرارات اجلريئة التي البد أ�ن تتخذ يف وقت �سريع  ،وكان الدكتور �صالح أ�نبا مدير الكلية
أالول الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب  ،املدير الثاين وهو الدكتور بكر عبد اهلل بن بكر ا�ستمر يف
العمل بنف�س أالداء  ،حتى بعد أ�نْ حولت الكلية �إىل وزارة التعليم العايل  ،مل يختلف أالمر كثريا
حتى أ�ن املتابع رمبا يعترب الكلية حالة خا�صة نظرا ملا متتعت به من املرونة واجلدة يف تطبيق
أ�نظمة وزارة التعليم العايل  ،لكن مبجيء الدكتور عبدالعزيز الدخّ يل أ��صبحت الكلية بالكامل
حتت �سيطرة وزارة التعليم العايل ومتبعة لقوانينها ولوائحها حرفيا  ،فكان هناك اختالف يف
طريقة ا إلدارة .
مل يكن الدكتور املرهون بعيدا عن اجلو العام يف اجلامعة ملن�سوبيها  ،فقد �صاغوا حياتهم
بطريقتهم  ،حيث اال�ستقالل الن�سبي  ،كما أ�نهم كانوا منفتحني على الداخل واخلارج ب�شكل
جيد  ،وقد كان الطالب ينظمون رحالت جلميع أ�نحاء العامل �سواء يف أ�وربا و أ��سيا و أ�فريقيا
ودول أ�مريكا الالتينية  ،با إل�ضافة �إىل أ�ن الطالب كان لديهم احتاد الطلبة داخل اجلامعة ،
وكانت هناك انتخابات ملنا�صب ا إلحتاد وهو ما جعله ي�شعر بحراك طالبي متميز يعتمد على
ا إلجناز .
يف بداية التحاقه باجلامعة كانت هناك عالقة قوية بني الطالب و أ��ساتذتهم  ،لكن فيما بعد
بد أ�ت اجلامعة تعك�س ما يحدث يف املجتمع من حتوالت وتغريات عميقة يف أالفكار والتوجهات،
أ�ما قبل ذلك فقد كانت اجلامعة تعك�س الن�شاط الطالبي املعتاد يف اجلامعات على م�ستوى
العامل كله.
أ
ففي ال�سبعينيات كانت الكلية بعيدة عن املدن ،واملوا�صالت مل تكن �سهلة وال مريحة  ،مما �وجب
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مقال



ق�ضاء الطالب جل وقتهم يف الكلية وهذا أ�دى بدوره �إىل اقرتاب الطالب من بع�ضهم
البع�ض فتعارفوا وحققوا نوعا من االن�سجام  .كان كل منهم يعرف آالخر وتت�سع
دائرة معارفه  ،ويقبل بالتنوع  .با إل�ضافة �إىل ذلك فقد كان عدد الطالب حمدودا
 ،أ�ما يف الثمانينيات فقد أ��صبح عدد الطالب كبريا � ،إذ حتول من املئات �إىل آالالف
 ،وهذا �ساعد على تكوين جمموعات متعدده وذات توجهات حمتلفة  ،و�صار للطالب
ارتباطات خارج نطاق اجلامعة ،بينما كانت كل االرتباطات داخل اجلامعة �سابقا .
كانت له �صداقات عديدة من بني زمالئه وما زال يحتفظ بالكثري منها  .كان يف بع�ض
فرتات الدرا�سة ي�سكن ثالثة طالب يف الغرفة الواحدة  ،لذا كل يتحدث عن منطقته
ليتعرف آالخرون عليها مما يعمق ارتباطهم بجذورهم ومنبتهم  ،وهذا جعله ينفتح
على املناطق أالخرى باململكة كي يعرف أ�كرث عن تفا�صيلها  .يذكر من أ��سماء تلك
الفرتة ك أ��صدقاء وزمالء درا�سة وعمل معايل الدكتور حممد بن �إبراهيم ال�سويل  ،ويف
فرتة من الفرتات كان زميله يف الغرفة  .ومنهم الدكتور حممد أ�مني ق�شقري نائب
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �صافوال .ومعايل الدكتور فريد زيدان  ،وهو حمافظ هيئة
تنظيم الكهرباء  ،ومعايل الدكتور عبد العزيز املانع رئي�س امل ؤ��س�سة العامة للمواينء
 ،ومعايل الدكتور ها�شم مياين وزير التجارة وال�صناعة  ،والدكتور م�صطفى املنديل ،
والدكتور ر�شيد الليلى  ،والدكتور ح�سن بكر ،واملرحوم الدكتور عالء الرابح ،والدكتور
عبا�س نتـو  ،وغريهم كثري .وهي أ��سماء المعة وم�ضيئة ت ؤ��صل لفكرة الريادة يف زمن
خمتلف يت�سم بالقوة والعنفوان وا إلجناز؟
كانت فرتة درا�سته باخلارج للح�صول على درجة الدكتوراة خمتلفة عن كل من
البكالوريو�س واملاج�ستري فقد جابه حتديا كبريا ألن الطالب يناف�س طلبة أ�كرث
ا�ستعدادا منه  .فقرر املرهون أ�ن يقر أ� كل الكتب املقررة يف البكالوريو�س واملاج�ستري يف
هند�سة البرتول قراءة معمقة يكون بعدها م�ستعدا ملناف�سة زمالئه اجلدد  .أ�ول خطوة
قام بها أ�نه ا�شرتى كل الكتب التي تعالج مو�ضوع هند�سة البرتول من جمعية مهند�سي
البرتول العاملية ،وكون مكتبة �صغرية كانت نواة للدخول يف أ�عماق التخ�ص�ص.تعرف
ال�شاب الطموح على أ��صدقاء وزمالء درا�سة جدد يف الواليات املتحدة أالمريكية منهم
الدكتور جبار تياب من اجلزائر  ،والدكتور جنم الدين عريفي من ليبيا وكثريين من
خمتلف مناطق العامل .
كان امل�شرف على الر�سالة هو الدكتور هرني كر�شلو  ،وهذا م ؤ�لف كتاب حماكات
مكامن البرتول  ،ومن أ��ساتذته أ�ي�ضا الدكتور مارتن �شنفرت وهو م ؤ�لف كتاب هند�سة
احلفر  ،والدكتور روت وهو م ؤ�لف كتاب اقت�صاديات النفط  ،والدكتور دان منزي.
معظم أ��ساتذة أ�كالهوما الذين در�س على أ�يديهم كانوا من أ��شهر أال�ساتذة يف العامل
يف جمال هند�سة البرتول  ،كانت م�سريته موفقة حيث طلب منه بعد �سنة واحدة من



الدرا�سة يف جامعة أ�كالهوما أ�ن يتوىل التدري�س لزمالء له  ،فقام بتدري�س
مادة الطرق الريا�ضية وتطبيقاتها الهند�سية ملهند�سي البرتول  ،وكان
لديه  45طالبا من خمتلف أالعراق .
لذلك وجدها فر�صة أ�تيحت له ظل يقدرها كثريا لكون امل�سئولني يف
جامعة أ�كالهوما وثقوا به  ،وطلبوا منه م�ساعدتهم يف التدري�س  ،وهذا
أ�تاح له أ�ن ميار�س التدري�س لطالب متخ�ص�صني قبل التخرج .
يذكر أ�نه كان يقوم با�ستخدام الكمبيوتر عرب ح�سابات و�ضعتها اجلامعة
خلدمتهم ،فكان لكل طالب ح�ساب ال ي�ستطيع أ�ن يتعداه ويختلف من
كلية ألخرى ومن ق�سم آلخر بل من طالب آلخر ح�سب بحثه و تقدير
املتخ�ص�صني هناك .كلما ا�ستخدمت الكمبيوتر خ�صم من ح�سابه  ،وملا
كانت طبيعة بحث املرهون يتطلب ا�ستخداما أ�كرث للكمبيوتر فقد � أس�ل
أ��ستاذه الربوفي�سور هرني كري�شلو :كم و�ضع يل كحد أ�على يف ح�ساب
الكمبيوتر وذلك لكي يقت�صد كي ي�ضمن �إنهاء البحث يف حدود احل�ساب
؟ فرد عليه الربوفي�سور :من هذه الناحية ال تقلق فح�سابك فيه مليوين
دوالر .
أ
أ
أ
أ
هذه واقعة ال ين�ساها املرهون �بدا � ،إذ ر�ى كيف �ن اجلامعة م�ستعدة لن متنح طالبها
مبالغ طائلة من أ�جل البحث العلمي و�آفاق ا إلكت�شافات  .وهي نقطة ينبغي الت أ�كيد
عليها يف م�سرية العلم يف بالدنا .
أ
كان ميكنه أ�ن يبقى يف الواليات املتحدة المريكية ليعمل بالتدري�س  ،وقد حدث فعال
أ�ن حدثه أ��ستاذه الربوفي�سور منزي أ�ن يبقى ليكون �ضمن هيئة التدري�س يف اجلامعة
ف�شكره و أ�خربه بطريقة ودية رف�ضه للعر�ض  ،ألن نداء الواجب جعله ي�سارع بالتفكري
يف العودة �إىل أ�ر�ض الوطن .
ح�صل فار�سنا النبيل على الدكتوراة يف �صيف �سنة  1978وعاد �إىل اجلامعة وكانت
ت�سمى عندئذ جامعة البرتول واملعادن  ،والتحق بق�سم هند�سة البرتول  ،وكان الق�سم
ي�شتمل على غرفة وثالث خمتربات وفيه أ��ستاذان و 39طالبا فقط  ،وبعد مرور �سنة
ا�ستلم رئا�سة الق�سم ملدة ثماين �سنوات  ،وحتول الق�سم بف�ضل دعم ا إلدارة والعمل
املخل�ص واجلاد ملن التحق بالق�سم الحقا �إىل أ�كرث من ع�شرة أ��ساتذة ومبنيني  ،أ�ما
عدد الطالب ف�صار يربو على الثالث مئة طالبا  .با إل�ضافة �إىل برنامج البكالوريو�س
قد �ضم �إليها املاج�ستري والدكتوراة يف هند�سة البرتول  ،وكذلك أ��ضيف بكالوريو�س يف
هند�سة التعدين.
يف كل خطوة كان يخطوها الدكتور حممد املرهون كان يبتغي من ورائها حتقيق
طفرة علمية ل�صالح القاعدة العري�ضة من الطالب  ،وهو يرى أ�ن جميع من ت�صدى
إلدارة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن أ�دى دوره ح�سب متطلبات املرحلة والظروف
للرتقاء بالعمل اجلامعي  ،فمرحلة
املحيطة به  ،وكل منهم بذل قدر جهده وطاقته إ
الدكتور بكر كانت مرحلة بناء وتو�سع  ،فمعظم املباين أ�ن�شئت يف عهده  ،وكانت مرحلة
تو�سع أ�فقي  ،ومن ثم بد أ�ت اجلامعة تتجه للنمو ر أ��سيا حيث االهتمام بالقيمة العلمية
 ،أ�ما مرحلة الدكتور عبدالعزيزالدخيل فقد كانت مرحلة ا�ستقرار وحمافظة على
املكت�سبات  ،فيما جاءت مرحلة الدكتور خالد ال�سلطان مبراجعة �شاملة للبنية التحتية
و�إعادة النظر يف املناهج الدرا�سية وكل ما مي�س �صلب الدور الذي تقوم به اجلامعة .
ذلك أ�ن املتغريات العاملية فر�ضت على أال�ساتذة مراجعة دور جامعاتنا  .هي عملية
تطوير ملواكبة التغيري العاملي  .آ
فالن  ،بد أ�ت اجلامعات العريقة يف العامل تفتح لها
فروعا يف منطقة اخلليج  ،وهذه مناف�سة �شديدة جدا  ،ألنها ت�ستخدم ا إل�سم العريق
املعروف عامليا  ،وجاءت به ر أ��سا ملناف�سة جامعاتنا.
يقرر الدكتور املرهون أ�ن مرحلة الدكتور بكر كانت مرحلة تثبيت اال�سم عامليا ،
املرحلة احلالية هي عملية اال�ستمرارية يف تثبيت هذا اال�سم  ،وهذه مرحلة أ��صعب
من أالوىل .لقد و�صلت اجلامعة �إىل م�ستوى رفيعا عامليا  ،وم� أس�لة احلفاظ على هذا
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امل�ستوى أ�مر يحتاج �إىل عمل �شاق وت�ضافر كل اجلهود من أ�جل أ�ن ت�ستمر اجلامعة يف تقدمها
وريادتها الفاعله .
أ
أ
ال�شك أ�ن املكانة املرموقة حتققت عرب �بناء هذه اجلامعة من اخلريجني والذين �ثبتوا بعملهم
اجلاد وتفوقهم يف الدول الغربية املتقدمة علميا على أ�ندادهم  ،أ�نهم حمل ثقة واعتزاز  .فهم
يعملون يف العديد من اجلامعات على امتداد العامل ب�شهادات عالية وم�ستوى راق من البحث ،
وهم م�شهورون يف جمال عملهم وبحثهم .
آالن ـ ح�سب ت�صور الدكتور املرهون ـ نحتاج �إىل أ�فواج جديدة ت�ستطيع أ�ن تقوم بنف�س ما قامت به
املجموعة أالوىل أ�و أ�ف�ضل للمحافظة على ا�سم اجلامعة ؛ ألن اال�سم لي�س كالما أ�دبيا ين�شر بل
هو عمل و �إجناز تعك�سه أالبحاث العلمية املن�شورة عامليا .
يتذكر الدكتور حممد املرهون �إن�شاء درجة الدكتوراة ( ق�سم هند�سة البرتول ) عام  ،1985فقد
�شرف ب أ�ن يكون رئي�سا للق�سم حينئذ  .وقد خ ّرج الق�سم ثالثة كوادرمتميزة  ،هم الدكتور حممد
قنديل  ،والدكتور طه عكا�شة  ،والدكتورال�سيد عثمان .
أ
يعتقد الدكتور حممد املرهون أ�ن الن�شاط الدويل ي�صقل خربة الكادميي اجلاد خا�صة �إذا ما
ت�سلح بالعلم وامل�صداقية  ،لذا فقد �شارك يف م ؤ�متر الطاقة املتجددة الذي نظمته أالمم املتحدة
كع�ضو يف وفد اململكة الر�سمي وقد عقد هذا امل ؤ�متر بنريوبي عا�صمة كينيا �سنة  ، 1981وكان
ير أ��س الوفد الدكتور أ�حمد زكي مياين  .كان م ؤ�مترا مهما بالن�سبة للمملكة ؛ ألنه م ؤ�متر يبحث
يف كيفية توظيف الطاقة املتجددة وخا�صة يف ع�صر ما بعد النفط وا�ستثمارها يف امل�ستقبل  ،وقد
و�ضع هذا امل ؤ�متر خطوطا عري�ضة لل�سري قدما يف البحث والتطوير.
كما �شارك يف الكثري من امل ؤ�مترات التي تعنى بهند�سة البرتول يف أ�غلب دول العامل وال�سيما
الواليات املتحدة أالمريكية ،و ر�شح حل�ضور م ؤ�مترات وجل�سات عمل بحثية يف دول اخلليج مثل
البحرين ودولة ا إلمارات العربية وعدد من دول أ�وربا الغربية .
ومن آالهمية مبكان ا إل�شارة �إىل م�شاركته املتميزة يف أ�ن�شطة اجلمعية العاملية ملهند�سي البرتول
فهي اجلمعية أالوىل التي ا�شرتك بها وقد بد أ� امل�شاركة يف ن�شاطاتها منذ عام  1975وحتى آالن،
حيث يعتربها من أ�هم اجلمعيات الفاعلة يف جمال ال�صناعة النفطية  .فقد �شارك يف تقدمي
البحوث  ،ويف اللجان املنظمة مل ؤ�مترات اجلمعية  ،ويف اللجان العلمية املخت�صة بتحقيق وحتكيم
البحوث املقدمة للم ؤ�مترات  .وقد اختارته اجلمعية يف عام  2001كمحا�ضر متميز  ،وهذا االختيار
مت �ضمن برنامج خا�ص باجلمعية  ،وهذا الربنامج يختار كل عام عدد من الباحثني واملحا�ضرين،
وتكون مو�ضوعات املحا�ضرات العامة حمددة م�سبقا يختارها املحا�ضر بالتن�سيق مع اجلمعية،
ويتم تنظيم عدد كبري من الندوات يف العديد من دول العامل حيث يلقي فيها الباحثون
حما�ضراتهم اخلا�صة بهند�سة البرتول وهذا حدث مهم بالن�سبة له حيث زار عدداً من دول
العامل و أ�لقى حما�ضرات متخ�ص�صة  .ويف �سنة  2005ح�صل على تقدير
ولقب أ��ستاذ ال�سنة عامليا بالن�سبة لهند�سة البرتول  ،يعك�س هذا التكرمي
نظرة جمعية مهند�سي البرتول العاملية للجهود العلمية وامل�ساهمات
امل�ستمرة يف دعم الربامج أ
والن�شطة الدولية يف هند�سة البرتول  ،وهو
للجناز العلمي وللجامعة .
تكرمي عاملي إ
متنح اجلائزة أل�ستاذ واحد �سنوياً على م�ستوى العامل ،ممن أ�بدى تفوقاً
يف جمال التدري�س والبحث العلمي ،وكانت له �إ�سهامات كبرية ومتميزة يف
تطور مهنة هند�سة البرتول .وال�شك أ�ن ح�صوله على هذه اجلائزة يعد
حمفزا أ
لل�ساتذة واملهند�سني والعلماء يف هذا البلد املعطاء لبذل املزيد
من العطاء العلمي لنكون م�شاركني يف النه�ضة العلمية العاملية ول�سنا
م�ستهلكني لها فقط .
أ��شرف الدكتور حممد املرهون على  18ر�سالة ماج�ستري  ،و �شارك مع
زمالئه أال�ساتذة يف أال�شراف على ثالث ر�سائل دكتوراة كما �سبق و أ�ملحنا
لذلك  .مل تنقطع رحلة العطاء فهو مثابر وطموح ألق�صى حد  ،مما
جعله ي�شارك يف الكثري من البحوث العلمية يف جمال هند�سة البرتول،
منها بحوث ممولة من خارج اجلامعة  ،و أ�خرى ممولة من اجلامعة.
هناك بحوث ممولة من مدينة امللك عبد العزيز للتقنية بالريا�ض ،
وكذلك البحوث ال�شخ�صية يف نف�س املجال  .وقد ن�شرت نتائج هذه
البحوث يف أ�وراق علمية يف املجالت املتخ�ص�صة  .كما يقوم با�ست�شارات

لعدد من ال�شركات أالجنبية  ,كما نر أ��س فريق عمل من
اجلامعة لتنفيد م�شروع عن خوا�ص املوائع النفطية مل�صلحة
�شركة أ�رامكو ال�سعودية .
تدور موا�ضيع معظم البحوث العلمية التي قام بها الدكتور
املرهون يف جمال هند�سة البرتول وبالتحديد يف جمال
حماكاة املكامن وموائع احلفر واختبارات آالبار وخوا�ص
املوائع البرتولية .فله أ�كرث من خم�سني بحثا مطبوعا
أ�كرثها حمكم  .أ�دت هذه البحوث العلمية التي قام بها
�إىل ا�ستنباط عدد من املعادالت الريا�ضية التي تقدر وتتنب أ�
بخوا�ص الزيت بطريقة أ�كرث دقة مما هو متوفر �سابقا،
وقد أ�دخل بع�ضها يف الكتب الدرا�سية اجلامعية والتي تدر�س
خوا�ص املوائع البرتولية.
أ
عن تقديره ملا متلكه البالد من ثروات برتولية يعتقد املرهون �ن اهلل �سبحانه وتعاىل قد حبى
اململكة ب أ�كرث من  %25من احتياطي الزيت العاملي و  %4من احتياطي الغاز العاملي مر�شحة
للزيادة مع الن�شاط اال�ستك�شايف احلايل  .نظرا لالحتياطي الكبري للمملكة وفيزيائية ا إلنتاج
فلديه ثقة أ�ن �آخر برميل زيت ينتج يف العامل �سينتج من اململكة
 .بلدنا بذلك حمط أ�نظار العامل ألجل النفط وازدياد الطلب يف ال�صني والهند �سوف يزيد من
أ�همية منطقتنا و نحن م�سئولون أ�مام العامل للعناية بهذه الرثوة النفطية التي هي مف�صل
االقت�صاد العاملي ولهذا يجب أ�ن ن�ستمر يف أ�بحاث الطاقة لكي ال نكون على هام�ش التاريخ يف
ع�صر ما بعد النفط فلن ينظر لنا العامل بعني العطف عندئذ.
تلك هي بع�ض املحطات امل�ضيئة يف حياة العامل اجلليل الدكتور حممد ال�شيخ علي املرهون  ،ابن
القطيف  ،عا�صمة أالدباء والعلماء  ،ن�سردها مبثل هذه اال�ستفا�ضة وذلك التمهل  ،لكي تكون
ال�سرية عربة وعظة أ
للجيال القادمة  ،وهو نف�س ما أ�كد عليه الدكتور النبيل الذي ظل ملت�صقا
بالب�سطاء والعلماء  ،ديدنه أ�ن مينح اخلري آ
للخرين عرب العلوم التي ح�صلها و�سخرها خلدمة
مملكته احلبيبة التي يعتقد أ�نها بتقديرها للعلم �سوف حتتل مكانة مرموقة بني أالمم.
�إنها �شخ�صية جديرة بالتقدير واالحتفاء  ،ومما ال �شك فيه أ�ن خمتلف اجلهات امل ؤ��س�سية على
م�ستوى العامل قد منحته تكرميها  ،فمن واجب املجتمع الذي يعي�ش فيه أ�ن يكرمه تكرميا يليق
مبنزلته  ،وي�سمو عقليته املنفتحة واملحبة للجذور ال�ضاربة يف عمق احل�ضارة .هكذا ت�صان حقوق
العلماء الذين �ضحوا ب�سنوات عمرهم بحثا عما ينفع النا�س وما يجعل حياتهم أ�كرث طم أ�نينة
وراحة وتقدما .
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مقال



المن أ
خادم احلرمني ال�شريفني ينعى أ�مري أ
والمان

عي �سلمان ولي ًا للعهد و أ�حمد وزير ًا للداخلية
و ُي نّ
فقدت أالمة يوم ال�سبت 1433/7/26هـ واحد ًا من أ�نبل و أ�خل�ص رجاالتها� ..صاحب
ال�سمو امللكي أالمري نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية الذي انتقل �إىل رحمته تعاىل يف جنيف حيث كان يق�ضي �إجازة خا�صة
للعالج واال�ستجمام.
وقد نعى الديوان امللكي الفقيد الكبري يف بيان جاء فيه" :ببالغ أال�سى واحلزن ينعى
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود أ�خاه �صاحب ال�سمو
امللكي أالمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية الذي انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل هذا اليوم ال�سبت 1433/7/26ه خارج
اململكة ،وقد �صلى عليه بعد �صالة املغرب من يوم أالحد املوافق 1433/7/27هـ ،يف
امل�سجد احلرام مبكة املكرمة".
وقال البيان�" :إن الديوان امللكي �إذ يعلن ذلك ،ل ُيعزي ال�شعب ال�سعودي يف الفقيد،
�سائلني املوىل عز وجل أ�ن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته و أ�ن ي�سكنه ف�سيح جناته ،و أ�ن
يجزيه خري اجلزاء ملا قدمه لدينه ووطنه"�( .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).
وكان أالمري نايف غادر جدة �إىل جنيف يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر مايو /أ�يار
املا�ضي يف �إجازة خا�صة إلجراء فحو�صات جمدولة ،وا�ستقبل  -رحمه اهلل  -يف مقر
�إقامته بجنيف أ��صحاب ال�سمو أالمراء كما ا�ستقبل عدد ًا من امل� ؤس�ولني وجمع ًا من
املواطنني.
ولد فقيد أالمة الكبري يف مدينة الطائف عام 1353ه املوافق 1934م ،ون� أش� يف
كنف والده امللك امل ؤ��س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب اهلل ثراه  ،وتلقى �سموه



تعليمه على أ�يدي جمموعة من كبار علماء العلوم ال�شرعية ،و آالداب وال�شعر العربي
الدارة م�ستفيد ًا من ر ؤ�ية والده امل ؤ��س�س
الف�صيح ،والعلوم ال�سيا�سية والدبلوما�سية و إ
الذي عرف عنه منهجه املميز يف الرتبية والتعامل مع أالبناء ،وتوىل  -رحمه اهلل
 العديد من املنا�صب واملهام ،من أ�برزها رئا�سته الفخرية ملجل�س وزراء الداخليةالعرب الذي مت من خالله �إقرار العديد من امل�شاريع واالتفاقيات أالمنية مبا يخدم
الرهاب وجنح قي الق�ضاء على
الن�سان العربي ،وقاد  -رحمه اهلل  -معركة �ضد إ
أ�من إ
الرهاب وبرناجمها يف
الجرامية ،وباتت جتربة اململكة يف ا�ستئ�صال � أش�فة إ
خالياه إ
املنا�صحة ،م�صدر �إعجاب وتقدير العامل.
أ��صدر العاهل ال�سعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أ�مرا بتعيني أ�خيه أالمري
�سلمان وليا للعهد خلفا أ
للمري نايف فقد وقع اختيار خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز على أالمري �سلمان بن عبدالعزيز لي�صبح ولي ًا للعهد ونائب ًا
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا للدفاع ،خلف ًا للراحل أالمري نايف بن عبدالعزيز ،كما
عني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،أالمري أ�حمد بن عبدالعزيز وزير ًا للداخلية.
أ
المري �سلمان
ولد أالمري �سلمان يف  31دي�سمرب /كانون أالول  ،1935وهو واحد من "ال�سديريني
ال�سبعة" وهو ا�سم يطلق على �سبعة من أ�بناء امللك عبد العزيز بن �سعود من زوجته
ح�صة بنت أ�حمد ال�سديري.
الخوة غري أال�شقاء -امللك فهد
ومن بني أ��شقائه -يف عائلة ت�ضم ما يزيد على  30من إ
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حمليات

والمري نايف اللذين تعاقبا على والية العهد ،أ
والمري �سلطان أ
أ
والمري أ�حمد نائب وزير الداخلية.
تلقى أالمري �سلمان تعليمه أالويل يف مدر�سة أالمراء يف الريا�ض التي أ�ن� أش�ها �إمام امل�سجد احلرام يف مكة يف ق�صر
ابن �سعود.
أ
آ
بداية دخوله للعمل ال�سيا�سي كانت يف  16مار�س� /ذار  1954عندما عني �مريا ملنطقة الريا�ض بالنيابة عن
أ�خيه أالمري نايف ,وبقي يف هذا املن�صب أ�كرث من خم�سني عاما.
توىل خالل ال�سنوات املا�ضية رئا�سة عدد كبري من الهيئات واجلمعيات بينها هيئة تطوير الريا�ض ومكتبة
امللك فهد الوطنية واللجنة العليا لالحتفال مبنا�سبة مرور مائة عام على ت أ��سي�س اململكة العربية ال�سعودية.
يف اخلام�س من نوفمرب /ت�شرين الثاين  2011عني أالمري �سلمان وزيرا للدفاع ليحل حمل �شقيقه
�سلطان الذي اختري وليا للعهد ،ويف اليوم ذاته مت تعيني أالمري �سطام بن عبد العزيز أ�مريا
على الريا�ض.

حمافظ القطيف ي�ستقبل املعزين يف وفاة ويل العهد
كتب /جعفر ال�صفار
ً
ا�ستقبل حمافظ القطيف عبداهلل بن �سعد العثمان باملحافظة جموعا من
املواطنني ومديري الدوائر احلكومية ور ؤ��ساء املراكز ورجال أالعمال باملحافظة
الذين قدموا للتعزية يف وفاة أالمري نايف بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
أ
أ
و أ�كد العثمان أ�ن خرب وفاة أالمري نايف بن عبدالعزيز ويل العهد المني �مرعظيم،
و أ�ن اخل�سارة كبرية على ال�شعب ال�سعودي أالبي ،أ
والمتني ا إل�سالمية والعربية.
وقال :كان �سموه نِعم القائد ،ونعم أالب ،ومواقفه ا إلن�سانية أ
والمنية وال�سيا�سية
ت�شهد على حِ كمته ،وبُعد نظره و�إن�سانيته وعطائه املتوا�صل ،كما �شهدت على ُرقي
فكره ،وعظيم كرمه ،فهو �صاحب القرارات احلكيمة ،والتح ُّركات الواعية ،واملبادرات
املتم ّيزة يف خمتلف املجاالت ،و أ�برزها والتي ال ي�ستطيع أ�حد على �إنكارها وجتاهلها
والتي تتعلق باملجال أالمني واالن�ساين على حدٍ �سواء ،حيث ال يخفى على أ�حد ما
قدَّمه من جهود كبرية و�شاملة ملحاربة ا إلرهاب ،وموا�ساة أ�هايل �شهداء الواجب،
وكذلك احلر�ص على معاجلة أ��صحاب الفكر ال�ضال بالفكر ال�صحيح ،وعلى ما
جاء بكتاب اهلل عزوجل ،و�سنة �سيدنا حممد بن عبداهلل .
ودعا اهلل أ�ن يتغمد �سموه بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و أ�ن يجعل كل ماقدمه
من جهود مباركة و أ�عمال �إن�سانية وم�ساع حميدة يف موازين ح�سناته و أ�ن ميد يف
عمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود وي�سبغ عليه
موفور ال�صحة والعافية و أ�ن ميده بعونه وتوفيقه ملوا�صلة امل�سرية املباركة.
ووجه حمافظ القطيف للجميع ال�شكر والتقدير على ماعربوا عنه من م�شاعر
طيبة ودعوات �صادقة �سائ ً
ال اهلل أ�ن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود خلدمة الدين ثم الوطن ون�صرة ا إل�سالم وامل�سلمني.
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وزير ال�صحة يطالب ب�سرعة �إجناز

م�ست�شفى أ
المري حممد بن فهد العام بالقطيف
كتب /جعفر ال�صفار
طالب وزير ال�صحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة
املقاول املنفذ مل�شروع م�ست�شفى أالمري حممد بن فهد العام
و أ�مرا�ض الدم الوراثية مبحافظة القطيف ب أ�همية التقيد
باجلدول الزمني لتنفيذ امل�شروع والعمل على �سرعة ا إلجناز
والرتكيز على اجلودة خالل مراحل التنفيذ مع م�ضاعفة
اجلهد.
و أ�كد الدكتور الربيعة خالل زيارته التفقدية ملحافظة القطيف،
�شملت م�ست�شفى القطيف املركزي وم�ست�شفى أالمري حممد بن
فهد العام و أ�مرا�ض الدم الوراثية مبحافظة القطيف �إن جميع
االحتياجات ال�صحية يف حمافظة القطيف �ستقدم لل�شئون
ال�صحية لدرا�ستها بجدية مبا يحقق العدالة والتوازن واخلدمة
ذات اجلودة عالية.
و أ��شار �إىل اجتماعه مع عدد من أالع�ضاء املحلي باملحافظة
وا�ستمع �إىل احتياجات أالهايل ،مبينا �إن جميع االحتياجات
تهمه جدا ،الفتا �إىل أ�ن حمافظة القطيف حتظى كغريها مع
كافة مناطق وحمافظات اململكة مبنظومة من امل�شاريع ال�صحية
التي ت أ�تي �ضمن �إ�سرتاتيجية وزارة ال�صحة للرعاية ال�شاملة
واملتكاملة.
وكان وزير ال�صحة اطلع خالل زيارة تفقدية مل�ست�شفى أالمري
حممد بن فهد العام و أ�مرا�ض الدم الوراثية الذي يقع على

الطريق الرابط بني حي النا�صرة وبلدة العوامية
بالقطيف.
وينتظر أ�هايل املحافظة افتتاحه ،ب�سعة مائتي
�سرير� ،إىل �شرح عن امل�ست�شفى الذي يقام امل�ست�شفى
على م�ساحة � 108آالف و 500مرت مربع ،بتكلفة 118
مليون ريال للمرحلة أالوىل ،ومن املتوقع أ�ن يتم
االنتهاء منه يف �شهر ذي احلجة 1434هـ.
واطلع وزير ال�صحة خالل اجلولة يف م�ست�شفى
القطيف املركزي على �آلية العمل يف عدد من أالق�سام
الطبية �شملت ق�سم ال�صيدلية والعيادات اخلارجية
ووحدة الكلى ،وق�سم العالج الطبيعي ،وق�سم
املناظري ،وق�سم العناية الفائقة.
وا�ستمع �إىل �شرح موجز عن م�شروع العيادات اخلارجية املزمع
�إن�شاءه أ�على مواقف امل�ست�شفى وتو�سعة ق�سم أال�سنان ،وبرجني
ل�سكن املمر�ضات ،با إل�ضافة �إىل م�شروع م�ست�شفى الوالدة
أ
والطفال بالقطيف.
أ
وكان عدد من �ع�ضاء املجل�س املحلي بالقطيف عر�ضوا على
الوزير أ�هم احتياجات املحافظة ال�صحية ،كتو�سعة م�ست�شفى
�صفوى ،وزيادة ال�سعة ال�سريرية مل�ست�شفى أالمري حممد بن
فهد �إىل � 400سرير ،ورفع كفاءة م�ست�شفى القطيف املركزي،
وتو�سعة العيادات اخلارجية فيه ،وحت�سني بنيته التحتية.

د.عبداهلل الربيعة

با إل�ضافة حلل م�شكلة املراكز ال�صحية املتعرثة يف املحافظة،
وحت�سني و�ضع البنية ا إلدارية للمراكز ال�صحية ،م�شروع بناء
مركز أال�سنان يف املحافظة ،الذي من املحتمل أ�ن يتم اعتماده يف
ميزانية العام املقبل.
يذكر أ�ن حمافظة القطيف ت�شهد عددا من امل�شاريع ال�صحية
التي يجري حاليا تنفيذها وتت�ضمن �إن�شاء وجتهيز  9م�شاريع
�صحية جديدة ،ت�شمل م�شروع �إن�شاء م�ست�شفى و 5مراكز �صحية
ومركز ألمرا�ض الكلى� ،إ�ضافة �إىل تطوير �إ�سعاف م�ست�شفى
القطيف املركزي ،بتكلفة 160مليون و 500أ�لف ريال ،وتو�سعة
ال�سعة ال�سريرية مل�ست�شفى عنك العام من � 30إىل � 100سرير
بتكلفة  60مليون.

مركز للفح�ص املبكر عن ال�سرطان بالقطيف
كتب /جعفر ال�صفار
بحث امل�شرف العام على فرع جمعية ال�سرطان بالقطيف
�سلمان اجل�شي مع مدير م�ست�شفى القطيف املركزي الدكتور
كامل العباد �إمكانية �إن�شاء مركز متخ�ص�ص للفح�ص املبكر
عن أ�مرا�ض ال�سرطان.
وناق�ش يف االجتماع التي ح�ضرته تخ�صي�ص ار�ض داخل
م�ست�شفى القطيف املركزي على م�ساحة تقدر بـ  400مرت
مربع ،إلن�شاء املركز املتخ�ص�ص بتكلفة  13مليون ريال.
وقال امل�شرف العام على فرع جمعية ال�سرطان بالقطيف �سلمان
اجل�شي أ�ن جمعية ال�سرطان ال�سعودية تتجه اىل �إن�شاء مركز
متخ�ص�ص للك�شف املبكر عن أ�مرا�ض ال�سرطان يف حمافظة
القطيف .الفتا اىل �إن �إن�شاء هذا امل�شروع اخلريي �سيحد من
انت�شار مر�ض ال�سرطان وي�ساعد يف عالج امل�صابني.
وذكر الدكتور كامل العباد الذي أ�بدى قناعته باملو�ضوع،
�إن �إن�شاء املركز عائد إلدارة امل�شاريع يف امل�ست�شفى بالدرجة
أالوىل.
و أ�و�ضح املجتمعون أ�ن �إن�شاء مركز للفح�ص املبكر عن أ�مرا�ض
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ال�سرطان يف املحافظة يرجع �إىل أ�همية
الك�شف عن املراحل أالوىل للمر�ض يف ظل
االرتفاع املالحظ با إل�صابة باململكة ومنطقة
اخلليج والعامل ب�شكل عام.
كما �إن االكت�شاف يف مرحلة مبكرة ي�سهم
بن�سبة كبرية يف ال�شفاء وهو أالمر الذي يحد
من انت�شار املر�ض وي�ساعد على انخفا�ض ن�سبة
الوفيات.
د.كامل العباد
د�.سلمان اجل�شي
وكان فرع جمعية ال�سرطان يف حمافظة
القطيف د�شن يف وقت �سابق خطا �ساخنا
و أ�و�ضح امل�سئولون يف الفرع انه يهدف �إىل تثقيف أ�فراد
للتوا�صل مع املر�ضى امل�صابني بال�سرطان ،و أ�بان م� ؤ
س�ولون املجتمع ب أ�مرا�ض ال�سرطان و�سبل الوقاية منها ،وت�سليط
يف اجلمعية ب أ�ن خطوة «الهاتف اال�ست�شاري» تركز على الرد ال�ضوء على العادات واملمار�سات غري ال�صحيحة وتو�ضيح
على ا�ستف�سارات مر�ضى ال�سرطان ،م�شريين أ�ن جمموعة من ال�سلوك ال�سليم ،وكذلك العمل على رعاية مر�ضى ال�سرطان
املخت�صني يقومون بالرد على املر�ضى املت�صلني.
وذويهم وم�ساعدتهم ماديا ومعنويا واجتماعيا ،وامل�ساعدة
وحددت اجلمعية الرقم « ،»0569411660لالت�صال من ال�ساعة على ت أ�هيل الكوادر ال�صحية الراغبة يف رعاية مر�ضى
ال�سابعة �إىل ال�ساعة التا�سعة م�ساء كل يوم خمي�س وجمعة ،ال�سرطان لتقدمي أ�وجه الرعاية ال�صحية واالجتماعية
با�شراف الدكتور عادل عبد احلميد اخلطي.
والدعم النف�سي للمر�ضى.
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أ
المري من�صور ي�ستقبل املجل�س البلدي ويعد بحلول للق�ضايا العالقة
عقد رئي�س واع�ضاء املجل�س البلدي مبحافظة القطيف
اجتماعا مع �صاحب ال�سمو امللكي وزير ال� ؤ
ش�ون البلدية
والقروية االمري الدكتور من�صور بن متعب بن عبد العزيز
مبكتبه بالريا�ض وجرى مناق�شة أ�هم الق�ضايا التنموية
التي يعاين منها املواطنون باملحافظة و أ�همها ال�سماح ببناء
الدور الثالث يف االحياء ال�سكنية باملحافظة حيث وعد �سموه
بت�شكيل جلنة عاجلة اال�سبوع القادم مكونة من اع�ضاء من
مكتبه اخلا�ص واع�ضاء من املجل�س البلدي واع�ضاء من
االمانة وبهدف معني وتاريخ حمدد لبحث مو�ضوع الت�صريح
بالدور الثالث كما تطرق االحتماع اىل بع�ض الق�ضايا
التنموية التي تهم املواطنني وهو �شح االرا�ضي التنموية التي
حتتاجها املحافظة خلدمات التعليم وال�صحة واال�سكان جراء
تقلي�ص احلدود االدارية للمحافظة وحمجوزات ارامكو ووعد
�سموه مبتابعة هذه الق�ضايا �شخ�صيا ومت مناق�شة مو�ضوع
�ض آ�لة املخ�ص�صات املالية التي تخ�ص�صها االمانة ملحافظة
القطيف من امل�شاريع املدجمة والتي مل تتعد يف العام احلايل
عن  ٪٦من ميزانية االمانة مل�شروعات ال�سفلتة واالر�صفة
واالنارة وت�صريف االمطار وحت�سني املداخل والدرا�سات
رغم االجتماعات املتكررة مع االمانة وطلب �سمو الوزير من

رئي�س البلدية ع�ضو املجل�س
اعداد تقرير خا�ص ير�سل
له مبا�شرة عن هذا املو�ضوع
ليتم دعم ميزانية البلدية
يف االعوام القادمة كما ناق�ش
املجل�س مع �سمو الوزير
الو�ضع امل�ستقبلي للبلدية
يف ظل قلة الوظائف
والكفاءات وقرب تقاعد
م� ؤ
س�ويل االدارات الرئي�سية
بالبلدية و�ضرورة دعم
ميزانية الوظائف باملوارد
الب�شرية الالزمة وطلب �سمو
الوزير من رئي�س البلدية ع�ضو املجل�س اعداد تقرير ير�سل
له �شخ�صي آ� عن املوارد الب�شرية املطلوبة للبلدية ملناق�شتها مع
وزارة املالية ب�صفة عاجلة ويف هذا ال�صدد قدم رئي�س املجل�س
ل�سمو الوزير اخلطة اال�سرتاتيجية للمجل�س وخطة العمل
التنفيدية لهذا العام كما قدم كتاب توثيقي العمال املجل�س
البلدي ال�سابق و�شكر أ�ع�ضاء املجل�س �سمو الوزير على ح�سن

ا�ستقباله وطلب �سمو الوزير من اع�ضاء املجل�س ا�ستمرار
التوا�صل ملا فيه حتقيق تطلعات املواطنني  ..ح�ضر اللقاء
رئي�س املجل�س م .عبا�س ال�شما�سي ونائب الرئي�س الدكتور
علي اخلالدي ورئي�س البلدية م .خالد الدو�سري واالع�ضاء
م .جعفر ال�شايب وم .عبد العظيم اخلاطر و أ��.شرف ال�سعيدي
وم .ماجد الهاجري وكمال املزعل وم .جنيب ال�سيهاتي وامني
املجل�س ا يو�سف املن�شاذ.

يـلتقـي مع مـجـمـوعـة من أ
الهـالـي

بـلدي الـقــطيف يـقـر خـطـة احلـدائـق والـتـ�شجـيـر للــمـحـافـظــة

عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف جل�سته العادية اخلام�سة ع�شرة م�ساء االثنني املوافق
1433/7/14هـ برئا�سة رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س بن ر�ضي ال�شما�سي و بح�ضور كافة أالع�ضاء,
وقد ا�ستمع املجل�س يف الفقرة االوىل اىل اقرتاحات بع�ض املواطنني بخ�صو�ص توفري ارا�ضي
اخلدمات لقطاعات ال�صحة والتعليم واال�سكان ومايتعلق بذلك من �شح االرا�ضي التنموية يف
املحافظة وكذلك طلب تعميم الدور الثالث يف كافة انحاء املحافظة وكذلك م�سائل االهتمام
بالبيئة وعدم التعدي على الرثوة ال�سمكية واحلفاظ على االثار والرتاث وقد أ�كد املجل�س ان
جممل هذه النقاط تدخل �ضمن �صلب االهداف اال�سرتاتيجية للمجل�س وخطته التنفيذية لهذا
العام وحتظى باهتمام املجل�س الدائم مبا يحقق تطلبات املواطنني التنموية  ,ويف الفقرة الثانية
ا�ستعر�ض املجل�س خطة البلدية للحدائق والت�شجري للعام املايل  1434/1433املت�ضمنة العمل
على انهاء تنفيذ ان�شاء �ست حدائق عامة مبحافظة القطيف بالقطيف وعنك و�سيهات و�صفوى
وتاروت ودارين باال�ضافة اىل حديقة ام احلمام ( )3التي مت االنتهاء منها والرفع مل�شروع تطوير
وت أ�هيل احلدائق القائمة بقرى ومدن حمافظة القطيف وعددها ع�شر حدائق بالقطيف و�سيهات
وعنك واجل�ش والدخل املحدود وكذلك حفر �سبع أ�بار ارتوازية لغر�ض الري والرفع لوزارة املياه
للموافقة على ا�صدار رخ�صة حفر بئر ارتوازي يف املنطقة اخل�ضراء املقابلة للتح�سني الزراعي
وكذلك مت االطالع على م�شاريع �شبكات الري التي مت تنفيذها باملحافظة يف ع�شر أ�ماكن يف
مدينة القطيف و�سيهات و�صفوى  ,كما مت االطالع على خطط البلدية الن�شاء ال�ساحات واملناطق
اخل�ضراء واملالعب وكذلك مت االطالع على هدف ادارة احلدائق والتجميل امل أ�مول الو�صول اليه
خالل عام 1433هـ لي�صبح عدد احلدائق االجمايل يف املحافظة  88حديقة مب�ساحة اجمالية تبلغ
 410,609م ويف الفقرة الثالثة وافق املجل�س على العر�ض املقدم من املهند�س جنيب ال�سيهاتي
ع�ضو املجل�س على تطوير ار�ضي ملك البلدية كحديقة يف حي اخل�صاب ب�سيهات بعد احالتها

للبلدية للت أ�كد من امللكية ومن ثم ت أ�هيلها لتكون متنف�سا لالهايل  ,ويف الفقرة الرابعة وافق
املجل�س على العر�ض املقدم من ع�ضو املجل�س املهند�س جعفر ال�شايب حول و�ضع موا�صفات
قيا�سية موحدة أ
للر�صفة أ�مام وجانب املنازل لهدف حت�سني املنظر العام وعدم جتاوز امل�ساحات
املحددة أ
للر�صفة وامتدادها ب�شكل يتجاوز اىل حدود ال�شوارع املخ�ص�صة لل�سري على أ�ن يتم اعداد
ت�صميم معتمد يعمم على املواطنني.
كما ا�ستعر�ض املجل�س نتائج لقاء املجل�س مع �صاحب ال�سمو امللكي وزير ال�شئون البلدية والقروية
 ,وابدى �سعادته مبا جرى يف هذا اللقاء ومبادرة �سموه الكرمية و ال�سريعة با�صدار قرار تكوين
اللجنة اخلا�صة بالدور الثالث وح�ضورها مطلع اال�سبوع القادم للبلدية حيث مت التن�سيق لعقد
اجتماع بني أ�ع�ضاء املجل�س للرتتيب لالجتماع بهذه اللجنة وجتهيز املعلومات املطلوبة لهذا
االجتماع.
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ال�سيد منري اخلباز

ور ؤ�ية جديدة لتو�سيع دائرة التطبيق العملي للوقف
ال�صدقات " أ� مَ َْل
�ضمن الت أ��صيل الديني الذي انطلق من مفهوم أ�خذ اهلل َّ
اللهََّ
أ
َ
ات َو�نَّ هُ َو
ال�صدَ َق ِ
َي ْع َل ُموا َأ�نَّ اللهََّ هُ َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه َوي ْأَ� ُخ ُذ َّ
اب ال َّر ِح ُيم"
ال َّت َّو ُ
تراوحت وتنوعت أالطروحات حول مفهوم الوقف وغاياته وتاريخيته
ومكانته يف احلياة االجتماعية العامة مبختلف منا�شطها.
أ
ابتد أ� العالمة ال�سيد منري اخلباز طرح الر ؤ�ية ال�شرعية للوقف و�نواعه
مف�صال احلكم املالئم لكل نوع لينطلق بعد ذلك �إىل تقدمي �آراء حول
والب مف�صال بني أالثر املادي للوقف أ
والثر امللكوتي
ال�سعة ملفهوم ال�صدقة رِّ
عند اهلل ألخذ ال�صدقات من عباده مرجحا أ�ن هذا أالخذ هو أ�خذ ملكوتي
ال أ�خذ مادي.
وذكر أ�ن الوقف يدخل يف هذين العنوانني حيث أ�ن مق�صده حتقيق اخلري
والنفع وهو من م�صادقه.
ال�سالم لي�شمل كل
ومن هذا املنطلق طرح ال�سعة الذاتية ملفهوم الوقف يف إ
أ
أ�نواع الرب واخلري داعيا �إىل اال�ستمرار يف تو�سيع تطبيقه كما هو م�ثور عن
آالباء جتاه أ�وقاف �إزالة العن�صو�ص من الطريق (احلجر ال�صغري البارز
الذي ي ؤ�ذي املارة) وجت�سري م�سارب مياه النخيل باجلذوع لعبور املارة

وت�سريج الطرق ليال ،و أ�ثنى على وعي آالباء جتاه تعاملهم مع ق�ضاياهم
وجعل الوقف م�ستوعبا الحتياجات حياتهم بكل أ��شكالها.
ودعى �إىل التنبه �إىل ما قد يطر أ� على احلياة من ظروف قد ت ؤ�ثر يف حياة
النا�س ميكن جتاوزها �إذا تهيئنا لوجود أ�وقاف م�ستدمية تخدم جوانب
احلياة كلها.
ؤ
أ
أ��شار املحاور ال�ستاذ ع�صام ال�شما�سي �إىل نقاط جوهرية تتعلق بالر�ية
التي يحملها العلماء قدميا م�ست�شهدا باملرجع الديني الكبري اليزدي الذي
دعى �إىل ا�ستثمار اخلم�س والوقف يف خدمة احلياة االجتماعية ،كما دعى
�إىل بيان الر أ�ي العملي والتف�ضيل الذي يقف أ�مامه حائرا ال�شاب املتدين
حول الثواب الديني عندما يقع بني خياري أ�ن يدعم م ؤ��س�سة اجتماعية أ�و
تعليمية أ�و �صحية أ�و بناء م�سجد أ�و ح�سينية حيث وافقه العالمة اخلباز
م ؤ�كدا أ�ن جوانب الرب وال�صدقة تت�سع لكل هذه اجلوانب بح�سب مقا�صد
ونية الواقف والبار.
دارت بعدها أال�سئلة التي تقدم بها جمهور غفري من احل�ضور الذي �ضم
لفيفا من امل�شايخ واملثقفني أ
والكادميني والنا�شطني اجتماعي ًا وجرت بعد
ذلك احلوارات الثنائية بني املهتمني.

امل�ست�شار الزاير ي ؤ�كد على أ�طروحة امل ؤ��س�سات املتفوقة
يف م�ساء ثري مبنتدى القطيف الثقايف ا�ستطاعت الر ؤ�ية
واخلربة التي حتلى بها امل�ست�شار ال�صناعي واملدرب
أال�ستاذ ح�سن علي الزاير أ�ن تقول الكثري يف مو�ضوعه
ال�شيق (امل ؤ��س�سات غري الربحية ومعايري النجاح) .لقد
توجه مبا�شرة نحو تكثيف أال�سئلة حيث كرثت على
ل�سانه لتجري أ�جوبة مقارنة بني و�ضعني أالوىل يعي�ش
داخل ال�شكل أ�و ما �سماه ال�صندوق آ
والخر الذي يتحرر
من ال�صندوق داعيا �إىل �إن�شاء م ؤ��س�سات عميقة ومتفوقة
وخادمة للمجتمع.
ؤ
قدم امل�ست�شار أ�ثناءها أ�مثلة كثرية عن م��س�سات غري
ربحية ناجحة على م�ستوى الدول الوطنية والعامل
ا�ستطاعت يف دولة مثل أ�مريكا متتلك فيها هذه امل ؤ��س�سات
التي يقدر عددها بت�سعمائة أ�لف ح�صة ( )%4أ�ن تقود نحو
النجاح بقية االقت�صاد (.)%96
أ�ثناء عر�ضه ال�شيق حتدث عن النمط التعريفي وعن
امل�شاركة وقوة الذكاء والدوافع التي تدفع بكبار أالغنياء
يف العامل �إىل التربع ب أ�موال �ضخمة إلن�شاء أ�و تو�سيع
م ؤ��س�سات غري ربحية م�ست�شهدا بكتاب �صدر للم ؤ�لف

12

�سعيد الناجي حمل عنوان (جنوم من أالغنياء املح�سنني)
بلغ فيه جمموع تربعات ( )9من امل�شاهري أالغنياء أ�كرث
من ترليون دوالر.
ؤ
أ
مت�سائال ملاذا يقدم ه�الء على التربع ب�موال �ضخمة وهل
تربعاتهم ع�شوائية ليجيب بالنفي قائال �إن الت�شريعات
يف هذه الدول وامل ؤ��س�سات لها دور بارز حيث ي�ضمن
�صرف املال على التنمية داخل هذه امل ؤ��س�سة ومن ثم على
املجتمع ،ليعود �إىل تنظيم �إدراكه العميق حول ت�شابك
والعمال والتربعات أ
عنا�صر الدافع واملال أ
والوقاف
والن�شاط الذاتي كمحركات نحو جناح هذه امل ؤ��س�سات غري
الربحية التي تدير املال كمدخول يف تنمية ذاتها ،ودعى
يف اخلتام �إىل أ�ن التنمية الناجحة يف املجتمع تقوم على
�إن�شاء م ؤ��س�سات متفوقة وعميقة وم�شاركة للم ؤ��س�سات
أ
والفراد م�شرتطا أ�همية وجود ت�شريعات �سابقة تنظم
عمل هذه امل ؤ��س�سات ت�صدر من الدولة أ�وال ثم من داخل
هذه امل ؤ��س�سات.
وبنهاية حما�ضرته ف�سح املجال للمداخالت التي حاولت
التذكري بوجود م ؤ��س�سات غري ربحية ناجحة داخل اململكة

ح�سن علي الزاير
والقطيف وحول التحديد الدقيق ملفهوم الربح وغري
الربح وتو�سيع مفهوم الوقف لي�شمل جوانب جديدة يف
املجتمع كما ختم أال�ستاذ حممد ر�ضا ن�صر مب�شاركة بني
فيها أ�همية تو�سيع مفهوم ا إلح�سان اخلريي مذكرين
بتد�شني مركز �سعيد املحرو�س للرعاية النهاية لذوي
االحتياجات اخلا�صة التي دار كثريا على ل�سان املحا�ضر.
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يكرم
مدير تربية القطيف ّ

أ�ع�ضاء اللجنة املنظمة حلفل متفوقي الطالب

كتب  /خالد من�صور ال�سنان
أ
ك ّرم مدير مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف ال�ستاذ
عبدالكرمي بن عبداهلل العل ّيط �صباح أالحد  13رجب باملكتب
أ�ع�ضاء اللجنة املنظمة حلفل متفوقي طالب القطيف للعام
الدرا�سي  1432/1431هـ والذي أ�قيم م ؤ�خراً يف  25جمادى أالوىل
بقاعة �شهاب امللكية  ،حيث افتتح م� ؤ
س�ول جلنة املنا�سبات أال�ستاذ
رحب فيها مبدير املكتب واملدير
ح�سني ال�صرييف اللقاء بكلمة ّ
امل�ساعد أال�ستاذ حممد بن حمد اخلالدي و أ�ع�ضاء اللجنة و أ��شار
اىل أ�ن النجاح الكبري الذي حقق ي أ�تي ذلك �سعياً من املكتب يف
للبداع
تطبيق اجلودة ال�شاملة وتهيئة بيئة تعليمية حمفزة إ
والتميز ورعاية الطالب علمياً وتربوياً  ،من جهته وجه العل ّيط
�شكره للجنة املنا�سبات التعليمية والعالقات العامة وللرجال
العاملة واجلهود الرتبوية املثمرة جتاه ابنائهم الطالب وكذلك
املبادرات يف تبني الفعاليات والدور الفاعل من خالل ما ر�آه يف
ت�صوير  -جعفر اجلبيلي
حفل متفوقي القطيف والذي رعاه �سعادة حمافظ القطيف
أال�ستاذ عبداهلل بن �سعد العثمان وح�ضره ممثلي �إدارة الرتبية
يف م�سرية النه�ضة التعليمية التي ت�شهدها الدولة يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني
والتعليم باملنطقة ال�شرقية وعدد من وجهاء املنطقة و أ�ولياء
ال من اهلل القدير أ�ن يوفق اجلميع حفظه اهلل ودعم �سمو وزير الرتبية والتعليم مت أ�م ً
ال مزيداً من العطاء الرتبوي .
أ�مور الطلبة املحتفى بهم  ،وختم العل ّيط كلمته �سائ ً

�ضمن فعاليات الق�سم الرجايل
مكفوفو القطيف يقيمون دوري تن�س
اقام مركز رعاية املكفوفني بالقطيف لتابع جلمعية م�ضر اخلريية بالقديح
دوري يف تن�س الطاولة و تناف�س أ�كرث من ثالثني مكفوفاً و�ضعيف ب�صر،
من أ�ع�ضاء املركز  ،ومتكن الكفيف علي املغرور من الفوز بالدوري وي أ�تي
هذا الدوري �ضمن فعاليات الربنامج ال�صيفي لهذا العام الذي �سيحتوي
على برامج ثقايف اجتماعي ريا�ضيه و انطلق الربنامج منت�صف �شهر رجب
و�سيتمر حتى نهاية �شهر �شعبان .وبني املن�سق ا إلداري يف املركز حم�سن مغي�ص
ب أ�ن دوري تن�س الطاولة لهذا العام يعترب االقوى نظراً لتقارب امل�ستوى بني
امل�شاركني ،و ي أ�تي �ضمن برنامج �صيفي الذي أ�عده املركز جلميع مكفويف
و�ضعاف الب�صر ،بهدف ت أ�هيل وتدريب املكفوفني و�ضعاف الب�صر على
االعتماد على النف�س يف � ؤ
ش�ون حياتهم اليومية.

حدد فكرة م�شروعك بتقنية القطيف
نفذ م ؤ�خراً معهد
ريادة أالعمال الوطني
ور�شة عمل بعنوان حدد
فكرة م�شروعك وذلك
مبقر الكلية التقنية
بالقطيف ا�ستهدف فيها
عدد ( )18من متدربي
الكلية الراغبني يف
�إقامة م�شاريع خا�صة
بهم م�ستقب ً
ال حيث
طرح املحا�ضر الدكتور/
عبد اهلل الغامدي خالل الور�شة العديد من املوا�ضيع الهامة التي ت�سبق �إقامة امل�شروع يتقدمها
الفكرة املنا�سبة ولي�ست أ�ي فكرة غري ذات جدوى �سواء كان الهدف منها تقدمي �سلعة أ�و خدمة
ومدى مالئمتها حلاجات ورغبات ال�سوق امل�ستهدف با إل�ضافة للموقع املنا�سب والقريب من
هذا ال�سوق ومن ثم ال�سعر املنا�سب الذي يحقق هام�ش ربع معقول ويتما�شى مع القدرة
ال�شرائية لل�شريحة والعن�صر أالخري والهام هو ا�ستخدام الو�سائل الرتويجية املنا�سبة التي
للقبال على املنتج ب�شكل عام خدمة كان أ�و �سلعة كما احتوت
حترك وتدفع ال�سوق امل�ستهدف إ
الور�شة التي ا�ستمرت يومني على قدر من اجلانب العملي الذي يظهر مدى التفاوت بني
احل�ضور يف مقدرتهم على خو�ض معرتك دنيا أالعمال.
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و�ضع حجر أ
ال�سا�س مل�شروع

مركز املحرو�س لذوي االحتياجات اخلا�صة
�شهدت حمافظة القطيف ،و�ضع حجر أال�سا�س مل�شروع مركز ذوي االحتياجات اخلا�صة ،الذي �سيقام على أ�ر�ض م�ساحتها ثالثة �آالف مرت مربع،
وبكلفة  12مليون ريال ،تربع بها أ�بناء املرحوم �سعيد املحرو�س .وقال رئي�س جلنة التنمية االجتماعية يف القطيف علوي اخلباز� ،إن املركز اجلديد لذوي االحتياجات اخلا�صة
ال ،ويحوي  23ف�ص ً
«ي�ستوعب  250طف ً
ال درا�سياً ،و أ�ربع قاعات للت أ�هيل والتدريب،
للعاقات ال�سمعية والب�صرية .،كما يحوي املركز ق�سماً للعالج الطبيعي ،الذي يقدم خدماته للم�سجلني يف املركز وغريهم أ�ي�ضاً».
�إ�ضافة �إىل مركز متخ�ص�ص إ
و أ��ضاف اخلباز ،يف كلمة أ�لقاها خالل حفلة تد�شني املركز ،أ�ن املركز �سيقدم «خدمات تعليمية و أ�كادميية ،و�إر�شاداً وتوجيهاً أ��سرياً ،وتوجيه �سلوك ،وعالج عيوب النطق ،والعالج
الطبيعي ،و أ�ي�ضاً خدمات التقومي النف�سي» ،مبيناً أ�نه متت مراعاة عدد من أالمور يف ت�صميم املركز ،ليتنا�سب مع ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء املقا�صف ،وامل�صاعد،
واال�سرتاحات»،
آ
للعاقات ال�سمعية والب�صرية ،فهذه النوعية من ا إلعاقة تفتقر
بدورها ،قالت مديرة مركز الرعاية النهارية جميلة �ل عمران« :حتققت الطموحات يف �إيجاد مركز متخ�ص�ص إ
�إىل وجود مركز متخ�ص�ص على م�ستوى املنطقة ال�شرقية.
نبذة عن امل�شروع :

" أ�عدها :م /و�سام العلقم أ�  /عبد رب الر�سول اخلمي�س"

هو م�شروع تنموي اجتماعي ي�سعى خلدمة فئة عزيزة على
قلوبنا جميعا وهي فئة ( ذوي االحتياجات اخلا�صة) ال �سيما
ان املنطقة بحاجة ما�سة ملثل هذا امل�شروع الكبري  .من هنا
جائت فكرة ان�شاء هذا امل�شروع لي�شمل عدة خدمات ترقى
لتطلعات املجتمع منها
نبذة عن البناء
ال�شركة املنفذة � :شركة املحور أالول للبناء واملقاوالت
بداية امل�شروع  15 :جمادى الثاين 1433هـ
التكلفة ا إلجمالية  12 :مليون ريال

14

تقدر امل�ساحة ا إلجمالية للموقع ب  3000م مربع
العداد للم�شروع:
إ
نهاية امل�شروع بعد � 30شهرا
 .1مت احل�صول على الرتاخي�ص للم�شروع بعد � 8سنوات حيث
اخلا�صة
االحتياجات
ذوي
وطفلة
تخدم  250- 200طفل
عملت اللجنة ال�سابقة بقيادة الدكتور عبدالعزيز اجلامع
ل�شركة املنفذة � :شركة املحور أالول للبناء واملقاوالت
والدكتور عادل ابو ال�سعود على متابعة الوزارات
 .2وقامت جلنة التنمية بقيادة ال�سيد علوي اخلباز بلقاء مع
مراحل اعداد املخطط
وزير التعليم
• مت عمل اخلريطة من قبل مكتب :املهند�س جا�سم �آل  .3متابعة من قبل أال�ستاذ عبدالعزيز املحرو�س إلنهاء
قو أ�حمد
الرتاخي�ص
• امل�شرف على امل�شروع بالكامل :املال لال�ست�شارات  .4متابعة جادة من قبل ا إلعالمي الكبري وع�ضو جمل�س
الهند�سية
ال�شورى حممد ر�ضا ن�صر اهلل على احل�صول على ذلك
• املدير التنفيذي للم�شروع :أال�ستاذ عبد رب الر�سول
اخلمي�س
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(كلمة اجلهة املنفذة)

•  8ف�صول درا�سية ا�ضافية
• قاعة لال�ستعماالت العامة
• قاعة لوحدة الفنون اليدوية

الدور أ
الر�ضي يتكون من:
� -1صاالت للعالج الطبيعي
للدارة للعالج العطبيعي
 -2غرف إ
 - 3م�صاعد الكرتونية
أ�ن�شطة املركز
� -4سبعة ف�صول درا�سية
• �سوف ي�شتمل املركز على ان�شطة رئي�سية تتمتع اللجنة
 -5م�سرح ي�سع ل � 250شخ�ص
بتقدميها  .ومن هنا نود ذكر بع�ض ا�ستخدامات القاعات
 -6قاعة بوفيه أ
للطفال
كما يلي:
 -7دورات مياة
أ
للدارة العامة للمركز • وحدة الت�هيل املهني
 -8با إل�ضافة �إىل ق�سم خا�ص إ
• وحدة الت أ�هيل العالجي
وت�شمل:
• الوحدة ال�صحية
 مكتب خا�ص للمديرة وال�سكرتارية م�ساعدة املديرةال�شكر والتقدير
 ثالث غرف لالخ�صائيات• جلنة التنمية االجتماعية االهلية بالقطيف تقدم
 قاعة اجتماعاتال�شكر اخلال�ص لورثة املرحوم احلاج �سعيد احمد
املحرو�س على هذا التربع لبناء هذا امل�شروع الكبري
الدور أ
الول يتكون من:
• وت�شكر جميع من �ساهم يف اخراج هذا امل�شروع على
للنتظار واجللو�س
� -1صالة إ
ار�ض الواقع.
 22 -2ف�صل درا�سي
 4 -3قاعات تدريب
 1 -4قاعة متعددة االغرا�ض
 -5املق�صف
 -6قاعة وحدة الفنون اليدوية
واحلرف
 4 -7غرف للمعلمات االخ�صائيات
ق�سم للحرا�سة واالمن
ال�ضايف
امللحق إ
• يتكون هذا امللحق من خدمات
ا�ضافية للمركز يف حالة احلاجة
لذلك وهو جمهز من اخلدمات
التالية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم..
وبه نتوكل  ،ون�ستعني..وبف�ضله نتحدث بل�سان عربي مبني ..
أ�ما بعد ..
ؤ
أ
أ
أ
نحن هنا يف م��س�سة املحور الول للمقاوالت العامة نفتخر ب�ن �تيح
لنا دور أ��سا�سي وبناء يف �إجناز هذا العمل اخلريي املميز الذي هو
مفخرة للقطيف  ،و أ�هلها  ،كما نتقدم ب آ�يات ال�شكر والعرفان لعائلة
املحرو�س الكرمية على عطائها امل�ضيء  ،وم�ساندتها الكبرية  ،والتي
�ست�صبح دائما نربا�سا أ
للجيال القادمة  ،حيث ت�شري بقوة �إىل �ضرورة
فعل اخلري كي ي�ضرب بجذوره يف أالر�ض املعطاءة  ،فتتدفق ينابيع
املحبة واملودة وال� ؤ
س�دد .
التحية امل�ستحقة لتلك العائلة  ،ويف �إخال�صها لفكرة اخلري  ،ممثلة
يف أال�ستاذ  /عبد العزيز �سعيد املحرو�س ـ حفظه اهلل ـ  ،ملا قدموه
و ظلوا يقدمونه من بذل مت�صل  ،وعطاء غري حمدود ،وم�ساندة
عرب �سنوات طويلة خلدمة املنطقة و أ�هلها الكرام ؛ فهذا د أ�بهم
الذي نعرفه  ،وديدنهم الذي نتابعه يف كل أالحوال  ،حيث يعملون
ب�صمت،ويقدمون ما ينفع النا�س وميكث يف أالر�ض الطيبة.
هذا امل�شروع يخدم ذوي االحتياجات اخلا�صة بتربع كامل من عائلة
املحرو�س بكلفة �إجمالية قدرها ( 12,000,000ريال) وت�سعى امل ؤ��س�سة
ومن خالل خطة عمل مركزة وا�ستثنائية ب أ�ن تقوم بتنفيذ امل�شروع
يف الوقت املحدد.
�إننا ندعو ملن قدم هذا ا إلجناز با�سمه احلاج� /سعيد املحرو�س بالرحمة
واملغفرة � ،آملني أ�ن يكون امل�شروع خري �سفري للقلوب الرحيمة حني
تدرك قيمة العمل اخلريي الذي ي أ�خذ بيد بع�ض تلك الفئة لكي
يلتحموا من جديد بامل�سرية ا إلن�سانية.
ولعل توقيت ا إلعالن عن هذا امل�شروع اخلريي الكبري يدل على
�صدق نوايا العائلة الكرمية فهو ي أ�تي مع مقدم أال�شهر الف�ضيلة
 ،وهو ما يثلج �صدورنا جميعا  ،ويجعلنا نكرر �شكرنا وتقديرنا
و�شديد عرفاننا لكل من أ��سهم يف �إقامة هذا ال�صرح الذي �سيفيد
أ�بناء املنطقة �إفادة جمة .
ومن هذه املنطقة التي ت�ضرب دائما املثل يف �سقاية �شجرة اخلري
مباء الوفاء  ،يكون النموذج م�شرفا  ،ألنه ير�سم االبت�سامة على �شفاه
من فقدوا �شيئا من نعم اهلل �سبحانه وتعاىل.
واهلل ويل التوفيق،،،
فهمي بن علي بن ر�ضي أ
ال�سود
مدير عام م ؤ��س�سة املحور أ
الول للمقاوالت العامة
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الدكتور جياليل بوبكر

ملكة احلوار بني اجلمود واال�ستثمار
يكفي ا إلن�سان �شرف تكرميه وتف�ضيله على كثري من اخللق ا إللهي ،مبا أ�وتي من ق ّوة
بعد �ضعف ،وقدرته على مغالبة ال�شدائد وحتقيق االنت�صارات ،م�ستلهما ق ّوته وانت�صاراته من
م�صدر التكرمي والتف�ضيل ،اهلل خلقه ورزقه من الط ّيبات و أ�ودع فيه ما مل يُدعه يف العديد
من خملوقاته ،فبثّ فيه من امللكات ما يتيح له التفوق وبلوغ الرفعة وال� ؤ
س�دد يف عامل مليء
بامل�صاعب أ
والخطار ،مثلما هو م�شحون باحلركة ومفعم بالتجدّد والفر�ص فيه ال تعرف
الن�ضوب ،فا إلن�سان بكيانه املتفرد يف التكوين واملتميز يف البنية وهو من عدل اهلل وحكمته دخل
معرتك احلياة يف عامل ق ّمة يف الغمو�ض والتعقيد ،عامل الطبيعة وا إلن�سان و�سائر الظواهر
الكونية ،عامل الغيب وال�شهادة ،العامل أال�صغر وهو ا إلن�سان والعامل أالكرب وهو الكون ،عامل
احلياة يف الدنيا وعامل آالخرة.
دخل ا إلن�سان عامل احلياة بروح واعية قو ّية واثقة من نف�سها مبلكات العقل وقوى النف�س
وبروح اجلماعة املفطور عليها الروح الفردية ،فهو يفكر ويدرك ويحكم وي�ستدل ويحلل
ويركب وينقد وي�ستنتج ،وهو يحفظ ويث ّبت ما يحتاج �إليه ويتذكره عند احلاجة وعند غريها
ويو�صل ما�ضيه بحا�ضره ومب�ستقبله ،وهو يت�صور ويتخيل ويبدع ف أ��ضاف عامل احل�ضارة
�إىل عامل الطبيعة من الطبيعة ذاتها املت أ� ّ�صلة يف كيانه ا إلن�ساين واملتج ّذرة يف العامل الذي
يعي�ش فيه ،الطبيعة كما �شاءت لها أ�ن تكون �صبغ ُة اهلل و�س ّن ُته ولن جتد ل�س ّنة اهلل تبديال
ولن جتد ل�صبغة اهلل حتويال ،وا إلن�سان ينفعل فيفرح ويغ�ضب وي أ�مل ويي أ��س ويحب ويبغ�ض
ويقلق ويهد أ� وي�شجع ويجنب ويتعاطى مع أ�حوال وم�شاعر �ش ّتى مما مييل ويف�ضل أ�و مما
ينفر ويدبر ،ويتداخل يف الكيان ا إلن�ساين املركب العقلي مع النف�سي الروحي مع البيولوجي
مع غريه فيزيده تعقيدا وي�صعب ّ
تك�ش ُفه ،ويزداد احلال غمو�ضا تعقيدا وا إلن�سان يتفاعل مع
العامل الذي يعي�ش فيه ت أ�ثريا وت أ�ثرا �سلبا و�إيجابا.
مع قوة العقل وقوة النف�س وقوة البدن وقوة الت أ�ثري والت أ�ثر يف العامل اخلارجي يتمتع
ا إلن�سان مبلكات عظيمة ت ؤ�هله المتالك �سائر مقومات وقيم الروح اجلماعية التي وراء تكوين
اجلماعة الب�شرية مبختلف أ��شكالها ،فمنظومة ق ّيم اجلماعة و�شبكة العالقات االجتماعية
و أ��صول االجتماع الب�شري ومنطلقاته وم�ساراته ومبتغياته ومنتهياته كل ذلك بذور تكوينه
وعنا�صر بنيته حا ّلة يف ا إلن�سان الفرد ،تنبع من الفطرة ا إلن�سانية العاقلة وال�شاعرة امل ّيالة
�صوب اجلماعة ت أ�ثريا وت أ�ثرا واندماجا وتك ّيفا ،حتقيقا للم�شيئة ا إللهية ويحددها التوا�صل
يف �إطار االختالف والتباين ،ال على �سبيل ا إلق�صاء والتدابر والتناحر بل على خطى التعارف
والتعاون والتكامل.
و�سبيل التوا�صل يف �إطار االختالف ال ي�ضمن �إيجابيته يف حدود أالنانية أ
والثرة املفرطة
و�إلغاء الغري و�صراع امل�صالح ال�ض ّيقة يف حدود الغرائز وال�شهوات والتكالب على الدنيا
والتناحر واالقتتال يف �سبيل ذلك ،بل التعارف ا إليجابي يتحقق يف حدود الفطرة ال�سليمة
اخليرّ ة وامل�شروعية عقال و�شعورا و أ�خالقا واجتماعا ،بوا�سطة الرغبة يف العي�ش امل�شرتك
واحرتام آالخر وقبوله والتعاون معه نحو النظام والتعاي�ش يف أ�من و�سالم حتقيقا للقوامة
وجت�سيدا للخالفة على أ�ر�ض اهلل ،وال�سبيل �إىل النظام وا إلبداع واحل�ضارة يف �سياق التوا�صل
والتعاي�ش والتعارف ا إليجابي وهي مقومات القوامة واخلالفة احلوار ،احلوار باعتباره امل�سلك
الذي ارت�ضته الفطرة الط ّيبة يف ا إلن�سان والطبيعة والكون ككل لكونها عوامل ارتبطت بقّوة
ال�سببية دافعا وغاية ولها من الف ّعالية ما ال يُح�صى وال ين�ضب ،ومل تكن ذات منحى ع�شوائي
عبثي هزيل ،واحلوار ارت�ضاه اهلل لعباده منهجا لعمارة أالر�ض و�إحكام ال�سيطرة على �صلتهم
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وفق الفطرة ال�سليمة البينية وغريها ،والتفوق يف ذلك عن جدارة وا�ستحقاق ا�ستثمارا لكل
القوى املوجودة وا�ستغالال لكل الفر�ص املتاحة ،يف مقابل ا إلخفاق الذي كثريا ما ينتهي �إليه
ا إلن�سان اجتهادا أ�و �إهماال على ال�صعيدين الفردي واالجتماعي أ�و على �صعيد العامل اخلارجي
أ�و فيما يخ�ص عامل ما بعد املوت.
ي�شكل احلوار قبل كونه ملكة يف ا إلن�سان ومنهجا يف حياته اقت�ضاء كونيا اقت�ضته ظاهرة
التعدد واالختالف يف مقابل الوحدة والثبات  ،وت أ�رجح حركة ا إلن�سان الدءوبة بني االثنني،
للخروج من ال�صراع ال�ضيق والتناق�ض واجلدل ال�سلبي �إىل رحابة التوا�صل ا إليجابي والنظام
والتكامل ،فتجتمع الوحدة مع الكرثة ويندمج التغيرّ مع الثبات يف وفاق ووئام زمن غري
اختالل ،و ُبثّ احلوار يف جميع عنا�صر الكون وبني كل ما تتطلبه احلياة من �شروط و�ضرورات،
فالطبيعة و أ�جزائها و�سائر الظواهر الكونية يديرها نظام ق ّمة يف التنا�سق وغاية يف االن�سجام
والتناغم ومن غري تفاوت وال اختالل ،فكل ما يف الكون له م�صدر وم�سار ومو�صل ،مل ي أ�ت
جزافا وعبثا بل يف أ� ّ
مت الدقة واحل�ساب ،وخملوقات اهلل يف أ�كوانه يحاور بع�ضها بع�ضا يف د أ�ب
وديدان ال تكل وال متل ،هذا احلوار الكوين من نوع خا�ص لي�س كاحلوار بني بني الب�شر ،وهما
من م�صدر واحد وم�سار واحد وغاية واحدة ،فاحلوار يف أالكوان بني �سنن هذه أالكوان على
اختالف أ�نواعها ومراتبها ،تتمث ّله �سنن اخللق يف التكوين والبنية واحلركة والدور.
يجري احلوار يف �صور �شتى ال حد لها من االت�ساق واالن�سجام والنظام بعيدا متاما عن
االختالل والتفاوت ،ولوال االت�ساق املبثوث بني عنا�صر الكون ووحداته وهو من �صور احلوار
لف�سد الكون وف�سدت احلياة ،ومن حكمة اهلل وعدله أ� ّنه خلق اخللق وبث فيه احلياة التي تتخذ
من �س ّنة احلوار منهجا تتعدد وتتنوع �صورها بتعدد وتنوع �صور احلياة بني حا�ضرة وغيبية
وجامدة وح ّية وبني فردية واجتماعية وبني دنيوية و أ�خروية وغريها ما نعلمه وما ال نعلمه،
واحلوار �آية من �آيات اهلل يف خملوقاته يعبرّ عن حالة ا إلبداع واجلمال والروعة التي ّوجدت
عليها �سنن الكون وظواهره ما ظهر منها للعيان وما خفي ،وعرفها نظامه البديع اجلميل
الرائع املركب من هذه ال�سنن ويدل على الدرجة العظمى التي بلغتها جميع خملوقات اهلل
يف الدقة والرتتيب وا إلحكام والنظام واجلمال والروعة من حيث التكوين والبينة واحلركة،
يقف أ�مامها ا إلن�سان �صاحب اجلبلة ال�سو ّية عقال و�شعورا ووجدانا م�ستلهما �إميانه القويّ
الرا�سخ بق ّوة وعظمة وحكمة بديع الكون وواجد النظام والتوا�صل واحلوار ،وال ينكر ذلك �إال
اجلاحد.
للن�سان قائمة يف احلياة على امل�ستوى
تقوم
فال
وواعي،
ناطق
فهو
ن�سان
ل
ا
لدى
احلوار
أ�ما
إ
إ
الفردي أ�و االجتماعي وعلى �صعيد ارتباطه بالعامل الذي يعي�ش فيه و�سائر ظواهر الكون
ومن جهة ات�صاله ببديع الكون ج ّل جالله � إ ّال باحلوار أ�داة لتبادل الت أ�ثري والت أ�ثر بني وحدات
الوجود وهي اهلل ج ّل جالله والكون وا إلن�سان مع بع�ضها بع�ضا وبني عنا�صر و أ�جزاء كل وحدة
من هذه الوحدات وما أ�كرث هذه أالجزاء و أ�نظمها و أ�عدلها ،فمن جهة حياة ا إلن�سان الفردية
املتميزة بالذاتية واخل�صو�صية وبالتعقيد والغمو�ض يف حمتوياتها لدى �صاحبها ذاته ولدى
النا�س عن بع�ضهم البع�ض.
جتري احلياة الفردية الذاتية يف �سكونها وحركتها يف كل احلاالت وفق احلوار الذاتي
الداخلي ،فكل ال�صور والعمليات التي تعرفها احلياة العقلية الذاتية و أ��صلها التفكري والت أ�مل
من �إدراك و�إح�سا�س وتذكر وت�صور وتخيل وما يرافق ذلك من حتليل وتركيب ونقد وتقييم
وا�ستنتاج ،وكل احلاالت التي ت�شهدها النف�س ا إلن�سانية وم�صدرها االنفعال من لذات و أ�الم
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مقال

وميول ورغبات وعواطف و أ�هواء و�سائر امل�شاعر أ
والحا�سي�س ال�شعورية والال�شعورية ال�سوية
واملر�ضية الظاهرة والباطنية ال�سلبية وا إليجابية من حب وكراهية وفرح وحزن وت�سامح
وتع�صب وجنب و�شجاعة وغريها كثري ،كل هذا على امل�ستوى العقلي والنف�سي يتحرك أ�ول
ما يتحرك يف �شكل حوارات و�صورة منولوغات داخلية ذاتية وخا�صة ال يعي�شها �سوى �صاحبها،
على الرغم من كونها ترتك �آثارا ب ّينة على �سلوك �صاحبها الظاهر وعلى املحيط الذي يعي�ش
فيه.
أ
أ
أ
للن�سان �ن يعي�ش من غري احلوار يف ذاته ومعها ،فهو ميار�س
ال ميكن ب�ي حال من الحوال إ
احلوار يف كل احلاالت حتى يف حاالت النوم عن طريق أالحالم ويف حاالت أ�خرى كالال�شعور
واحلاالت املر�ضية وغريها ،فاحلوار ا إلن�ساين الذاتي الداخلي ميزة وخا�صية �إن�سانية ،تدل
على ق ّوة ا إلن�سان وتف ّرده يف الوجود ،وت�شكل لديه مدخال لوعي وجوده اخلا�ص الفردي
الذاتي وال يقا�سمه يف معرفته غريه من بني جن�سه ،ومتثل و�سيلة للتوا�صل مع وحدات
الوجود أالخرى معرفة وت أ�ثرا وت أ�ثريا ولبناء �صالته بها ،ولتحريك التاريخ وبناء احل�ضارة
من خالل حتقق القوامة واخلالفة على أالر�ض.
من احلوار الذاتي ينقل ا إلن�سان احلوار �إىل العامل اخلارجي ا إلن�ساين االجتماعي وغريه،
فاحلوار ا إلن�ساين االجتماعي �ضرورة �إن�سانية اجتماعية يقت�ضيها االجتماع الب�شري يف جميع
�صوره ويف كل الع�صور أ
والم�صار لتكوينه ويف بنيته ويف حركته ،و أ�ول �صورة من �صور االجتماع
ا إلن�ساين اجتماع اثنني من الب�شر اجتماع املر أ�ة والرجل وهما ي�شكالن طريف الكيان الب�شري
ا إلن�ساين يف منطلقه التكويني البنائي ( أ�بونا �آدم و أ�منا حواء) ،أ�ول ما يحتاج �إليه هذا االجتماع
التحاور بني طرفيه ل�ضمان التوا�صل والتعارف والتفاهم والو�صول �إىل التعاي�ش بعد ذلك،
وقد ي�صل احلوار بهذا االجتماع �إىل التنافر والتعار�ض والتناحر ،أ
والمر نق�سه مع كل أ��شكال
االجتماع ا إلن�ساين.
أ
أ
ففي غياب احلوار ال تقوم احلياة االجتماعية أ��صال ،لنّ هذه الخرية تت أ��س�س على املحاورة
الفردية الذاتية التي تنطوي على بذور ت�شكيل مكونات �شبكة احلياة االجتماعية وعنا�صر
تكوين املجتمع ،فحاجة اجلماعة ب�صورها املتعددة يف الن� أش�ة والدور �إىل احلوار كحاجة عامل
أالحياء �إىل املاء والهواء ،فاحلوار وراء املجتمع ت أ��سي�سا وبنيانا ون�شاطا ،ووراء حتريك التاريخ
و�إنتاج احل�ضارة و�صنع املجد وال� ؤ
س�دد من طرف ا إلن�سان االجتماعي املدين ال ا إلن�سان الفردي
البيولوجي ،يدلنا كل من الوحي ا إللهي والتاريخ والواقع ا إلن�ساين املعي�شي فرديا واجتماعيا
متخلفا كان أ�و متح�ضرا �إىل أ�نّ احلوار كائنا ما كان هو مبد أ� و أ��صل كل حت ّرك �إن�ساين يف ذاته
أ�و نحو غريه ،ومنهجه يف اجتاه البناء ال�شخ�صي الذاتي املطلوب طبيعة وو�ضعا و�شرعا ،أ�و
�صوب البناء االجتماعي املرغوب فيه تعاي�شا وح�ضارة ،وكل ذلك يف �سبيل التكامل بني عنا�صر
الوجود جميعا.
�إذا كان احلوار �شرط التكامل بني وحدات الوجود ف�إن ذلك يبد أ� يف ا إلن�سان الفرد أ�وال
ثم ي�شيع بعد ذلك بني جميع أ�فراد بني جن�سه الب�شري ،وي ّتخذ طريقه البنائي يف ا إليجابية
توا�صال وعرفانا وبيانا وح�ضارة أ�و ي�سري يف االجتاه املعاك�س فينتهي �إىل التع�صب والفرقة
وال�شقاق والتخلف ،وفطرة احلوار ال�سليمة تنبع من نظام الكون يف التناغم والتوحيد
والتكامل بني خمتلف أ�جزائه يف �سياق التباين واالختالف الذي هو من �سنن الكون ،والتناغم
يف احلوار ي ؤ��س�س له الت�سامح املف�ضي بال�ضرورة �إىل الوفاق والوئام والعي�ش يف �سالم ،وتهدمه
كل حماولة يف اجتاه التع�صب اعتقادا وفكرا وعرقا ولغة ومذهبا وغريه كثري ،التع�صب ألحد
الطابوهات املُعطل للحوار �شرط اجلد واالجتهاد والذي يقود �إىل التغيري والتطور واالزدهار
يف مقابل تر�سيخ ودعم اجلمود والتحجر والتخلف واالنحطاط ،فاملحاورة �إما ب ّناءة لها أ��س�سها
وم�سارها و أ�هدافها املن�شودة و�إما هدّامة ال أ�فق لها مبنية على الت�صور ال�ضيق يف حدود ال
ي�سمح التطرف باخرتاقها افرتاءا على اجلبلة الط ّيبة و�صدفا عنها.
تتجلى كل من �صورة احلوار ا إليجابية الب ّناءة �صورة بي�ضاء خيرّ ة يف منتهى الطيب واجلمال،
و�صورته ال�سلبية الهدّامة �صورة �سوداء يف منتهى القبح وال�سوء داخل حياة ا إلن�سان يف
م�ستويات عديدة ،فبني أالديان واملذاهب والطوائف �إما تعاي�ش و�سالم و�إما تناحر واقتتال،
وبني الثقافات والفل�سفات و�سائر أالفكار �إما توا�صل وتنامي وتطور وازدهار و�إما انغالق

وتقوقع وحتجر وجمود وتخلف ،أ�و انت�شار واخرتاق وهيمنة من جهة أالقوى وتقل�ص وان�صهار
وذوبان وزوال من قبل أال�ضعف بعد الغ�سيل الذي يتعر�ض له ،وبني احل�ضارات �إما �إقبال
متبادل ونهم متوا�صل و أ�خذ وعطاء و�إما �إعرا�ض و�إدبار فينتهي أالمر �إىل الرتاجع واالندثار،
وبني أالحزاب والت�شكيالت ال�سيا�سية وبني براجمها � إ ّما توا�صل �سلمي �إيجابي ي�صب يف ق ّوة
احلكم والدولة واملجتمع تنظيما ومتا�سكا وتطورا و�إما ت�صارع �سلبي فارغ من املحتوى عنيف
ينتهي باملجتمع وال�سلطة �إىل ال�ضعف واالقتتال واالنهيار ،هذا ما يفعله احلوار بني ا إلن�سان
وا إلن�سان ،فاحلوار امللفوف مبكارم أالخالق خا�صة الت�سامح واالحرتام املتبادل يف �إطار الندّية
منتهاه البناء والتعمري أ�ما احلوار املُغ ّذى بروح التع�صب واالنتقام فمنتهاه الهدم الدمار.
واحلوار لي�س مطلوبا بني ا إلن�سان و أ�خيه ا إلن�سان لعمارة أالر�ض والتمكني للخالفة فيها
فح�سب ،بل �ضروري بني ا إلن�سان والكون ب�سائر أ�جزائه ،و�إذا كان الكون م�ستقال عن ا إلن�سان
تكوينا ونظاما وبنية و أ�ثرا فاالت�صال بينهما قائما ت أ�ثريا وت أ�ثرا ،وحالة الت أ�ثري املتبادل هي
عني احلوار ،يحاور ا إلن�سان الكون بال�سعي احلثيث �إىل معرفته وتف�سري ظواهره واكت�شاف
النظام الذي يحكمه بوا�سطة العلوم ومناهجها و�سائر الو�سائل والتقنيات التي ت�سمح
باكت�شاف خرياته وطاقاته وت�سخريها خلدمة حاجات وم�صالح ا إلن�سان ،حتويل الكون من
�صورة غري نافعة �إىل �صورة نافعة تنفيذا إلرادة ا إلن�سان امل�ستمدة من �إرادة اهلل يف توا�ضع ومن
غري كرب وافرتاء.
ويجري أالمر نف�سه بالن�سبة لتنفيذ �إرادة الب�شر على نف�س املنوال والوترية يف حياة ا إلن�سان
الفردية واالجتماعية حتى ال يختل نظام احلياة الذي يقوم على التكامل ،فاحلوار االجتماعي
ب�ص ّوره املتعددة يجد �ضا ّلته باحلوار مع الكون من خالل التقدم العلمي والتقني وتطور
و�سائل الت أ�ثري يف الطبيعة وحتويل ظواهرها �صوب حتقيق ما يحتاجه ا إلن�سان ويوفر له
الراحة ،وي�شمل ذلك احل�ضارة بجميع منتجاتها والثقافة بكافة مظاهرها ،أ�ما عدم حماورة
ا إلن�سان ظواهر الكون عقال وبحثا واكت�شافا وحتويال وت�سخريا فهو حال البداوة اخلايل
من القوامة ا إلن�سانية يف الوجود كما ُكتب لها أ�ن تكون ،ومعار�ضا ل�ضرب ا إلن�سان يف أالر�ض
و�سعيه يف احلياة ،ويف هذا تعطيل إلرادة ا إلن�سان التي هي من �إرادة اهلل يف حتقيق الفطرة
واالكت�ساب والتكيف مع ا إل ّنية والغريية الكون ،و�ضمان التكامل بني ال�سماوي أ
والر�ضي وبني
املادي والروحي وبني الدنيا آ
والخرة وبني اهلل وا إلن�سان ،توحيدا وتعبدا ورغبة ورهبة ،ابتغاء
الو�صول �إىل ب ّر ال�سالم والنجاة� ،إىل ر�ضوان اهلل تعاىل.
احلوار يف أ�عظم �صوره ذلك املتبادل بني ال�سماء أ
والر�ض ،بني اهلل وا إلن�سان ،ويكون يف
منتهى �إيجابيته نزوال و�صعودا ،على �سبيل الوحي املن ّزل إلنارة دروب احلياة يف الكون الف�سيح
يف عامل الدنيا ويف عامل ما بعد املوت ،ويف اجتاه اال�سرت�شاد بتعاليم الوحي والتوجيه ب أ�وامره
ونواهيه ،ومن خالل لطف اهلل وعفوه وف�ضله وكرمه ورحمته التي و�سعت كل �شيء ،وب�إميان
ا إلن�سان بربه وت�صديقه حلقائق الدين وتعبده مبا أ�بانه اهلل له ،وبتنفيذ �سائر أ�حكام اهلل يف
النف�س واملجتمع والكون ،بعيدا عن االفرتاء على اهلل وا إلخالل ب�سننه ،أ�ما �إذا اجته احلوار
نحو ال�سلبية �صعودا ونزوال بالتمرد عن اهلل واخلروج عن �شرعه وامتد �إىل جمابهة القدر
و�إىل ال�صدف عما أ�راده اهلل خللقه و أ�ودعه فيه من خري و�إبداع وجمال ،فما يكون من غ�ضب
اهلل و�سخطه أ�قوى و أ�عظم ،فاحلوار بني العبد وخالقه �إما روح وريحان وجنات نعيم و�إما خزي
وندامة وجحيم.
فاحلوار مرتبط بالتوا�صل واالختالف يف خمتلف �صوره وميادينه يفقد �إيجابيته متاما عند
كل من ال يعرفها أ�و يتجاهل قيمتها أ�و يجحدها ويكابر عليها ،ونتيجة ذلك اختالل حياة
ا إلن�سان وف�ساد �صالته بوحدات الوجود ،ويف ذلك �إهدار للوقت وم�ضيعه أ
للمانة والر�سالة
التي ُوجد ألجلها ولوالها ما ُوجد أ��صال ،وهي خالفة اهلل على أالر�ض ،فما بال العبد يف تقربه
من �سيده لي�صبح خليفة له على أالر�ض ،وهو مطلب ي�ستحيل حتققه يف املجتمعات العبودية
التي عرفها التاريخ .وحتقق نعمة احلوار �إيجابيتها وخريها وجمالها �إذا انبنت على مكارم
أالخالق وعلى ر أ��سها مكرمة الت�سامح و�إذا اخرتقت ا إلن�سان والطبيعة والكون و�إذا حتققت يف
م�ستوى ا إلميان باهلل واال�سرت�شاد بهداه فتت أ�دّى الر�سالة وتتحقق اخلالفة ويتم اكتمال �صلة
أالر�ض بال�سماء وينعم ا إلن�سان بر�ضوان اهلل تعاىل.
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الكاتب ح�سن ال�شيخ لـ"

بد أ�ت م�شروعي الفكري بـ

آ�خر الفال�سفة وفيل�سوفان ثائران
حوار /ف ؤ�اد ن�صراهلل
 الكاتب ح�سن ال�شيخ � ،إداري وقا�ص  .كتب م ؤ�خرا ترجماتللعديد من أالعالم الكبار  .و يعد أ�حد أ�برز امل�شتغلني بت أ�ريخ
الفكر احلكمي ا إل�سالمي و أ�حد املدافعني عن املدر�سة احلكمية
 ،بزعامة ال�شيخ أ�حمد بن زين الدين أالح�سائي  ،طوال ربع
قرن  .و�صدر له يف هذا املجال العديد من املقاالت ال�صحفية
 ،والدرا�سات املطبوعة  ،أ�همها كتاب ( �آخر الفال�سفة) الذي
تناول �سرية ال�شيخ أالوحد احلياتية والفكرية  .هذا احلوار
اخلا�ص بالـ "اخلط "يركز حتديدا على فن الرتجمة ،
أ
والعالم ممن ترجم لهم ( ح�سن ال�شيخ ) و أ�ثارت الكثري من
القبول والرف�ض على ال�ساحة املحلية .
اجتهت للدرا�سات الفكرية و الفل�سفية والرتجمة  ،بعد
الدارية والق�ص�صية  ،وذلك
أ�ن كنت من�شغال بالكتابة إ
من خالل كتابني هما ( آ�خر الفال�سفة) و (فيل�سوفان
ثائران) وكالهما مرتبط بال�شيخ العالمة أ�حمد بن
زين الدين أ
الح�سائي الذي عا�ش يف القرن الثاين ع�شر
الهجري  ....كيف تناولت أ�فكاره و معتقداته و ترجمت
ل�سريته؟
 هناك ثالثة م�سارات فكرية أ�عمل عليها  .فبا إل�ضافةللكتابات ا إلبداعية ان�شغلت بالكتابة ا إلدارية و الرتجمات
ا إل�سالمية  .ومن الدرا�سات ا إل�سالمية جاء كتابان عن
ال�شيخ احمد بن زين الدين أالح�سائي  .الكتاب أالول ( �آخر
الفال�سفة)  ,وهو ر ؤ�ية فكرية جديدة يف منهج ال�شيخ احمد
أالح�سائي  .كتبته بلغة معا�صرة  ,وابتعدت عن لغة القرون
الو�سطى  ,وحاولت أ�ن انظر لهذه ال�شخ�صية  ,ب�شكل حمايد
 .مبتعدا عن ال�صراعات التقليدية  .وكانت املفاج أ�ة القبول
الكبري على الكتاب يف العديد من البلدان ا إل�سالمية  .أ�ما
الكتاب آالخر فقد كان بعنوان ( فيل�سوفان ثائران ) وهو
درا�سة نقدية يف التاريخ الفل�سفي املقارن ألفكار ابن ر�شد وابن
زين الدين أالح�سائي .
أ
أ�عتقد أ�ن أ�فكار ال�شيخ الح�سائي  ,و�ضعت حتت الدرا�سة

�آخر الفال�سفة
هو ر ؤ�ية فكرية جديدة يف
منهج ال�شيخ أ�حمد أالح�سائي

18

النقدية املو�ضوعية ألول مرة يف هذا الكتاب � .إال �إنها لي�ست
املرة أالوىل التي اكتب فيها درا�سة �إ�سالمية  .بل �إن أ�ول كتاب
�صدر يل قبل عقد من الزمن مل يكن �سوى درا�سة �إ�سالمية
والتي مل تكن �سوى ترجمة غري تقليدية لل�سيدة زينب بنت
علي عليهما ال�سالم .
البداعية � ،إال �نأ
الدارية و إ
ولكن ُعرفت بكتاباتك إ
كتابك ( آ�خر الفال�سفة) أ�عترب جتربة جديدة  ،ما لذي
دفعك �إىل طرق مثل هذه التجارب الكتابية ؟
 كما أ��شرت قبل قليل �إنني من�شغل بالكتابة ا إل�سالميةوحتديدا يف جمال الرتجمة والكتابة ا إلدارية منذ بداياتي
 ،كما كنت من�شغال بالكتابة ا إلبداعية أ�ي�ضا  .بل أ�ن الكتابات
ا إل�سالمية وا إلدارية لها أ��سبقية الن�شر  .بينما مل أ�ن�شر كتاباتي
ا إلبداعية �إال بعد فرتة طويلة من كتابتها .لدي كتابان عن
ا إلمام علي ابن أ�بي طالب ( ع ) وعن ال�سيدة زينب (ع) وهما
من أ�وائل �إ�صداراتي.
مل جتب على �س ؤ�ايل  .ملاذا الرتكيز على فل�سفة و أ�فكار
ال�شيخ احمد أ
الح�سائي دون غرية من العلماء ؟
 مل اخرت الرتكيز على أ�فكار ال�شيخ أالح�سائي يوما  ,وملأ�نو الكتابة عنه يف يوم من أاليام  .ولكن كنت أ��سمع نقدا الذعا
عن هذه ال�شخ�صية االح�سائية  .هناك جدل مل يتوقف
منذ قرنني من الزمن عن أ�فكار ال�شيخ أالوحد أالح�سائي
ومعتقداته  .قر أ�ت عر�ضا �سريته  ,فها لني ما أ�جد فيها
من ت�شويه ل�شخ�صية �إ�سالمية كبرية بحجم هذه ال�شخ�صية
أالح�سائية .وازددت يقينا أ�ن هناك ظلما و�إجحافا حلق ب أ�فكار
ال�شيخ ؛ بل ماهالني حقا أ�ن ال�شيخ أالح�سائي يدعو مبا اتهم
به  .أ�ال وهو التم�سك واالتكاء على القر�آن الكرمي أ
والحاديث
ال�شريفة  ,لفهم الفكر ا إل�سالمي بدال من ا إلتكاء على الفل�سفة
اليونانية التي جاء بها �سقراط و أ�فالطون .
ال�سالمي وجميع العلماء امل�سلمني يركزون او
لكن الفكر إ
يتكئون على القر آ�ن الكرمي أ
والحاديث النبوية  .مل يكن
ال�شيخ االح�سائي الوحيد كما ذكرت ؟
أ
 أ�نا ق�صدت الفال�سفة امل�سلمني حتيدا.و لل�سف ال�شديدهناك تيارات �إ�سالمية واىل آالن تنت�صر لفكر �سقراط و
أ�فالطون والكندي والفارابي وتبتعد عن الفل�سفة ا إل�سالمية
املعتمدة على القر�آن الكرمي أ
والحاديث ال�شريفة  .بل وتعتقد
ان أ�فكار �آر�سطو و أ�فالطون مقد�سة  ,ال يجوز مناق�شتها  ,وال
يجوز االعرتا�ض عليها  .لذلك واجه ال�شيخ احمد أالح�سائي

هذا الظلم .
ظلم اجتماعي من جمتمعة يف ذلك اليوم  ,وظلم تاريخي
ا�ستمر حتى يومنا هذا  .النا�س يكررون ما ي�سمعون  ,وال
يرغبون يف فتح أ�عينهم على احلقيقة  .بل يخافونها أ�حيانا
 .لذلك فال�شيخ أ�حمد أالح�سائي يعد من أ�برز العلماء
والفال�سفة يف القرن الثالث ع�شر الهجري .
من خالل درا�ستك لهذه ال�شخ�صية هل ترى أ�ن �شخ�صية
ال�شيخ احمد أ
الح�سائي بهذا احلجم الذي و�صفت ؟
ال�شيخ أالح�سائي يعد من أ�كابر حكماء امل�سلمني .بل وميكن
اعتباره أ�هم �شخ�صية علمية يف التاريخ أالح�سائي  .خرج من
أالح�ساء لكن �شهرته العلمية والتي ابتد أ�ت منها و�صلت حتى
�إيران مرورا بالعراق والكويت والبحرين وغريها من الدول
ا إل�سالمية  .حتى أ�ن ال�شاه القاجاري فتح علي �شاه �إمرباطور
الدولة القاجارية �آنذاك �سعى �إليه  ,و أ�ر�سل ر�سائل عديدة
يطلب منه القدوم �إىل طهران  ,و ال�شيخ أالح�سائي يرف�ض
 .ورجعت �إليه الدولة القاجارية ا إليرانية والعديد من �سكنة
باك�ستان والهند و العراق أ
والح�ساء يف أالحكام الفقهية �آنذاك
.
و �إذا راجعت لكتب الرتاجم جتده ي أ�تي يف الرعيل أالول ,
ولكن أ�حيانا مع بع�ض الت�شويه الذي حلق به .
ماذا عن كتابك الثاين ( فيل�سوفان ثائران ) هل ميكن
لنا القول ان هذه الدرا�سة درا�سة تاريخية لفل�سفتي
ابن ر�شد وابن زين الدين أ�م �إنها درا�سة نقدية ملنهجيهما
الفل�سفي ؟
 هذه الدرا�سة نقدية ل�سريتي ابن ر�شد القرطبي وابن زينالدين أالح�سائي الفل�سفية � ,إال �إنها لي�ست درا�سة تاريخية
باملعنى احلريف للدرا�سات التاريخية  ,و�إن دخل التاريخ يف بع�ض
جوانبها  ,بل تهدف ال�ستعرا�ض الق�ضايا وامل�سائل الفل�سفية
التي تناولها هذان الفيل�سوفان الثائران .
ما هو منهج البحث العلمي الذي ا�ستخدمتموه ملقاربة
أ�فكار ابن ر�شد وبن زين الدين رغم التفاوت الفكري و
اجلغرايف والزمني بينهما ؟
تنحو هذه الدرا�سة اجلديدة ملقاربة أ�فكار كل من ال�شيخأ�حمد االح�سائي وابن ر�شد مبنهج جديد ال يعتمد على
ال�سرد التقليدي آلراء كل منهما بل تتك أ� على ا�ستخدام املنهج
املقطعي ك أ�داة للبحث العلمي والتحليل  ,وهو منهج م�ستمد
من الدرا�سات االجتماعية وال �سيما الدرا�سات ا إلدارية التي
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حوار

�شخ�صية ال�شيخ أ
الوحد تعر�ضت لت�شويه نتيجة اجلهل ب أ�فكاره اجلريئة
تعتمد على هذا املنهج من اجل حتليل أ�هداف ومهام امل ؤ��س�سات
ا إلدارية جمتمعة للو�صول �إىل ت�صور �شمويل كامل .
ما هي البحوث اجلديدة التي تناولتموها من خالل هذه
الدرا�سة ؟
 احتوى كتاب ( فيل�سوفان ثائران ) على العديد من البحوثالفل�سفية املبتكرة يف فل�سفتي ابن ر�شد وابن زين الدين والتي
اعتقد ان أ�حدا من الكتاب مل يتطرق �إليها قط ممن كتب عن
أالح�سائي  .وان املوا�ضيع التي تناولتها تعد موا�ضيع جديدة
تبحث الول مرة .
ومن أ�هم البحوث التي تناولها الكتاب ثورة الفال�سفة و
أ�ر�ستقراطية املعرفة وفل�سفتان مبنظار واحد والف�ضاء
النف�سي للثوار ونهاية التاريخ عند أالح�سائي وبن ر�شد
وفل�سفة الف�ضاء أ
والر�ض ,ومن عناوين الكتاب يت�ضح املباحث
اجلديدة التي حاولت اخلو�ض فيها .
ال�شكاليات التقليدية
ولكن هذه الدرا�سة مل تتناول إ
التي تطرح عادة عند الكتابة عن ابن ر�شد أ�و ابن زين
الدين ؟
 نعم حاولت يف هذا الكتاب جتاوز ال�صراع التقليدي بنيالغزايل وبن ر�شد وكذلك ا إلتهامات التي وجهت لل�شيخ
أالح�سائي �إىل مباحث مهمة وجديدة � .إال أ�نه من امل ؤ�كد ان
هذه الدرا�سة ا�ستهدفت �شريحة من القراء ممن متتلك ذوقا
فل�سفيا م�سبقا وممن هم قادرون على م�سايرة تلك الدرا�سة
اجلادة .
وهل تعتقد ان كتابك (فيل�سوفان ثائران ) قد ا�ستقبل
بنف�س القبول الذي ا�ستقبل به كتاب ( آ�خر الفال�سفة)
من قبل ؟
 بحكم �سيطرة النظرة التقليدية �إىل فكر ال�شيخ أالوحدأ�حمد بن زين الدين أالح�سائي على أ�فكار العديد ممن در�سوه
وعرفوه فقد أ�ثار هذا الكتاب من العديد من أال�سئلة والكثري
من النقا�ش ف�شخ�صية أالح�سائي تعر�ضت لالتهام و�سوء
الفهم من العامة كغريها من ال�شخ�صيات ا إل�سالمية التي
امتهنت الفل�سفة او احلكمة للدفاع عن العقيدة  .وقد عرف
عن ال�شيخ احمد أالح�سائي �صفاء العقيدة والبعد عن الغلو
واالتكاء يف منهجه الفل�سفي على القر�آن الكرمي أ
والحاديث
ال�شريفة  ,ونبذ الفل�سفة اليونانية القدمية التي ال تن�سجم
مع الفكر ا إل�سالمي أال�صيل .
 �صدر لكم كتاب ميكن ان ي�صنف من أ�دب الرتاجم بعنوان( أ�ول املجتهدين ) عن املريزا مو�سى احلائري  .ملاذا هذه
الرتجمة بالذات ؟
أ
الكتاب درا�سة جديدة � ،و ترجمة جديدة  ،عن حياة املريزامو�سى احلائري أالحقاقي  ،مبنا�سبة مرور مائة وخم�سني
�سنة على والدته عن دار الر أ�ي العربي اللبنانية بعنوان ( أ�ول
املجتهدين ) .
ماذا مييز هذه الرتجمة عن الرتجمات ال�سابقة التين�شرت عن املريزا مو�سى احلائري؟

 مل يكتب عن املريزا مو�سى احلائري درا�سات م�ستقلة .الكتاب هو أالول امل�ستقل الذي يكتب عن املريزا مو�سى
احلائري � .إنها درا�سة مت�شابكة  ،تعتمد بالدرجة أالوىل
على منهج البحث االجتماعي لدرا�سة املجتمعات  ،من ر�صد
وحتليل لعوامل قوتها و�ضعفها وك�شف أ��سباب �صراعاتها  ،كما
أ�نها درا�سة يف التاريخ وال�سرية أ�ي�ضاً  ،ت�ستخدم أ�دوات امل ؤ� ّرخ
بعيداً عن العاطفة  ،لذلك فان العاطفة الت�شوب درا�سة من
هذا النوع – وان كان ال يعيبها – ان بدت العاطفة يف ثنايا
العر�ض والتدقيق والتحليل وا إل�ستنتاج .
 يف كتابك ( أ�ول املجتهدين ) �شنيت هجوما عنيفا علىكتب الرتاجم  ،وعلى العديد ممن كتبوا يف هذا الفن .
فلماذا هذه احلالة الت�صادمية مع آ
الخرين ؟
هذا الكالم لي�س دقيقا  .هذه الدرا�سة تقوم على احرتامجميع مراجعنا  ،و علمائنا أالعالم  ،وال تهدف لالنتقا�ص من
أ�حد منهم  ،و�إن عاتبنا بع�ض الرتجمات التي كتبت عنهم  ،أ�و
ال أ�و جتاه ً
ق�ست على بع�ض من أ�هملت ذكرهم جه ً
ال  ،ف�إنها
تبقى يف �إطار ما كتب عن �سريتهم ب أ�يدي غريهم  ،ويف �إطار
النقا�ش العلمي للرتجمة  ،ال للمرتجم لهم .
ولكن ملاذا قابل البع�ض هذه الرتجمة بالرف�ض ؟
 ال ادري حقا � .إن هدف هذه الدرا�سة بو�ضوح االنت�صار لكلمراجعنا  ،و لكل علمائنا وم�شايخنا الكبار دون ا�ستثناء  ،فغاية
أ�ملنا التوحيد  ،بني أ�بناء الوطن الواحد  ،وبني أ�بناء أالمة
الواحدة  .ال يوجد �صراع فكري بني املدر�سة احلكمية ،التي
تزعمها ال�شيخ أالوحد مع الفقهاء  .ال�صراع كان بني املدر�سة
احلكمية و مدار�س الفل�سفة اليونانية .
كتابكم أ
الخري هو أ�ي�ضا ميكن ت�صنيفه يف خانة الرتاجم
 ،وجاء بعنوان ( الرئي�س العيثان ) ملاذا ال�شيخ العيثان ؟
وما هي داللة التوقيت ؟
أ
أ
 كتاب ( الرئي�س العيثان ) هو ا إل�صدار الول �ي�ضا عناملرجع الكبري ال�شيخ حممد بن عبد اهلل العيثان  ،مبنا�سبة
مرور مائة �سنة على وفاته  .والكتاب �صدر يف بريوت عن دار
املحجة البي�ضاء .
أ
ولكن ماذا أ�ردت �ن تقول يف هذا الكتاب ؟ ما هو اجلديد يف
كتاب ( الرئي�س العيثان) ؟
 الكتاب ي ؤ�رخ لبدايات احلركة العلمية والثقافية يف املنطقةال�شرقية  -االح�ساء والقطيف  -يف القرنني الثاين ع�شر و
الثالث ع�شر الهجري  .وبدايات احلركة الثقافية الكربى ،
التي أ��شعل �شرارتها أالوىل ال�شيخ أالوحد  ،و أ�ردفت منطقتي
أالح�ساء و القطيف بالعديد من مراجع الدين  ،والعلماء
العاملني  .ولقد حمل علماء أالح�ساء لواء مدر�سة �آل البيت
احلكمية  ،ون�شروا أ�فكارها ومبادئها و علومها يف املجتمع
ال�شيعي االح�سائي .
 قلت أ�ن هناك العديد من مراجع الدين ممن هم �سارواعلى منهج مدر�سة آ�ل البيت احلكمية  .مثل من ه ؤ�الء
العلماء ؟
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يف طليعة ه ؤ�الء العلماء الذين حملوا لواء مدر�سة �آل البيت
احلكمية  ،و رف�ضوا الفل�سفات اليونانية و الب�شرية أالخرى
ال�شيخ حممد بوخم�سني الذي يعد احد ابرز أ�عالم هذه
املدر�سة ألنه كان مت�شربا بفكر ال�شيخ أالوحد – احمد بن
زين الدين االح�سائي – فقد �آىل على نف�سه �إال أ�ن يغر�س الفكر
النري ال�صايف من فل�سفات الب�شر بني مواطنيه  .ولذلك كان
أ�ول من جاء بفكر ال�شيخ أالوحد �إىل أالح�ساء ون�شر تعاليمه.
و حمل لواء املدر�سة احلكمية بعده ال�شيخ حممد بن عبداهلل
العيثان – املرتجم له– أ�حد أ�كابر العلماء  ،ومراجع التقليد
من هذه املدر�سة  ،رغم تزاحم العلماء الكبار من مراجع
التقليد من خمتلف املدار�س ا إل�سالمية يف منطقة أالح�ساء و
القطيف وباقي بلدان اخلليج العربي يف ذلك الوقت .
ملاذا لقبته بالرئي�س ؟
 لل�شيخ حممد العيثان أ�لقاب يف حياته منها ( �شم�س ال�شمو�س) و أ�ظن أ�ن لقب (الرئي�س) ي�ستحقه بجداره  ،ألنه رئي�س و أ��ستاذ
العديد من املراجع واملجتهدين والعلماء  .من أ�مثال مراجع
الدين  :ال�شيخ حبيب بن قرين  ،وال�سيد نا�صر ال�سلمان ،
وال�سيد ماجد العوامي  ،وال�شيخ عبد اهلل بن معتوق التاروتي
القطيفي  ،وكذلك املريزا مو�سى احلائري وغري ه ؤ�الء املراجع
ع�شرات من العلماء وامل�شايخ الذين در�سوا على يديه .
 ملاذا تعر�ض الكتاب النتقادات حادة ؟ اعتقد �إن هذا الكتاب هو أالحدث الذي يتناول العديد مناملو�ضوعات  ،التي كانت من امل�سكوت عنها  ،طوال قرنني من
الزمن  .وال�شك أ�ن الكتاب أ�ثار موجة من القبول والرف�ض ،
عاك�سا ال�صراع ال�شفوي يف املنطقة � ،إىل �صراع فكري مكتوب
ومقروء ألول مرة بجر أ�ة متناهية  .فرمبا يرى البع�ض أ�ن
ال�سكوت على أالخطاء أ�وىل من �صدمة احلقيقة .
�إىل أ�ين يريد ح�سن ال�شيخ الو�صول من خالل م�شروعه
الفكري هذا ؟ واىل أ�ين �سيحط حمطته القادمة ؟
 أ�نا أ�حاول أ�ن أ�عمل على �إجناز م�شروع فكري جتديدي ,بتناول أ�فكار احلكيم ا إل�سالمي الكبري احمد بن زين الدين
أالح�سائي بالدرا�سة والتحقيق و�إعادة القراءة  .وترجمة
أ�عالم هذه املدر�سة ترجمة مو�ضوعية جديدة  .وقد بد أ�ت
هذا امل�شروع الهام منذ �سنوات عديدة فكتبت كتابي ( �آخر
الفال�سفة ) الذي أ�ثار قبوال ا علميا وا�سعا على ال�ساحة
ا إل�سالمية  .ومن ثم كتبت ( فيل�سوفان ثائران ) وهو ترجمة
فكرية  .ومن ثم كتب الرتاجم أالخرى ألعالم مدر�سة �آل
البيت احلكمية .
و أ�نا أ�عكف حاليا على ر�صد املوا�ضيع اخلالفية بني املدر�سة
احلكمية وبني املدار�س الفل�سفية اليونانية  ،ولكن بطريقة
حتقيقية
جديدة  .ال يعتمد على البحث والتدقيق واملقارنة  ،بل على
عن�صر التو�ضيح والعر�ض واملناق�شة.

حوار
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ال�شباب والعطلة ال�صيفية

بقلم  :حممد حمفوظ
من املراحل احليوية التي مير بها ا إلن�سان هي مرحلة ال�شباب,
�إذ ت�شكل منعطفا حقيقيا يعي�شه ا إلن�سان على ال�صعد كافة .
ففي هذه املرحلة تتفتح �آفاقه الفكرية والعملية ,وتتبلور
طموحاته وم�شروعاته امل�ستقبلية  ،ويف نف�س الوقت تزداد
حاجاته ومتطلباته ,وتنمو لديه أ�حا�سي�س وم�شاعر الذات بكل
أ��شكالها  .لذلك ف�إن مرحلة ال�شباب هي أالكرث ا�ستهالكا على
امل�ستوى املادي ,كما أ�نها هي أالكرث تقلبا على امل�ستوى املعنوي
والنف�سي  .لذلك ينبغي أ�ن تكون هناك رعاية خا�صة واهتمام
مكثف بال�شباب ملا لهم من ت أ�ثري مبا�شر على حركة املجتمع
و أ�منه وا�ستقراره وتطوره .
وما املجتمع على حد تعبري البع�ض �إال �صغار يتهيئون ملرحلة
ال�شباب ,و�شباب ي أ�خذون من احلياة ملطاحمهم و�آمالهم,
ويعطونها من ن�شاطهم وحيويتهم ,و�شيوخ يف�صمون ب أ��صداء
�شبابهم ويعي�شون على بقايا خريه ون�شاطه.
أ
وتعترب العطل ال�صيفية يف جمتمعاتنا من الزمنة اخل�صبة,
التي تنقل الطالب وال�شباب من هموم الدرا�سة واملذاكرة� ,إىل
الرتويح عن النف�س وممار�سة أالعمال أ
والن�شطة الريا�ضية
والفنية وما �شابه ذلك  ،التي مل تكن ممار�ستها �سانحة مبا فيه
الكفاية يف أ�وقات الدرا�سة والتح�صيل العلمي .
فالعطل ال�صيفية من الفر�ص ال�سانحة على امل�ستوى النف�سي
والزمني واالجتماعي ,التي ي�ستطيع فيها ال�شباب أ�ن ي�ستثمرها
يف �إن�ضاج خرباته ,وبلورة كفاءاته ,واكت�ساب املهارات اجلديدة،
مع �إ�شباع حاجته �إىل الرتفيه الذي يحتاجه ال�شاب على
امل�ستويني النف�سي واالجتماعي .
لهذا ونحن يف بداية العطلة ال�صيفية الطويلة  ,نت�ساءل  :ماذا
ينبغي ل�شبابنا أ�ن يفعل يف هذه العطلة  .أ�و ما هي الربامج
املقرتحة التي ينبغي ل�شبابنا أ�ن يلتفتوا �إليها يف هذه العطلة .
فر�صة للمراجعة والتقومي:
�إن من أالخطاء اجل�سيمة التي قد يرتكبها ا إلن�سان بحق نف�سه
وم�ستقبله ,هو حينما ي�سرت�سل يف حياته ,دون أ�ن يقف لتقومي
م�سريته ,أ�و مراجعة ح�ساباته و أ�هدافه  .واال�سرت�سال دائما
ي�ضر با إلن�سان  ،الفرد واملجتمع  ،ويدخله يف دهاليز الغفلة
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التي متنع عن ا إلن�سان خمتلف الربكات واخلريات .
لهذا ف�إن من القيم احل�ضارية التي ينبغي أ�ن يعتاد عليها
ا إلن�سان وباخل�صو�ص يف مرحلة ال�شباب  ،هي قيمة املراجعة
للن�سان .
والتقومي �إىل امل�سرية العلمية والعملية والنف�سية إ
حتى يكت�شف من خالل هذه املراجعة عنا�صر القوة فيعمقها يف
نف�سه  ،ويتعرف على نقاط ال�ضعف ,ويجتهد إلنهائها من حياته
وم�سريته  .وبهذه القيمة وتداعياتها العملية والنف�سية يتقدم
ا إلن�سان با�ستمرار  ،ويعي�ش يف حركة ت�صاعدية م�ستمرة.
للنعتاق
فتقومي ال�سلوك ا إلن�ساين من ال�شروط أال�سا�سية إ
من كل الكوابح التي حتول دون التطور والتقدم على امل�ستويات
كلها.
والعطل ال�صيفية من املحطات ال�ضرورية التي ينبغي أ�ن
يقف عندها ا إلن�سان  .لكي يراجع م�سريته ,ويقوم جتربته ،
وي�ضيف �إىل �شخ�صه و�شخ�صيته �صفات �إيجابية جديدة  .لهذا
ف�إننا نهيب ب�شبابنا وندعوهم �إىل اال�ستفادة من هذه العطلة
ال�صيفية يف تقومي م�سريتهم النف�سية واالجتماعية  ،التعليمية
والعملية  ،و�سلوك ا إلن�سان مع نف�سه و أ�هله وحميطه وجمتمعه
 .لكي يتقدم ال�شاب يف حياته ,وي�ستفيد من جتارب ما�ضيه  ،ألن
( من جرب املجرب حلت به الندامة) .
فهذه العطلة ال�صيفية  ،من املوا�سم الهامة  ،التي يتمكن فيها
ال�شاب من مراجعة م�سريته  ،والتخل�ص من عيوبه  ،وزيادة
نقاط قوته .
�سد الثغرات والنواق�ص:
قد ال يجد ال�شاب فر�صة كافية يف أ�يام الدرا�سة والتح�صيل
العلمي لرتميم نواق�صه و�سد ثغراته ,الن�شغاله بالدرا�سة
ومتطلباتها  .لهذا ف�إن العطلة ال�صيفية من أالزمنة املهمة,
التي من ال�ضروري أ�ن ي�ستثمرها ال�شباب ,يف �سد ثغرات
حياتهم العلمية والعملية ,وترميم نواق�صهم النف�سية والفكرية
واالجتماعية.
لهذا من أالهمية مبكان العمل على توفري الربامج الكفيلة
برتميم النواق�ص و�سد الثغرات .
فال�شاب الذي يرى أ�ن من نواق�ص ن�ضج واكتمال �شخ�صيته
العالقات االجتماعية  .فينبغي له أ�ن ي�ستفيد من العطلة يف
تقوية عالقاته االجتماعية ,عرب زيارة أال�صدقاء والدخول
معهم يف برامج اجتماعية م�شرتكة  ,والعمل على ك�سب
أ��صدقاء ومعارف جدد  ،والتخلي مع كل ال�صفات النف�سية
التي حتول دون انطالقته االجتماعية  .وبالتايل ف�إن ال�شاب
يحول العطلة ال�صيفية �إىل �ساحة وجمال لتقوية الروابط
االجتماعية,واخلروج من واقع العزلة والتقوقع على الذات.
فال�شاب مثال الذي ال تربطه مع جريانه روابط اجلرية
واملعرفة ,بحاجة أ�ن ي�ستفيد من هذه العطلة يف التعرف على

اجلريان  .وال�شاب الذي مل ت�ساعده ظروف الدرا�سة للعناية
باجلانب الفكري والثقايف يف �شخ�صيته� ,سيجد يف هذه العطلة
و أ�مثالها الفر�صة املنا�سبة ,للعناية بالفكر والثقافة  .وال�شاب
الذي يرى أ�ن ما ينق�صه ,هو جمموعة من املهارات الفنية
واحلرفية ,ب�إمكانه أ�ي�ضا �إن ي�ستفيد من هذه العطلة يف اكت�ساب
هذه املهارات .
وهكذا ت�صبح العطلة ال�صيفية فر�صة �سانحة ,تتوفر فيها جميع
الظروف املو�ضوعية امل�ساعدة لل�شاب للعمل على �إنهاء نواق�صه
و�سد ثغراته ,عرب الربامج املتعددة التي ت ؤ�هله لذلك .
تنمية املواهب والكفاءات:
كما أ�ن ب�إمكان ال�شاب ,أ�ن ي�ستفيد من هذه العطلة يف تنمية
مواهبه و�إبراز كفاءاته.فال�شاب مثال الذي يريد أ�ن ينمي يف
�شخ�صه موهبة التمثيل امل�سرحي ,تكون العطلة ال�صيفية من
الفر�ص الذهبية ,التي توفر له الوقت الكايف لتنمية هذه
املوهبة و�صقلها ميدانيا.
فليبحث كل �شاب عن موهبة �ضرورية ل�شخ�صه ,ويحاول �نأ
ي�ستثمر هذه العطلة لتنميتها يف �شخ�صه  .بحيث ال تنتهي
العطلة� ,إال وقد اكت�سب فيها كل �شاب من وطننا العزيز ,موهبة
ي�ستفيد منها يف بناء م�ستقبله .
ممار�سة الهوايات:
مع كل ما قيل أ�عاله � ،إال أ�ننا ل�سنا من دعاة أ�ن تتحول العطلة
ال�صيفية �إىل جمموعة من أالن�شطة اجلادة العلمية والعملية
فقط  .و�إمنا من ال�ضروري أ�ن تتوفر يف هذه العطل ,الفر�صة
الكافية لكي ميار�س ال�شباب هواياتهم الفنية والريا�ضية
والرتفيهية  .فكما أ�ن ال�شاب بحاجة أ�ن ي�ستفيد من العطلة
ال�صيفية يف ترميم نواق�صه وتنمية مواهبه  .فهو بحاجة أ�ي�ضا
أ�ن ميار�س هواياته املختلفة واملحببة �إىل نف�سه .
أ
فال�شاب الذي يع�شق الريا�ضة ,أ�و يهوى بع�ض الن�شطة الفنية,
ينبغي له أ�ن ميار�س هذه الهوايات  .ويبحث عن املجموعات
الب�شرية التي ت�شرتك معه يف ممار�سة هذه الهوايات .
أ
ويف هذا ا إلطار ,يعترب منط الرحالت اجلماعية مع القارب
أ
وال�صدقاء من املنا�سبات اجليدة ,ملمار�سة الهوايات يف أ�جواء
و أ�ماكن منا�سبة لذلك .
من هنا ف�إننا نقول :أ�ن العطل ال�صيفية ,من املوا�سم املهمة
الني ينبغي أ�ن ي�ستثمرها ا إلن�سان يف توفري متطلبات النجاح
والتفوق.
ؤ
أ
ويف هذا ال�سياق  ،تتحمل امل��س�سات الر�سمية والهلية
املختلفة،م� ؤ
س�ولية العمل على توفري البنية التحتية الالزمة
لكل ذلك  ،والقيام مببادرات ت�ستهدف أ�ن ي�ستفيد �شباب هذا
الوطن من هذه العطلة ال�صيفية .
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مقالة

التعددية و�ضرورة احلوار يف أ
المة
ال�سالمية يف ع�صرنا الراهن مبرحلة خطرة وحرجة ،أ�كرث مما كانت عليه يف الع�صور ال�سابقة ،ذلك من جراء تزايد حاالت
مت ّر أالمة إ
املذهبي �ضمن
الفكري والتنوع
خ�صو�صا بني مكونات املجتمعات ذات التعدّد
واملذهبي ،وت�صاعد حدّة االقتتال وال�صراع،
الطائفي
االحتقان
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
أ
الن�سانية ،و�إ�شاعة حالة الفو�ضى وعدم
الن�سيج
الوطني الواحد ،مما �دّى �إىل �إعاقة �إرادة التنمية والتقدم ،وا�ستنزاف طاقاتها و�إمكاناتها إ
ّ
أ
مني ،مما انتهى �إىل �شروع أالبواب أ�مام أالعداء للهيمنة والت�س ّلط والتحكم يف مقدّرات وممتلكات أالمة والوطن.
وال
املجتمعي
اال�ستقرار
ّ
ّ
اليديولوجية ،يجتهدون
وال يزال يف جمتمعاتنا الكثري ممن يح�سبون على الفكر والثقافة والدين واالجتماع ،املهوو�سون بالعقد التاريخية و إ
ال�سرتاتيجية على
يف �إذكاء ال�صراع ،و�إ�شعال الفنت الطائفية بني مكونات أالمة ،على الرغم من أ�ننا يف ع�صر التمدّن واالنفتاح والتكتالت إ
ال�صعد ،لكن هناك من يح ّبذ البقاء يف أ�وحال التاريخ ،م�ستغر ًقا يف أ�وهامه.
جميع ُّ
أ
أ
آ
ومما ال ريب فيه �ن لثقافة التعبئة التي ينتهجها دعاة الطائفية �ض ّد الخر ككل عرب مناهج التحري�ض على الكراهية وتوكيد الحقاد
يا�سي بني أ�بناء الوطن الواحد أ
والمة الواحدة ،هذه الثقافة لها
املذهبي
ون�شرها بني النا�س من خالل ت أ�جيج م�شاعر العداء
والديني ّ
وال�س ّ
ّ
ّ
أ
أ
حادي الذي �ف�ضى �إىل تعميق حال القطيعة بني تلك
أالثر الكبري يف تر�سيم نوعية العالقة االجتماعية بني املكونات ،والركون �إىل الفكر ال ّ
العالم
كال�سيا�سة و إ
املكونات ،ومنح الفر�صة النت�شار الت�صورات اخلاطئة ،واالنطباعات ال�سلبية ،حتى امت ّد ذلك الت أ�ثري �إىل ميادين أ�خرىّ ،
وامل ؤ� ّ�س�سات التعليمية ومناهج التدري�س ،فبد ًال من أ�ن تكون داعمة للوحدة والت�سامح والتعاي�ش أ��صبحت هذه امل ؤ� ّ�س�سات تغ ّذي ثقافة الكراهية
والقطيعة.
أ
الفكري) يف جمتمعاتنا ال ت�شرع ملمار�سة الطائفية أ�و التمييز �ض ّد بع�ضنا ً
بع�ضا،
يا�سي/
ال�س
/
(املذهبي
ّد
د
والتع
التنوع
ظاهرة
ن
والكيد أ�
ّ
ّ ّ ّ
أ
أ
أ
أ
وال ميكن اعتبارها حالة طارئة وجديدة على جمتمعاتنا؛ بيد �ن الغالبية املجتمعية ��صبحت تنظر �إىل هذا التنوع �و التعدّد ،ك�نه حالة غري
�صحية ،ال ُب ّد من رف�ضه ،وعدم االعرتاف به ،يف حني أ�ن املطلوب هو قبول هذا التنوع على أ�نه و�سيلة من و�سائل التعارف املبنية على أ��سا�س
ّ
والت�شظي.
الوعي الذي ي ؤ� ّ�س�س حلالة ح�ضارية من التفاهم واحلوار والتعاي�ش ،ال طري ًقا �إىل التناحر والتباعد
�صحيحا و�سلي ًما يف التعاطي مع احلقيقة الوجودية يف الواقع؛ �إذ �إنه ال ميكن حتقيق
نهجا
ً
�إن العمل على �إلغاء خ�صو�صية أ� ّي طرف ال ميثل ً
الوحدة بالقوة والفر�ض ،كما أ�ن مبد أ� الوحدة ال يعني �إلغاء الطرف آالخر ،وال يعني �إرغامه على التنازل عن معتقداته و�آرائه ليتحقق االعرتاف
لمي بني جميع الفرقاء ،وتوفري أ�جواء االحرتام املتبادل ،وال�سعي يف خدمة امل�صالح امل�شرتكة.
به ،و�إمنا دعوة لتحقيق التعاي�ش ّ
ال�س ّ
ِّ
املتجذرة يف العقلية الب�شرية ب�شكل عام،
ال�سالمية ،وت�سهيل التقريب بني املتباعدين ،و�إزالة اخلالفات
ال�شخ�صية
ومن أ�جل ا�ستعادة توازن
إ
الميان تعزيز فكرة احلوار
وجتاوز حالة القطيعة والتباعد ،واالنفتاح على أالطراف أالخرى مع عدم امل�سا�س بخ�صو�صية ك ّل طرف ،كان من إ
أ
ال�سلمي بني مكونات المة.
�سالمي ،و أ��صوله الدينية واحل�ضارية يف وقتنا الراهن باعتباره و�سيلة للتعاي�ش
ال
ال
�سالمي -إ
إ
ّ
ّ
ّ
أ
ال�سرتاتيجية التي ال زالت بحاجة �إىل �إ�ضافات نوعية على م�ستوى
ال
�سالمي
ال
احلوار
ن
�
نبيه
على
يخفى
ال
ومما
�سالمي من الق�ضايا إ
إ
إ
ّ
ّ
�سالمي املعا�صر ،كالتعدّدية ،والتعاي�ش،
ال
ربر من عدم االنفتاح على املفاهيم أال�صيلة املغيبة يف فكرنا إ
الفكر واملمار�سة ،ولي�س هناك أ� ّي م ّ
ّ
والت�سامح ،والوحدة ،وتر�سيخ مبد أ� ال�شراكة والتفاهم.
ال�سالمية ،أ�نه لي�س م� أس�لة ظرفية فقط حتركها التحدّيات أ
والزمات كما يعتقده البع�ض،
الميان مبطلب احلوار بني مكونات احلالة إ
وحقيقة إ
أ
أ
يا�سي/
بل كان و�سيبقى احلوار جز ًءا من منظومة قيمية �إ�سالمية تدفع باجتاه م��س�سة جمتمع متقارب دع ًما ل�س�س اال�ستقرار العام ّ
(ال�س ّ
مني) وحالة الت�سامح والتعارف والتعاي�ش والوحدة ،عرب االنفتاح على حقائق االختالف يف الر ؤ�ى بني مكونات
االجتماعي/
ّ
االقت�صادي /أال ّ
ّ
أ
أ
�سالمي ،عرب حترير �فكارنا
ال
ال�شكاالت ال�شائكة يف تاريخنا إ
أالمة والوطن الواحد؛ لن ذلك هو الطريق حللحلة ومعاجلة الكثري من إ
ّ
وقناعاتنا عن حاالت الع�صمة والتقدي�س للم�س ّلمات واملغالطات الدينية والفكرية وادعاءات ملكية احلقيقة املطلقة ،وبالتايل نتمكن من
ال�سماح لعقولنا أ�ن تلتقي وتت�شاور حتى و�إن مل تتفق على آالراء كلها ،وال�سبيل أالمثل كخطوة أ��سا�س يف ذلك ك ّله ،يتم ّثل يف أ�ن ت أ�خذ النخب
موحد يف ظ ّل احلفاظ على خ�صو�صيات وثوابت مكونات
ال�سيا�سية والفكرية موقعيتها احلقيقية يف تر�شيد وتقومي م�سرية أالمة عرب م�شروع ّ
ّ
ال�سالمية التي ت�ش ّكل ف�سيف�ساء الثقافة املعا�صرة.
احلالة إ
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ا�ستقالل

عبد اهلل الو�صايل

هذا ال�صباح ،حيث اجل�س يف مكتبي ب�إدارة امل�ست�شفى ،و�صل �إىل
�سمعي ،خالل بابه امل�شرع على املمر املحاذي ،حديثاً بني فتاتني.
ُ
عرفت منهما �صو ُتها كانت
حتاول جاهدة اللحا َق ببالغ ِة ال�صوتِ
آالخر رغم ركاكته يف التحدث ب�إجنليزية أ��سيوية ..خطر يل أ�ن
أ�تدخل للم�ساعدة ثم عدلت عن ذلك .أ�ن�صت ا�ستمع .أ�خرياً جنح
املتحاوران يف التوا�صل رغم امل�شقة الظاهرة� .سمعت خطواتها تغادر
املكان ثم أ�لقت علي حتية ال�صباح حني حاذت مكتبي.
ا�ستقالل ..هذا ا�سمها .فتاة من قرى ال�ساحل ال�شرقي يف منت�صف
الع�شرينيات من عمرها ،ذات وجه م�ستطيل يزيده طو ًال اختفاء
�شعر ر أ��سها حتت حجاب �ضاغط يطوق وجهها و ا�سفل ذقنها .قبل
 3أ��شهر التحقت بوظيفتها أالوىل كم�شرفة على عامالت النظافة
بامل�ست�شفى .منذ البداية غ ّلف ُ�سلو َكها حذ ٌر مفرط يف التعامل مع
الذكور ،خ�صو�صاً نحن ال�سعوديني ،تتوتر خطواتها �إن �صادفتك
يف الطريق ..تغدو أ��سرع رافعة يدها التي حتاذيك بجانب وجهها
ك أ�نها ت�صلح من حجابها.
ا�ستغرقني أالمر ثوان من الده�شة قبل أ�ن أ�رد على حتية ال�صباح
التي بادرتني بها ،فهذه أ�ول مرة ،على حد علمي ،تبادر فيها رج ً
ال
ب�إلقاء التحية!! دفعني الف�ضول أ�ن أ�طل من باب املكتب متابعاً
لها بنظري� ،شاهدتها تبتعد حثيثاً بينما عادت العاملة آال�سيوية
التي كانت حتادثها �إىل م�سح أالر�ضية .اكت�شفت يف تلك اللحظة ما
كان يحريين يف هيئتها منذ أ�يام؛ أ��صبحت اقل اكتنازاً آالن .كانت
�سابقاً � ،إمعاناً يف احل�شمة ،تتدثر بكنزات قطنية حتت معطف العمل
الرمادي ت�صل حتى مو�ضع ركبتيها حماول ًة متويه انعطافات
�صوف مب�سلتني
ج�سدها الطبيعية حتى لتبدو يف م�شيتها ككر ِة
ٍ

ق�صريتني.
أ
أ
� أس�لتني يف �إحدى اليام ،بعد �ن تعودت على مبادرتها بال�سالم
تق�سط
وتبادل بع�ض أالحاديث الق�صرية معها ،عن ر أ�يي يف أ�ن ّ
�سيار ًة جديد ًة بدل التي لديهم و ما نوع ال�سيارة التي يجب أ�ن
تختارها؟
أ
ومل ت�ستطع �ن جتيب على ا�ستف�ساري عن حالة ال�سيارة التي
ت�ستخدمها يف الوقت الراهن وال عن نوعها أ�و موديلها بل كانت
تفرت�ض ب أ�ين اعرفها ألنني ،كما تعتقد ،أ��شاهدها يومياً حني يجيء
أ�بوها ال�صطحابها!!
يف احلقيقة ،كنت أ�رى نهاية كل يوم عمل� ،سيارات عدة ب�سائقيها
تغرتف من ح�شد الن�ساء املوظفات املنتظر أ�مام البوابة ،يجلل
ال�سواد غالباً اجلميع من املوظفات ال�سعوديات؛ فيت�شرنقن ب�شكل
أ�كرب؛ �إذ تلب�س من اعتادت احلجاب نقاباً ،وت�سدل املنقابات من
املوظفات غطا ًء على وجههن .وال يبدو أ�ي متاي ٍز بينهن �إال بالقدر
الذي تتمايز فيه أ�فراد �سرب من طيور النور�س.
م�ضت �شهور قبل أ�ن أ��صادفها يف أ�حد ممرات امل�ست�شفى .ا�ستوقفتها
أ�نا هذه املرة .كنت قد �شاهدتها �صدف ًة لدى �إحدى �إ�شارات املرور
يف املدينة جال�سة بحجاب العمل املعهود باملقعد أالمامي ل�سيارة
جديدة كان يقودها أ�حد موظفي اال�ستقبال يف العيادات اخلارجية
�سمعت أ�نها اقرتنت به م ؤ�خراً .وال يزال � ؤ
س�الها املاكر يف نهاية
أ
حديثنا يومها ي�ضحكني �إذ قالت مقاطعة حديثي الذي �بديت فيه
ت أ�ييدي نوع ال�سيارة التي اختارتها:
 -خلنا من ال�سيارة اي�ش ر أ�يك يف اللي ي�سوق؟

ملتقى �إبداع يف �ضيافة أ
الح�ساء
ا�ست�ضاف ملتقى جمل�س ال�شايب مبدينة اجلبيل أ
بالح�ساء ب�إدارة أال�ستاذ يا�سر
ال�شايب  ،ملتقى �إبداع الثقايف مبحافظة القطيف  ،وقد �شارك كل من الفنان الت�شكيلي
عبد العظيم ال�ضامن مدير ملتقى �إبداع الثقايف والكاتب ح�سن حمادة والباحث علي
الدرورة واملخرج يو�سف عبد اهلل والفنان الت�شكيلي ح�سن أ�بو ح�سني وامل�صور ال�سيد
جنيب ال�سيهاتي  ،و أ�دار احلوار أال�ستاذ ح�سني العبود .
أ
حتدث ال�ضامن عن جتربته الت�شكيلية م�ستعر�ض ًا بع�ض العمال الفنية  ،كما حتدث عن
ملتقى �إبداع الثقايف براجمه وتطلعاته وتفرعاته  ،حيث �سلط ال�ضوء على قافلة �إبداع
الثقافية التي جتوب مدن اململكة وعوا�صم العامل  ،وحتدث عن م�شروع لوحة املحبة
وال�سالم امل�شروع الرائد للتوا�صل الثقايف بني �شعوب العامل  ،وم�شروع جتميل الواجهات
البحرية يف املنطقة ال�شرقية  ،وحتدث الفنان الت�شكيلي ح�سن أ�بو ح�سني عن جتربته
ال�سريالية التي مت عر�ضها يف معر�ضه الثنائي م ؤ�خر ًا  ،وحتدث أال�ستاذ ح�سن حمادة
عن م�شروع اقراءة هاج�سه أالول أ
والخري وا�ستعر�ض بع�ض م ؤ�لفاته وقر أ� بع�ض الن�صو�ص
أ
ال�شعرية من ديوانه ال�صادر حديث ًا � ،ما الباحث علي الدرورة فتحدث عن جتربته مع
كتابة التاريخ والرتاث وتعاونه مع امل ؤ��س�سات اخلليجية للرتاث  ،وم�شروعة الرائد وهو
�إ�صدار كتاب �شهري ًا  ،والذي بد أ� به منذ ثالث �سنوات وهو متوا�صل دون ملل وال كلل
الخراج واملونتاج ،
وال ي أ��س  ،وحتدث الفنان يو�سف عبد اهلل عن الفن الرقمي  ،وفن إ
وحتدث عن �آخر أ�عماله الفنية يف دولة الكويت  ،وا�ستعر�ض تقرير من ت�صويره و�إخراجه  ،كان مللتقى

22

�إبداع يف قطر  ،وبهذا حاور احل�ضور الكرمي ال�ضيوف وتداخل البع�ض م�ستو�ضح ًا  ،والبع�ض معلق ًا  ،حتى
اختتم أال�ستاذ ح�سني العبود أالم�سية اجلميلة .
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ثقافة

القناعة
يقول �سيدي وموالي ا إلمام علي (ع) ( :ثمرة القناعة الراحة وثمرة التوا�ضع املحبة ) والقناعة ملكة
نف�سية توجب االكتفاء بقدر احلاجة وال�ضرورة من املال من دون �سعي وتعب يف طلب الزائد عنه وهي
�صفة فا�ضلة يتوقف عليها اكت�ساب العديد من الف�ضائل .
ويف تقديري هناك خلط اجتماعي يف م� أس�لة القناعة وك أ�نها م� أس�لة ن�سبية أ�و وقتية ( أ�ي لي�ست مطلقة)
ولعلها تتقاطع مع الطموح ولكنها لي�ست �ضده بل هي يف الن�سق ال�صحيح أ�ف�ضل منه فالقناعة تريحك
لكنها ال تغنيك  .والقناعة قد ت�سعدك لكنها ال ت�صنع منك �إن�سانا ناجحا الن هناك فرق بني ا إلن�سان
ال�سعيد وا إلن�سان الناجح!!.
ملاذا احلديث عن القناعة يف هذه املرحلة �إذاً ؟
نحن نعي�ش يف عامل ا�ستثنائي متخم بنزعة التملك املادية هذه النزعة التي جتتاح العامل واملجتمعات
وهي -على ما أ�ظن -تقدم م�سكنات �ضعيفة لقلق و أ�زمة ا إلن�سان املعا�صر والتي يزول ت أ�ثريها كلما زاد
ا�ستعمالها�.إن ا إلن�سان ال�سلبي املتعط�ش للتملك ال العطاء هو ارخ�ص ما منلك :ألنه ـ بلغة االقت�صاد ـ
يقع يف خانة ( اخل�سائر ) ال أال�صول  .وقد قيل � :إن من يعتقد أ�ن املال يفعل كل �شي ف أ�نه يفعل كل �شي
من أ�جل املال !! هنا ن ؤ�كد على قيمة العطاء وقيمة العلم ولعلنا جميعاً بحاجة �إىل أ�قوال وحكم ومناذج
�سلوكية نتذكرها  .وال مانع من و�ضع بع�ض العبارات أ�مام أ�عيننا لكي نخفف من ت أ�ثري التوجه املادي(
الر أ��سمالية املفرو�ضةعلينا) ولكي تنغر�س تلك القناعات و جنعلها ت�ستقر يف نفو�سنا ويف اجلانب الالوعي
من عقولنا .ومن بني تلك العبارات اجلميلة التي كنت وما أ�زال أ��شتهي أ�ن تعيها عقولنا قبل أ�ن تعلق يف
(للمام علي) يقول فيها (:أ�قل النا�س قيمة أ�قلهم علماً)
مزارعنا وم�صانعنا ومدار�سنا وبيوتنا حكمة إ
فلي�س هناك حدود لال�ستزادة من العلم .
أ
أ
القناعة �إذا حممودة يف بعدها املادي  .يقول �سيد اخللق الر�سول العظم ( �ص ) � " :إذا نظر �حدكم �إىل
من ف�ضل عليه يف املال فلينظر �إىل من هو أ��سفل منه فذلك أ�جدر أ�ال تزدروا نعمة اهلل عليكم "  .واخللط
ي أ�تي عندما ن�ضع القناعة مقابل الطموح يقول املتنبي :
�إذا غامرت يف �شرف مروم فال تقنع مبا دون النجوم
ويقول أ�بو القا�سم ال�شابي :
�شباب خنع ال خري فيهم وبورك يف ال�شباب الطاحمينا
دعونا يف اخلتام ننحاز للقناعة بذكر موقفني معا�صرين جديرين بالت أ�مل :
ينقل أ�ن أ�حد أالملان بعد أ�ن ربح عام  1969مبلغ ن�صف مليون مارك املاين دخل مندوب ال�شركة �إىل منزله
لي�سلمه املبلغ رف�ض الرجل ا�ستالمه  .و أ�مام ده�شة مندوب ال�شركة قال الرجل � :إنني االن يف ال�سابعة
وال�ستني من عمري و أ�عي�ش حياة هادئة وعندي ما يكفيني و ح�صويل على هذا املبلغ �سوف ي�سبب يل
التعا�سة والقلق يف �شيخوختي !!
أ
وينقل أ�ي�ضاً أ�ن هناك (معلمة) يف �إحدى املدار�س المريكية رف�ضت ا�ستالم راتبها ال�شهري ل�سنوات
طويلة حتى بلغ املتجمد لها أ�كرث من ( )100أ�لف دوالر ف أ�جتمع جمل�س ا إلدارة واح�ضروا (املعلمة)
ملناق�شتها يف أالمر فقالت � :إنني قانعة مبعا�ش ب�سيط ورثته عن أ�بي و�إنني قد تعلمت يف هذه املدر�سة
و أ�حببتها  .و أ�نا آالن أ�رد الدين الذي طوقت به عنقي و�إنني أ�تربع بكامل املبلغ لهذه املدر�سة التي علمتني
!!
� ؤ
س�ال للقارئ العزيز هل هناك درو�س م�ستفادة من هذه املواقف وامثالها؟
ال�سعادة كما الزهور تنتع�ش يف احلدائق فاجعل عقلك ار�ضا خ�صبة م�شبعة بالقناعة والتفا ؤ�ل.
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ثورة يف أ
الفق
معامل الثورة
ثورة عارمة ،قادمة ال حمالة ،حتمل
م�شاعل التغيري ،وتنري الدرب ملن أ�راد
امل�سري .مالمح الثورة ونور م�شاعلها يت أ�لق
�شيئا ف�شيئا يف أالفق .القليل من النا�س من
يعلم عن قرب �إنفجار هذه الثورة ،وعدد
حمدود من العلماء واملهند�سني من يعرف
ماهية هذه الثورة ،و�إن ا إلن�سان يف ب�ضع
�سنوات قليلة قادمة �سيتعامل مع أ��شياء
كثرية مل تكن موجودة من قبل.
لقد مرت على ا إلن�سان حمطات كثرية
غريت جمرى حياته مثل �إكت�شافه
للعجلة والة ا إلحرتاق الداخلي يف ثورته
ال�صناعية أالخرية ،و أ�خريا �إخرتاعه

للحا�سوب (الكمبيوتر).
ولقد ر أ�ينا ر أ�ى عني كيف �إ�ستطاع احلا�سوب أ�ن يغري حياة النا�س ر أ��سا على عقب،
فمن ال يخالط احلا�سوب يف حله وترحاله أ��صبح يف معزل عن العامل ،وك أ�نه يعي�ش يف
كوكب �آخر .وما االنقالب الذي أ�حدثه احلا�سوب يف حياة ا إلن�سان �إال كقطرة ماء يف
للن�سان بها،
بحر جلي متالطم بالن�سبة ملحطتنا وثورتنا القادمةـ �إنها ثورة ال قبل إ
�إنه التغيري احلقيقي القادم ب�سرعة الربق �إذا ما قي�س بغريه من التغريات عرب احلياة
الب�شرية.
أالبحاث العلمية تتطور ب�سرعة مذهلة ،والثورة القادمة حتمل لنا عنوان جديد
ملخ�صه  -ال�سيطرة على حركات الذرات ـ أ�وما ت�سمى (بثورة النانو ) والنانو عبارة
عن وحدة طول ت�ساوي واحد من مليار من املرت.
العلماء يف مراكز أالبحاث يف هذه ال�ساعة ير�سمون �شعارات الثورة اجلديدة يف
خمترباتهم وميار�سون جتاربهم يف ميدان العمل الذي هو حيز �صغري جدا ال يرى �إال
باملجاهر اخلا�صة عالية التكبري.
تخيل أ�ن بع�ض نتائج هذه أالبحاث متكن ا إلن�سان من القيام آ
بالتي (وذلك على �سبيل
املثال ال احل�صر):
• القيام برحالت رخي�صة للف�ضاء اخلارجي.
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• �إنتاج طاقة هائلة ونظيفة ال تلوث للبيئة.
• �صنع مواد �صلبة أ�قوى و أ�خف بع�شرات املرات من الفوالذ.
• �إكت�شاف أالورام ال�سرطانية يف بداية تكوين خالياها.
• �صنع �إن�سان �آيل ال يرى بالعني املجردة ي�سبح داخل ج�سم ا إلن�سان ،يحارب
البكترييا وينظف أالمعاء وباقي أالجهزة يف داخل ج�سم ا إلن�سان.
رجاالت الثورة
بد أ�ت هذه الثورة قبل أ�ربعة عقود من الزمن عندما أ�طلق العلماء نظرية التمكني
القائلة ب أ�ن ما ميكن و�صفه ميكن بنائه .على هذا أال�سا�س فان أ�ي هيكل كيميائي
م�ستقر ميكن و�صفه ف�إنه �سيكون يف متناول اليد .وقد ترافقت هذه النظرية
الكيمائية مع امل�سلمة الفيزيائية القائلة ب�إمكانية التحرك والتحكم مبواقع الذرات
واجلزيئات للمادة.
من خالل هذه النظريات وغريها مت خلق حد�س يدور يف خلد عقول العلماء ،مفاده
أ�نه أ
بالمكان �صنع �إن�سان �آيل (روبوت) �صغري جدا يحرك الذرات ل�صنع مواد كيمائية
جديدة.
وهذا احلد�س أ��صبح نقطة انطالق نحو ما يعرف اليوم بهند�سة النانو .وهند�سة
النانو هي علم مت فيه دمج العلوم الطبيعية مع العلوم الهند�سية لدرا�سة وتطوير
نظام �آيل يتعامل يف ح�ساباته بالنانو ،لبناء هياكل ذرية.
و إلن احلاجة ما�سة جدا ل�صنع أ�دوات �صغرية للقيام مبهام غاية يف الدقةـ بد أ�ت
أالبحاث بالرتكيز على �صناعة جيل من املجاهر يوفر العيون أ
وال�صابع للعمل على
حتريك الذرات وقد بد أ�ت طالئع هذه املجاهر يف خدمة هند�سة النانو يف بداية
عام  1980م .و�سرعان ما بد أ� العلماء ي�صرحون يف امل ؤ�مترات العلمية وبكل ثقة ب أ�ن
امل�ستقبل حافل باملفاج آ�ت.
طبيعة الثورة
�إن اخلوا�ص الفيزيائية للمادة تتالقى كلما �إقرتبت أ�نامل ا إلن�سان للبناء الذري لهذه
املادة .فخا�صية الطاقة الكامنة للمادة وكتلتها تتالقى وك أ�نهما خا�صية واحده �إذا
مامت التعامل مع جزيئات هذه املادة.
وكذلك ف�إن اخلوا�ص الكيميائية والكهربائية واملغناطي�سية للمواد تتغري من املتعارف
عليه يف أ�حجامها الطبيعية �إىل خوا�ص متقاربة جدا عندما يتم التعامل معها يف
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آ�فاق علمية

حالتها الذرية .وعندما يتم درا�سة وفهم طبيعة املتغريات الفيزيائية للمواد يف حالتها
الذرية أ�و اجلزيئية ف�إنه با إلمكان �صنع وتطوير �آالت ذات أ�حجام تقا�س بالنانو لتوفري
قدرات لتغيري البناء الذري مما ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �إمكانيات جديدة وتقنيات قد ال نحلم
بها.
وقد خطى ا إلن�سان خطوات جريئة يف هذا املجال .ويف الوقت احلا�ضر يتم الرتكيز من
قبل العلماء على ثالث جماالت من أالبحاث يف هند�سة النانو – كمرحلة ثانية من
مراحل تطور هند�سة النانو – وركيزة قوية
من ركائز الثورة املرتقبة وهذه املجاالت هي:
أ
�هازيج الثورة
• ت�صميم الربوتني
�إن أ�هازيج الثورة املرتقبة بد أ�ت تنطلق من هنا وهناك ،و�إن تقنيتها تتطور ب�شكل مذهل
• الت�صوير الذري
ويف وقت ق�صري ،و أ�ن أ�ي باب من التقدم يف هذا املجال يفتح املجال أللف باب �آخر .فهي
• كيمياء البايوميمتيك
ثورة �إزدحام املتغريات ،والوقت ال ي�سعف ا إلن�سان للت أ�قلم مع طوفان النتائج عو�ضا
عن �إحتوائها.
وبفعل هذه أالبحاث املتوا�صلة مت ر ؤ�ية
وت�صوير و�ضع ذرات مفردة بوا�سطة جماهر امل�سح ال�ضوئي املتقدمة ألول مرة يف �إنه من غري املمكن التنب ؤ� بالنتائج يف ظل ماليني من ا إلحتماالت والتوقعات،
ملاليني من الت�صاميم ،ملاليني من الهياكل الذرية .نعم �ستحدث التغريات ب�سرعة
تاريخ حياة ا إلن�سان.
للن�سان أ�ن واجه هكذا كم من املتغريات يف �آن واحد عرب
وبف�ضل أالجيال اجلديدة من املجاهر أ��صبح من املمكن ف�صل الذرات عن بع�ضها تفوق اخليال� ،إذ مل ي�سبق إ
التاريخ.
و�إذا ما متت القدرة على حتريك وجتميع الذرات �سيكون با إلمكان بناء أ��شياء جديدة
من الطعام واملالب�س وال�سيارات والبيوت بت�صاميم هي أ�قرب للخيال منها للواقع
املعا�صر.
أ
أ
ويف ظل هذه الثورة وبال �دنى �شك ،ف�إنها �ستلقي بظاللها على العلوم الخرى
والتقنيات املعروفة يف وقتنا احلا�ضر و�ستعر�ضها لهزة من التغيريات والتطوير،
و�سيكون با إلمكان �سرب أ�غوار كل ماهو جمهول.
العامل املتقدم ومن خالل مراكز أالبحاث يف �سباق مع الزمن ملعرفة أ��سرار هذا
العلم وحماولة ال�سيطرة على دعائم الثورة قبل أ�ن تنفجر ،ويف نف�س الوقت يخطط
لل�ستعداد إل�ستقبال هذه الثورة باحلوار املفتوح مع قطاعات املجتمع املدين لتقدمي
إ
فهم وا�ضح لتقنية النانو وماذا �سي ؤ�ول له احلال يف امل�ستقبل� .إن هند�سة النانو
وتقنياتها هي ع�صب الثورة ال�صناعية القادمة والعامل بحاجة �إىل أ�عداد كبرية من
أالخ�صائيني يف هذا املجال ،وبالفعل بد أ�ت الدول املتقدمة تقتحم امليدان ب�إدخال
تخ�ص�ص هند�سة النانو �ضمن براجمها الدرا�سية يف اجلامعات بداية من عام 2002م،
أ�ما الغائب عن امليدان والذي ال أ�هازيج له ،هو بالفعل املتخلف عن ركب احل�ضارة.
ومراقبتها .ويف امل�ستقبل القريب �سيتمكن العلماء من حتريك الذرات واجلزيئات
من مواقعها الطبيعية �إىل أ�ي مكان يرغب فيه مهند�س النانو .و�سي�صبح التحكم يف
ترتيب الذرات أ�مراً قريب املنال .وللقيام بهذا ال بد من �إيجاد تقنية عالية الدقة
ل�صنع �إن�سان �آيل غاية يف ال�صغر ،ي�ستطيع بذراعه املجهري حتريك الذرات وو�ضعها يف
املكان املطلوب بدقة .وهذا ا إلن�سان آاليل ب�إمكانه بناء الهياكل الذرية وبناء املزيد من
ا إلن�سان آاليل (النانو) .و�إذا أ�مكن ذلك ،أ�مكن ال�سيطرة على تطور هذا العلم بتكاليف
معقولة.
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اعتالل الكلى ال�سكري

بقلم د خليل عزام

التعريف:
اعتالل الكلى ال�سكري " " Diabetic Nephropathyهو جمموعة تغريات تنك�سية
( )Degenerativeوعائية كبيبية ( ،)vascuglomerularبا إل�ضافة لالعتالل الناجت عن
االلتهاب الكلوي ،ويعرب عنها ب�شكل أ��سا�سي وجود الربوتني يف البول (.)Proteinuria
يف املرحلة املبكرة ميكن ان ي�صل الرت�شيح الكبيبي (� )glomerular filtrationإىل  %40و
جريان البالزما الكلوي( )RPFحتى  ،%18وتظهر أاللبومني يف البول فوق 20ملغم/
دي�سيلرت.
أ��شكال االعتالل الكلوي ال�سكري:
• ت�صلب الكبيبات الب ؤ�ري (.)Glomerulsclerosis Focal
• ت�صلب الكبيبات املنت�شر (.)Difused Glomerulosclerosis).(Kimmelsttel Wilson
أ
العرا�ض:
ب�شكل عام العر�ض الرئي�سي هو وجود الربوتني يف البول و أ�عرا�ض الق�صور الكلوي كفقر
الدم و ارتفاع �ضغط الدم  ،قلة البول ( )oliguriaوانخفا�ض ال�سكر يف الدم.
يجب التنويه ب أ�نه كلما تقدم االعتالل الكلوي فان كمية أالن�سولني الالزمة تنخف�ض ،و
ذلك ب�سبب انخفا�ض َت َد ُّرك ( )Degradationأالن�سولني.

يظهر ان�سداد تام للكبيبات الكلوية ،وينخف�ض الرت�شيح الكبيبي �إىل اقل من 10ملليرت/
وتتطور أ
العرا�ض بح�سب تطور مراحل االعتالل الكلوي ،وهذه املراحل هي:
دقيقه  ،مع ارتفاع ال�ضغط اخلبيث ( ،)Malign hypertensionوتفقد الكلية القدرة التامة
 .1ت�ضخم الكلى و فرط ن�شاطها ()Renal hypertrophy & hyperfunction
هذه التغريات تكون موجودة مع املرحلة أالوىل من ت�شخي�ص مر�ض ال�سكري ،هناك على القيام بوظائفها.
متدد يف �سطح الكبيبات  ،كما أ�ن هناك ارتفاع يف الرت�شيح الكبيبي من ،%40-20وارتفاع يف
العالج:
افرازااللبومني اال�سا�سي .اما �ضغط الدم فيكون �ضمن املعدل الطبيعي.
يعترب االعتالل الكلوي ال�سكري احد اخطر امل�ضاعفات يف مري�ض ال�سكري ،و ب�صورة عامة
تتجه يف الغالب نحو الق�صور الكلوي التام  ،بحيث ي�صبح الديال ( )Dialysisالدائم أ�و زراعة
 .2آ�فات كلوية مع م ؤ��شرات �سريرية ()Renal lesions & clinical signs
أ
ً
وتبد أ� هذه أالعرا�ض بعد �سنتني تقريبا من بداية ال�سكري  ،وهنا يوجد تو�سع يف الكلى �مرا ال مفر منه لتعوي�ض وظيفة الكلى،
امل�سراق الكبيبي( ،)Mesangial expansionكذلك ت�ضخم الغ�شاء القاعدي ( Basalوعلى الرغم من ذلك فان ن�سبة كبرية من املر�ضى متوت قبل اخلم�س �سنوات،
،)membraneوهناك ارتفاع يف الرت�شيح الكبيبي بن�سبة  ،%30-20مع �إفراز طبيعي لذلك أ��صبح �ضروريا التدخل يف مراحل مبكرة من املر�ض لو�ضع حد لتقدمه.
أ
لللبومني ،وعادة يكون ال�ضغط طبيعيا.
وهنا نذكر عوامل اخلطورة التي يجب التعامل معها من اجل �إيقاف أ�و ت أ�خري هذه
املراحل:
 .3االعتالل الكلوي ال�سكري:
وتبد أ� أالعرا�ض عادة بني 15 -10عام من بداية املر�ض ،وت�شمل هذه املرحلة  %40-30من • ارتفاع �سكر الدم.
للعرا�ض ال�سابقة ارتفاع وا�ضح يف �إفراز أاللبومني  • ،ارتفاع �ضغط الدم.
مر�ضى ال�سكري ،وهنا با إل�ضافة أ
• فرط تناول الربوتينات
وارتفاع طفيف يف ال�ضغط تزداد خطورته مع الن�شاط الع�ضلي.
• اعتالل الربوتني الغليكوزيالتي (.)Protein glycosylation
 .4املرحلة ال�سريرية ()Clinical period
العرا�ض بني 20 -15عام من بداية املر�ض ،وت�شمل هذه املرحلة  %40-30من • ن�شاط �إنزمي اختزال ال أ�لدوز()Aldosa reductasa
عادة تظهر أ
• فرط ال�شحميات يف الدم (.)Hyperlipidemia
مر�ضى ال�سكري ،وهنا اي�ضا يظهر ت�صلب عام يف الكبيبات الكلوية
( ،)Difused nodular glomerulosclerosisالرت�شيح الكبيبي هنا ينخف�ض قليال،مع • اعتالل ال�صفائح و التخرث.
ارتفاع متقلب لل�ضغط ،و ارتفاع م�ضطرد للربوتني يف البول ألكرث من 50ملغم�24/ساعة • .فرط تناول أالمالح.
• التدخني.
 .5مرحلة اليورمييا (:)Uremic period
وهي املرحلة النهائية للمر�ض وعادة ما تبد أ� بني 30 -20عام من بداية مر�ض أ�ل�سكري وهنا
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الطبية

الطبية حتت �إ�شراف

ن�صائح لتخ�سي�س
البطن واجلوانب لل�سيدات
امتالء البطن واجلناب هي ال�سمنة بعينها  ،وعندما يبد أ� الوزن بالنق�صان فان
املكان أالكرث امتالء هي التي تبد أ� بالنق�صان  ،و أ�ف�ضل طريقة لتخ�سي�س الوزن
هو احلمية الغذائية وهذه بع�ض أالدوية التي ت�ساعد على متابعة احلمية ،
هناك دواء ا�سمه ريداكتيل قاطع لل�شهية حيث ميحو ا إلح�سا�س باالمتالء
وال�شبع وهو �آمن لفرتة �3شهور وبعدها يعتاد عليه اجل�سم وي�صبح غري فاعل
وهناك دواء �شيتوكال و أ�ف�ضل أالنواع و أ�قلها �ضررا دواء اورلي�سلت وهناك دواء
يفيد يف تخ�سي�س الوزن ألنه مينع امت�صا�ص  %30من الدهون التي يتناولها
ال�شخ�ص وا�سمه زينكال .واليك هذه الو�صفة من الطب البديل وهي :مريمية
+بابوجن � +إكليل اجلبل احل�صالبان) تو�ضع ملعقتني من كل نهوع يف كوب
ماء ويغلى بدون �سكر وي�شرب على الريق .وهذه و�صفة أ�خرى �:شاي( أ�خ�ضر
ا(�صيني)  +زجنبيل قطع �صغرية +ق�شر رمان ياب�س  +نعنع أ�خ�ضر  ،تو�ضع يف
كوب ماء ويغلى وي�شرب على الريق .
�إليك هذا النظام الغذائي :ا إلفطار اليومي ن�صف برتقالة او ن�صف جريب فروت
مع بي�ضة.
ال�سبت :الغداء :فاكهة �صنف واحد (برتقال أ�وجا�ص  ,تفاح ...الخ ) = الع�شاء :
�شرائح حلم بقر أ�حمر خايل من الدهن م�شوي .
أالحد :الغداء :حلم أ�حمر م�شوي أ�و دجاج منزوع اجللد = .الع�شاء :بي�ضتان
م�سلوقتان مع �سلطة خ�ضار مع تو�ستة مع برتقالة .
االثنني  :الغداء :جنب أ�بي�ض خايل الد�سم مع تو�ستة وحبة بندورة  .الع�شاء :
حلم بقر أ�حمر م�شوي.
الثالثاء :الغداء :فاكهة �صنف واحد .الع�شاء� :سلطة خ�ضار (خ�س,خيار,بندورة
�,شومر...الخ )
أالربعاء :الغداء :بي�ضتان م�سلوقتان مع خ�ضار م�سلوقة  .الع�شاء�:سمك أ�و
جمربي م�شوي .
أ
اخلمي�س :الغداء :فاكهة �صنف واحد  .الع�شاء  :حلم �حمر م�شوي .
اجلمعة :الغداء :دجاج منزوع اجللد م�شوي مع خ�ضار م�سلوقة مع برتقالة.
الع�شاء:خ�ضار م�سلوقة
وباخت�صار اعتمد يف غذائك على اخل�ضار ب أ�نواعها ,وابتعد عن الدهون
والن�شويات ,وقليال من اللحم أالحمر امل�شوي بحيث حت�صل يوميا على -1100
�1200سعرا حراريا ,علما أ�ن 100غرام دهون حتتوي على �900سعر بينما 100غرام
خ�ضار حتتوي على حوايل �27سعر فقط و100غرام حلم حتتوي على �400سعر.
وبالتايل ت�ستطيع أ�ن حت�سب كمية اخل�ضار واللحم التي تزودك بال -1100
�1200سعر.

د� .شادي أ�بو ال�سعود

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

هل زيت اخلروع مفيد لل�شعر
زيت اخلروع م�سهل معروف ،وله ت أ�ثري كبري يف عالج
أالمرا�ض اجللدية وتقرحات اجللد و�إدرار اللنب.
يعترب قدماء امل�صريني هم أ�ول من ا�ستخدم زيت
اخلروع و أ�درك بع�ض خ�صائ�صه ..فقد وجدت البذور
التي ي�ستخرج منها هذا الزيت يف بع�ض مقابر
الفراعنة.
ومن أ�برز خ�صائ�ص هذا الزيت اجلمالية هو ا�ستخدامه
كدهان لتقوية ال�شعر ،وكم�ضاد لق�شر ال�شعر كما أ�نه
يقاوم جفاف ال�شعر الذي يتعر�ض له بفعل حرارة
ال�شم�س أ�و ا�ستعمال ال�صبغات الكيماوية ،أ�و بفعل
اال�ستحمام يف ماء البحر املالح.
أ
كما أ�ن زيت اخلروع له مفعول مقو للظافر مما
يجعلها أ�قل عر�ضة للتق�صف أ�و للت�شققات �إذا ما دهنت
به ب�صفة منتظمة .كما ي�ستخدم زيت اخلروع يف عمل
احلمامات  ،وطالءات ال�شفاه  ،ومرطبات الب�شرة.
ا�ستخداماته :
 زيت اخلروع و ع�صري الليمون لنعومة ال�ساقني : لتطرية ب�شرة ال�ساقني ي�ستخدم زيت اخلروع وع�صريالليمون لدهان باطن و أ��سفل ال�ساقني واال�ستمرار يف
التدليك ملدة ترتاوح ما بني  10-5دقائق.
ول�صالبة أالظافر ادهني أ�ظافرك كل م�ساء قبل النوم
بطبقة من زيت اخلروع
إلزالة البقع ال�سوداء :ي�ستخدم زيت اخلروع لتدليك
البقع ال�سوداء يف اجل�سم وين�صح بتدليك البقعة ثالث
مرات يوميا على مدى  15يوما.
زيت اخلروع:
مفيد ومغذي لل�شعر وي�ساعد على �إطالة ال�شعر
وا�ستخدامه ب�شكل يومي للرمو�ش يزيد من كثافتها.
زيت اخلروع ل�صقل وتلميع ال�شفاه:
املكونات :
 1ملعقة �صغرية زيت خروع.
 9مالعق �صغرية النولني.
التح�ضري واال�ستعمال :
تخلط املكونات جيدا  ،وحتفظ يف زجاجة ...ت�ستخدم
كمية ب�سيطة من هذا اخلليط يف دهان ال�شفاه.
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للعناية بالرمو�ش:
ا�ستخدمي زيت اخلروع يف دهان الرمو�ش ب�صفة
يومية كل م�ساء حيث يعمل على زيادة �سمك الرمو�ش
وطولها.ومينع
ت�ساقط ال�شعر.
أ
دهان لتقوية ال�شعر ،وكم�ضاد لق�شر ال�شعر كما �نه
يقاوم جفاف ال�شعر الذي يتعر�ض له بفعل حرارة
ال�شم�س أ�و ا�ستعمال ال�صبغات الكيماوية ،أ�و بفعل
اال�ستحمام يف ماء البحر املالح.
كما أ�ن زيت اخلروع له مفعول مقو أ
للظافر مما
يجعلها أ�قل عر�ضة للتق�صف أ�و للت�شققات �إذا ما دهنت
به ب�صفة منتظمة .كما ي�ستخدم زيت اخلروع يف عمل
احلمامات  ،وطالءات ال�شفاه  ،ومرطبات الب�شرة.
ا�ستخداماته
زيت اخلروع و ع�صري الليمون لنعومة ال�ساقني :
لتطرية ب�شرة ال�ساقني ي�ستخدم زيت اخلروع وع�صري
الليمون لدهان باطن و أ��سفل ال�ساقني واال�ستمرار يف
التدليك ملدة ترتاوح ما بني  10-5دقائق.
ول�صالبة أالظافر ادهني أ�ظافرك كل م�ساء قبل النوم
بطبقة من زيت اخلروع.
إلزالة البقع ال�سوداء :ي�ستخدم زيت اخلروع لتدليك
البقع ال�سوداء يف اجل�سم وين�صح بتدليك البقعة ثالث
مرات يوميا على مدى  15يوم -زيت اخلروع :مفيد
ومغذي لل�شعر وي�ساعد على �إطالة ال�شعر وا�ستخدامه
ب�شكل يومي للرمو�ش يزيد من كثافتها.
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�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

يتل�ص�ص الفوتوغرايف أ�ثري ال�سادة بكثري من اخلفة على عامل الطفولة ،يقرتح
مواعيده اخلا�صة وهو يتعقب ظالل أالطفال يف الليل والنهار ،يرفع ال�سرت عن
حلظات اللعب يف أالزقة القدمية ،ويف املزارع ،ويف كل امل�ساحات التي يلوذون بها
الختبار طاقاتهم يف اللعب ،لرنى معه ذكرياتنا العابرة يف حدود الزمن ،طفولتنا
التي غابت ،لكنها مازلت تثري فينا احلنني �إىل �شرفات الفرح الربئ.
أ�كرث من ع�شرين �صورة عر�ضها ال�سادة م ؤ�خراً على هام�ش الفعاليات التي يقيمها
منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف ،الهام�ش الذي ات�سع ومتدد ليحت�ضن حتى آالن
ع�شرات املعار�ض لوجوه فنية من أ�بناء املنطقة� ،ضمن تقليد يحر�ص فيه راعي املنتدى
أال�ستاذ جعفر ال�شايب على التعريف باملواهب واالبداعات التي تزخر بها املنطقة.
راهن ال�سادة يف معر�ضه أالول على حيوية احلركة يف ال�صورة ،على تلك اللحظة
من الدراما العالية التي ت�صوغها ال�شحنات املنبعثة من أ�ج�ساد منذورة للعب ،وعلى
تفا�صيل أالماكن التي تفتح �شبابيك الذاكرة على كل الدروب التي مر بها النا�س ،على
الزقاق الذي يت�سع بات�ساع أ�حالم الطفولة ،على املزارع التي تخ�ضر بخطو أ�قدامهم
ال�صغرية ،وعلى املراجيح التي تهز فيهم كل أ�غانيهم اجلميلة.
ي أ�تي املعر�ض بج�سب ال�سادة يف �سياق جتربة �شخ�صية تعني باكت�شاف
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�سيمفونية ال�ضوء

جماليات املكان ب�صرياً وتو�سيع دائرة التوثيق ألحواله ونا�سه ،ويقول:
التوثيق مبا هو الوظيفة أال�سا�س للممار�سة الفوتوغرافية ال يخلو من
احتماالت جمالية �إذا أ�ح�سنا االن�صات ملو�ضوعات احلياة اليومية ،وعاي�شناها
بكل حوا�سنا ،والطفولة حلظات مفعمة باملغامرة والرباءة وال�شقاوة وكل
االنفعاالت اجلميلة ،وقد حاولت مترير بع�ض ال�ضوء على هذا العامل ور�سم
�صورة مكربة عن أ�حالمه ورغباته.
ً
يذكر أ�ن ال�سادة قد أ��صدر م ؤ�خراً كتابا حول ثقافة ال�صورة الفوتوتغرافية
بعنوان "حتوالت ال�صورة" ،عن دار ف�ضاءات أ
بالردن ،ا إل�صدار الذي ي أ�تي يف
� ١٦٠صفحة من القطع املتو�سط جوانب من تاريخ ال�صورة الفوتوغرافية
حماو ًال ر�صد أ�برز ا�سئلتها الثقافية واملعرفية التي تزامنت مع تو�سع عملية
الت�صوير كممار�سة يومية ،م�ستعر�ضاً عالقتها ا إل�شكالية بالفن ،وبال�شعر،
وبالهوية ،وباملدار�س النقدية التي اجتهدت �إىل و�ضع قواعد لفهم �آلية
�إ�شتغال ال�صورة داللياً وثقافياً.
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عيون تب�صر أ
للجناز
بالمل يف جائزة القطيف إ

الفنانة الت�شكيلية عبري ح�سن الب�شراوي يف حديثها لـ

للجناز هي الغر�سة التي ي�ستقي منها كل من ميلك
جائزة القطيف إ
البداع ما ي ؤ�هله ليكون فوق من�صتها كامللك �إبداعه
من إ
حوار /علي آ�ل ثاين

قال اهلل تعاىلَ (:ف ِ� إ َّنهَا َال َت ْع َمى أ َ
ال�صدُور ِ)
البْ�صَ ا ُر َو َلكِنْ َت ْع َمى ا ْل ُق ُلوبُ ا َّلتِى فِى ُّ
ا إلرادة هي الفكرة والعزمية هي الروح
�إن ت أ�هيل املكفوفني ودجمهم فى املجتمع له أ�بعاد ثقافية واقت�صادية واجتماعية ؛ ذلك ألن
املكفوفني ميثلون طاقات ب�شرية عظيمة �إذا ما مت توجيههم التوجيه ال�صحيح ليكونوا قوى
منتجة وخالقة  .فيمكنهم امل�شاركة فى التنمية املجتمعية.
و�إذا أ�ردت أ�ن تعرف مدى تقدم أ�ى جمتمع وم�سايرته لركب احل�ضارة فلتنظر �إىل مدى
اهتمامه بذوي ا إلحتياجات اخلا�صة  ،ومدى رعايته لهم واال�ستفادة من مواهبهم بعد تنميتها
وتوجيهها.
للجناز بدمج هذه الفئة العزيزة
�إنها لفتة كرمية ومل�سة وفاء عندما أ�قدمت جائزة القطيف إ
على قلوبنا يف املجتمع وتفعيل دورها االجتماعي بف�سح املجال له ؤ�الء املبدعني واملبدعات
ب�إقامة معر�ض لهم يف حفل اجلائزة يف ن�سختها الثالثة � ،إنها بادرة جميلة و�إن�سانية نبيلة
تعزز دور هذه اجلائزة وتفاعلها يف اكت�شاف املواهب واملبدعني من كافة فئات و�شرائح املجتمع
وخمتلف طبقاته و أ�طيافه.
يعترب ال�شعور بالعزلة م�شكلة رئي�سة للعديد من املكفوفني ،وواحدة من الق�ضايا التي تتطلب
من أ�ي ان�سان ان يتعامل معها ،وهي أ�ن عامل ه ؤ�الء االفراد حمدود ،وهنا يقع على عاتق
االن�سان ان يو�سع نظرتهم للعامل وان يو�صلهم ب أ�فراد �آخرين يف بيئاتهم املحيطة بهم.
ورغم أ�ننا ندعم أ�ي توجه لتنمية هذا احل�س الوطني وا إلن�ساين ،ف�إننا نعتقد أ�ن أ�بناء هذه
ال أ
املنطقة تعترب موئ ً
للخالق وامل�شاعر النبيلة ،وهي متار�س ب�شكل يومي أ�و �شبه يومي العمل
التطوعي ببعده ال�شخ�صي ،وذلك بدءاً مب�ساعدة دوي االحتياجات اخلا�صة � ،إىل م�ساعدة يف
ت أ�مني م�ستلزمات احلياة أال�سا�سية لبع�ض الفقراء � ،إىل م�ساعدة املر�ضى .
وغري ذلك من جماالت العمل التي يقوم بها الفرد لغايات �إن�سانية نبيلة و�سامية ،وال يتوقع
أ�ي مردود مادي لها �سوى لوجه اهلل.
فعندما ي أ�تي الفن متتابع بالعطاء تختفي العن�صرية يف خلق االبداع لذلك ن�صحبكم معنا يف
هذا مع فنية أال�شعة الفنانة الت�شكيلية عبري ح�سن الب�شراوي التي بادرت ب�إعطاء بدورة نحت
للكفيفات مبركز رعاية املكفوفني بالقطيف وهي أ�وىل الدورات الفنيه للكفيفات باململكه حيث
أ��شرفت على "معر�ض عيون تب�صر أالمل "والذي احتوى أ�عمال نحتية جميلة ورائعة لعدد
للجناز
من الكفيفات مبركز رعاية املكفوفني بالقطيف امل�صاحب حلفل جائزة القطيف إ
.2012
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�سعدنا بتواجدكم معنا واقامة معر�ض رعاية املكفوفني يف حفل جائزة القطيف
للجناز نرجوا ان حتديثنا عن انطباعك حول م�شاركة املركز يف حفل تتويج الفائزين
إ
للجناز وماهي ردة الفعل لدى اع�ضاء النادي حول هذه امل�شاركة؟
بجائزة القطيف إ
**كانت لدي امنيه ب أ�ن تكون هناك م ؤ��س�سات تتبنى هذه الطاقات �سوء لهذه الفئة الكفيفه
اوغريها من الفئات التي حتتاج من يخرج ب�إبداعاتها واجنازاتها اىل النور.
فكان من اجلميل ا�ست�ضافه جائزه القطيف لالجناز ملعر�ض الكفيفات لكونه �إجناز بحاجة
ملن يتنف�سه بعيون مب�صرة للجمال وممتلئة بحفاوة ا إلبداع التي من اهلل بها على من هم
مت�شوقون ب أ�ن تكون اجنازاتهم يف حمل التناف�س ا إلبداعي الذي عنى له هذا احلفل البهيج،
�إن يف ارتباط امل ؤ��س�سات باملجتمع هذا ما يعزز من الثقافه البيئيه والفكريه وا إلجتماعية،
حتى ال تكون هناك عن�صريه يف اخلروج مبا هو مفيد للمجتمع هذا ما مل�سناه من خالل دعوه
القائمني على اجلائزة إلقامة هذا املعر�ض �إىل جانب احلفل .
هذا �إ�ضافة مل�شاعر الكفيفات التي ال تو�صف و أ�عمالهن تعر�ض امام فئة مميزة من اجلمهور
لل�ستمرار لت�صل ر�سالتهن وم�شاعرهن للمجتمع ككل .بكل
مما جعل الدافع لديهن قوياً إ
للجناز هذا التف�ضل لكون اعمال الكفيفات ب�صمه مميزه يف
امتنان نتقدم جلائزه القطيف إ
�سماء االجناز لهذه الن�سخة . 2012
ب�إعتباره اول اجناز فني للكفيفات باململكه و�شهادات التقدير وال�شكر التي مت تقدميها
للم�شاركات يف معر�ض عيون تب�صر أالمل من قبل اجلائزة ،كانت و�ساماً اعتلى ليمهد لهن
طريق ملون وم�ستقبل جميل.
كيف تتم عملية مراحل الت أ�هيل يف البداية؟
ريا يف تعاملي معها للخروج من خالل حتفيزها
**معرفه التاريخ ملر�ضي الكفيفة �ساعدين كث ً
ب�شيء يحاكي ارتباطها باملحيط بعد ا إلعالن عن دورة النحت من خالل املركز كان هناك �إقبال
من امللتحقات خلو�ض جتربة ومهارة ت�ضيف اليهن ما يجعلهن يف ركاب املعرفه والتطلع فقبل
خروجنا بالدورة كانت هناك حما�ضرة للتعريف بالفن والتمهيد للدورة و ا�ستطعن من بعدها
التطلع لفكرة م�ستقلة �سيتم تطبيقها أ�ثناء الدوره من خالل خامة الطني.
ماهي الو�سائل التي ت�ستخدم؟
** أ�ثناء التمهيد لدورة النحت تعمدت مترير أ�دوات النحت مع قطعة من الطني لتخمني
عمل هذه االداة وكيفية ا�ستغاللها وا�ستخدامها� ،إ�ضافة لتعريفهم أ
بالدوات التي ن�ستخدمها
ب�شكل يومي وتوظيفها لعمل نحتي فتعددت الو�سائل والغلبة حلا�سة اللم�س.
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كانت لدي أ�منيه ب أ�ن تكون هناك م�ؤ�س�سات تتبنى هذه الطاقات لهذه الفئة الكفيفة
أ�وغريها من الفئات التي حتتاج من يخرج ب�إبداعاتها واجنازاتها اىل النور.
ويف � ؤ
س�ايل لها حول بدايات ه ؤ�الء املبدعني يف تقدمي وتطور هذه ا إلعمال الذين ا�ستطاعوا
ك�سر هذا احلاجز وقهره قلت لها .
العمال التي قد تكون
حديثنا عن بدايات ه ؤ�الء املبدعني يف تقدمي وتطور هذه إ
�صعبة أ�حيانا حتى على املب�صر؟
للدراك احل�سي
** تعددت اهداف الدورةفكانت مبثابة ف�سحة أ�مل للكفيفات وتنميه إ
لديهن واخلروج بالكفيفه لدائرة احلياه بعيدا عن ال�شفقه وك�سر حاجز اخلوف والتمرد
على �صعوبه االجناز.
أ
أ
من خالل توظيف طاقاتهن االبداعيه ب��سلوب فني يحاكي م�شاعرهن و�حا�سي�سهن وبتوفيق
من اهلل حتققت أالهداف ب�إرادة جميلة أ�نتجت لنا هذا اجلمال والذي تعدى النحت ملرحلة
أ�بعد يف ا إلعجاز وهي مرحلة التلوين فتعددت أ�فكارهن وحتققت خياالتهن مبا يعرب عن
ارتباطهن احل�سي أ
بال�شياء وخروجهن �إىل �إطار الر ؤ�يا هذا جناح كبري جدا بالن�سبه لهن
ويل أ�ي�ضاً ألن ثمرة هذه الدوره كانت �إن�سانيه بحتة ،لذلك كتب لها النجاح.
مادا تعني جائزة القطيف آ
للخت عبري وكيف ترى ت�صور املجتمع للجائزة
للجناز إ
وتفاعله معها وهل هي حفرت يف ذاكرة املجتمع القطيفي؟.
** جائزة القطيف لالجناز هي الغر�سه التي ي�ستقي منها كل من ميلك من االبداع ما
ي ؤ�هله ليكون فوق من�صتها كامللك ب�إبداعه وهي املناف�سه ال�شريفه خللق التحدي يف ابداع
يتجلى حا�ضرا ليكون ثمرة ي�سمو فوقها ويرتقي لها �سماء القطيف والوطن ،جائزه
القطيف لالجناز حمطة عر�س قطيفي �شهدها النجاح وخلدها الفكر النا�ضج ،م�شروع
ت أ��سي�س ألجيال خلقت لتكون كاملالئكه لها من الفكر ما يجعلها تبدع يف كل املجاالت فهي
حافز جميل من م ؤ��س�سة تعني بح�ضارة العلم
واملعرفة واالدب تالم�س الثقافة أال�سرية يف حتفيز
عندما ي أ�تي الفن
أ�بنائها من خالل الدافع الذي ت�ستمده من جهود
متتابع بالعطاء تختفي
القائمني إلخراج �شريحة مميزة ملجتمع مثقف
العن�صرية يف خلق
كالقطيف ..اجلائزة بالن�سبه يل مدر�سه ارتقيت
من خالل عتباتها أل�شدو بنجاحات يفتخر بها
البداع.
إ
الوطن وتراب الوطن.
أ�ن النجاح يحتاج �إىل العزمية وا إل�صرار وا�ستغالل
الفر�ص املتاحة أ�يا كانت ،و�إن الب�صرية ولي�س الب�صر هي العامل أال�سا�سي ملن يريد التطور
والنجاح،و أ�ن ي�سعى ا إلن�سان الكت�شاف نف�سه وتطوير ذاته ،فكل �شخ�ص بداخله نقطة قوة ال
بد أ�ن ينقب عنها ويبذل اجلهد يف �سبيل الو�صول �إليها ،فمن ينجح يف ذلك يحقق جناحات
عظيمة.
حواراً �شيق وجميل ملن ع�شقت هذا العمل و أ��صبحت عبري الب�شراوي رمزا من رموز العطاء
التطوعي ا إلن�ساين النبيل فهي �إ�ضافت بهذه املبادرة اىل ر�صيدها حب املجتمع لها و�إىل
�إن�سانيتها التي قل ان نراها يف جمتمعنا املتقدم.
�إن مركز رعاية املكفوفني التابع جلمعية م�ضر اخلريية والذي قدم لنا منوذجا من هذا
التحدي والنجاح وا إل�صرار وقهر الظالم تقف من ورائه هذه ا إلن�سانة ف�شكراً ،وكلمة �شكر
قد تكون قليلة يف حقها ولكن ال�شكر هلل واهلل هو من يجزي ويكافئ واىل مزيد من االجناز
للجنازونرجوا ان تقدم لنا ابداعا اخر حقا �إنها لفتة
ف�شكرا للقائمني على جائزة القطيف إ
كرمية يعجز ا إلن�سان عن ال�شكر جلميع من �صنع هذا ا إلجناز .
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الفن حوار
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الفنانة أ�م كلثوم العلوي لـ

أ�نتمي �إىل املدر�سة الواقعية و أ�جل أ� لطرق حديثة و مبتكرة
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
احلدث املف�صلي بالن�سبة ل�ضيفتنا الفنانة أ�م كلثوم العلوي هو التحاقها مبعهد املهارات والفنون بالريا�ض  ,فمن هذا املهعد التقطت طعم الفن احلقيقي وحققت رغبتها يف
اللحاق بركب التمريز يف عامل الفن الت�شكيلي .
أ
أ
ؤ
يف هذااحلوار تتحدث الفنانة أ�م كلثوم عن جتربتها الت�شكيلية ور�يتها للفن واحلياة  ,كما ي�سعدنا �ن نقدم بعد هذا احلديث الذي �دلت به لـ خلط � ،سريتها الذاتية .

موهبك الفنية ؟
* كيف ا�ستطعت تنمية
جتربتك الت�شكيلية ؟
* حدثينا عن
ِ
ِ
أ
**كانت بداياتي يف الفن الت�شكيلي جدا ب�سيطة �إىل �ن التحقت مبعهد املهارات و الفنون **يف البداية اعتمدت على نف�سي يف ممار�سة الفن الت�شكيلي وذلك عن طريق اللجوء �إىل
بالريا�ض و در�ست هناك دبلوم فنون ب�صرية و من هناك كانت نقطة انطالقي .بعد أ�ن الكتب أ�و التعلم عن طريق النت أ�و ا إللتحاق ببع�ض الدورات و وور�ش العمل �إىل أ�ن التحقت
تخرجت من املعهد التحقت بعدة دورات يف الفن الت�شكيلي حتى أ��صقل مهارتي و أ�طور من مبعهد املهارات و الفنون و �صقلت موهبتي عن طريق الدرا�سة.
قدرتي  ،كما �شاركت يف العديد من املعار�ض و امل�سابقات و الفعاليات �سواء كانت داخل املنطقة
*ماذا عن املعوقات التي واجهتها ؟
ال�شرقية أ�و خارجها.
**يف احلقيقة أ�ف�ضل احلديث عن اجلوانب ا إليجابية أ�كرث من التحدث عن العوائق أ�و
العقبات أ�و امل�صاعب التي البد ألي ان�سان أ�ن يواجهها يف حياته .أ�نا أ�رى ان كل العقبات التي
طموحك يف الفن الت�شكيلي ؟
* ماهي
ِ
أ
أ
مير بها أ�ي فنان تعترب أ��سا�سا قويا لبنائه.
** أ�طمح ب�ن أ�تقدم و أ�رتقي �إىل الف�ضل.
ذاتك ينعك�س عن عملك لوحتك ؟
* حدثينا ب�إيجاز عن املعار�ض ال�شخ�صية الذي ت أ�ثرت بها ؟
* ما أ�كرث جانب من ِ
**املعر�ض ال�شخ�صي بني الرماد للفنانة امتثال العوامي و املعر�ض ال�شخ�صي بني روحني **اجلانب الفكري.
للفنانة زهرة بو علي يعتربان من أ�برز املعار�ض التي ت أ�ثرت بها.
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أ�ركز على اجلانب الفكري يف لوحاتي و أ�ميل �إىل املو�ضوعات ا إلجتماعية
*هل تن�صحني بتوجيه أ
البناء للمجال الفني ؟
**بالت أ�كيد أ�ن�صح أ�ي �إن�سان لديه الرغبة للدخول يف
املجال الفني أ�ن ال يرتدد يف ذلك.
انتباهك يف
*ماهي املو�ضوعات املهمة التي تلفت
ِ
اللوحة ؟
**املو�ضوعات ا إلجتماعية.
* ماذا عن املدار�س الفنية التي تنتمني �إليها ؟
** أ�نتمي �إىل املدر�سة الواقعية احلديثة التي ال تعتمد
على الت�صوير الواقعي البحت بل حتاول التعبري عن
أ�ن مو�ضوع ب أ��ساليب و طرق حديثة و مبتكرة.
*للفنان مفهوم و�إح�سا�س يعجز عن فهم حمتوى
ينتابك عندما
اللوحة ماهو ال�شعور الذي
ِ
ينتقدك آ
الخرون ؟
ِ
**على الفنان أ�ن يتحلى بروح ريا�ضية و أ�ن يتقبل
النقد كما يتقبل املدح،يف نف�س الوقت عليه أ�ن يتحلى
ب�شخ�صية قوية و تكون لديه القدرة على املواجهة و
أ�ن ال يت أ�ثر ب أ�ي كلمة جتعله يرتاجع �إىل الوراء.
* ماذا تودين أ�ن تقويل يف آ�خر احلوار ؟
**خال�ص �شكري و تقديري لكم على هذا احلوار.
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

أ�حتفلت أ��سرتا ال حمدان واحلكيم بزفاف ابنهم ر�ضي ابن املرحوم علي
مكي آ�ل حمدان علي كرمية احلاج علي ح�سن هالل احلكيم بح�ضور لفيف
من االهل واال�صدقاء ويف ال�صورة م�شاركة أ��سرة مركز رعاية املكفوفني
ت�شارك العري�س فرحته ف أ�لف أ�لف مربوووك ..

أ
ال�ستاذ علي اخلمي�س
الزميل الن�شط يف ق�سم التحرير
ان�ضم �إىل أ��سرته �ضيف جديد
فقد رزق مبولود جميل لين�ضم
�إىل زهراء و أ�حمد وتكتمل
أ��ضالع املثلث يف ان�سجام عائلي
رائع.جعلهم اهلل قرة عني
لوالديهما

احتفلت أ��سرة اخلويلدي بزواج جنلها علي
عبداهلل اخلويلدي أ�لف مربوك وبالرفاء البنني

34

العدد ال�سابع ع�شر -ال�سنة الثانية � -شعبان  1433هـ  -املوافق  -يوليو  2012م

زواج

احتفلت أ��سرتا أ�بوال�سعود و آ�ل �سيف بزواج ال�شاب أ�حمد
ن�صر أ�حمد �إ�سماعيل أ�بوال�سعود من كرمية أ
ال�ستاذ زكي
عبداهلل آ�ل �سيف .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت أ��سرة أ�بو �سعيد بزواج جنلها علي ح�سن أ�بو
�سعيد أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أ��سر اجل�شي وال�سنان و أ�بو ال�سعود بزفاق جنلهم علي
عبد الر ؤ�وف مهدي اجل�شي من كرمية �شاكر �سعيد أ�بو ال�سعود
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا أ�بوال�سعود والعبدالعال بزفاف ابنهم ح�سني علي
مهدي أ�بوال�سعودمن كرمية ح�سني جوار العبدالعال أ�لف مربوك
وبالرفاء والبنني

36

العدد ال�سابع ع�شر -ال�سنة الثانية � -شعبان  1433هـ  -املوافق  -يوليو  2012م

زواج

آ�خر الكالم

أ�جمل أ
المهات
أ�جمل أ
المهات التي انتظرت ابنها
أ�جمل أ
المهات التي انتظرته
فعاد م�ست�شهدا
فبكت دمعتني ووردة
ومل تنزو يف ثياب احلداد
***
مل تنته احلرب  ..لكنه عاد
ذابلة بندقيته  ..ويداه حمايدتان
***
أ�جمل أ
المهات التي عينها ال تنام
تظل تراقب جنما يحوم على جثة يف الظالم
***
لن نرتاجع عن ح ِّبنا
للجبال التي �شربت روحه
فاكت�ست �شجر ًا جاري ًا
نحو �صيف احلقول
***
�صامدون هنا ..
قرب هذا الدمار العظيم
ويف يدنا يلمع الرعب  ..يف يدنا
يف القلب غ�صن الوفاء الن�ضري
�صامدون هنا ..
باجتاه اجلدار أ
الخري

حممود دروي�ش

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
ال�شراف إ
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك

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

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

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

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

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

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

