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�شخ�صية فريدة  ،جمعت بني العلوم التطبيقية يف أ�جلى �صورها
وبني الدبلوما�سية الهادئة  ،ي�ضاف �إىل ذلك منوذج رفيع لفن
ا إلدارة  ،مع ح�ضور قوي يف املحافل العربية والدولية .
هو علم يف جماله  ،ورغم وافر علمه فهو متوا�ضع بالفطرة ،
له ثقله العلمي  ،واجتهاداته امل أ�خوذ بها يف دوائر �صنع القرار
 ،ومل ال وهو ميتلك عقال ذكيا وجتربة را�سخة  ،ي�شار �إليها
بالبنان.
ذلكم هو املهند�س الدكتور جميل بن عبد اهلل بن من�صور بن
حممد علي اجل�شي  ،الذي له م�ساهماته امل ؤ�ثرة يف املجاالت
العلمية وا إلدارية والدبلوما�سية  ،وكذا ع�شقه أ
للر�ض التي
أ�نبتته نبتا كرميا.
ينحدر املهند�س الدكتور جميل اجل�شي من أ��سرة عريقة
بالقطيف  ،ولد بتاروت يف  22رجب  1360هـ  ،وكانت فرحة
أ��سرته به كبرية ،ولكي يكون قدومه مبعث �سرور وتفا ؤ�ل كان
اال�سم " جميل"  ،بالرغم من أ�ن اال�سم املقرتح كان بعيدا عن
اال�سم الذي �سمى به  ،ولكن " جميل " هو اال�سم الذي ا�ستقر
عليه االتفاق وهو ا�سم متداول يف العائلة بالبحرين حيث
يحمله ابن عم والدته جميل جواد اجل�شي عليه رحمة اهلل.
ومن الغريب أ�نه عندما غري عمه عبد الر�سول اجل�شي ا�سمه
�إىل عبداهلل  ،بد أ�ت تظهر �إ�شكالية رمبا مل يلتفت �إليها أ�حد
وقتها  ،وهي ت�شابه أال�سماء بعد أ�ن �سمى العم ابنه با�سم جميل
 ،أ�ي�ضا.
ؤ
ؤ
عملت أ��سرته بتجارة الل�ل�  ،وهي مهنة مربحة و أ��سا�سية
يف ذلك الزمن  ،يف املنطقة ويف جزيرة تاروت حتديدا .تلقى



تعليمه يف الكتاتيب  ،وكان يذهب �إىل بيت اجلد يف القطيف حل�ضور �شخ�صي
 ،وينعم بدخول ب�ساتني العائلة ب أ��شجارها الكثيفة ونخيلها
الفارعة  ،وكان اجلد الذي تزوج من �سيدة ت�سكن عائلتها تاروت
 ،قد ا�ستقر يف اجلزيرة كي يكون قريبا من جتار الل ؤ�ل ؤ� وكذلك
ليبا�شر ا إل�شراف على الغوا�صني يف ف�صل ال�صيف الطويل  .وقدرة على حل امل�شكالت بحكمة وتعقل �شديدين.
وقتها كان التجار يتوافدون على تاروت ودارين ل�شراء وبيع فيما يخ�ص بداياته يف حقل التعليم  ،كان التعليم يف جزيرة
تاروت مق�صورا على الكتاتيب  .بد أ� أ�خوه " حممد ح�سن"
الل ؤ�ل ؤ� .
أ
ويذكر املهند�س الدكتور جميل اجل�شي أ�ن جده لمه كان من درا�سته ثم أ�دخل بعد ذلك املدر�سة االبتدائية يف البحرين
�سكان املنامة  ،بالبحرين  ،وكانت له بع�ض العقارات املحاطة حيث كان التعليم النظامي �سائدا  ،بعد فرتة يعود أ�خوه من
بالب�ساتني اخل�ضراء  ،وهو ما ترك يف نف�سه �شعورا قويا البحرين متخلياعن حلم التعليم  ،ويلتحق ب�شركة أ�رامكو
باالفتتان بالزرع وتلم�س الظل  ،أ�ما عن والده فقد امتهن بالظهران  .رمبا لهذا ال�سبب مل يفكر الوالد يف �إر�سال ابنه
نف�س احلرفة حيث برع يف جتارة الل ؤ�ل ؤ�  ،كما اهتم بالزراعة الثاين �إىل البحرين وخاف أ�ن تتكرر م� أس�لة العودة.
"كماللك" �سواء ما ورثه من ب�ساتني أ�بيه أ�و ما قام هو ب�شرائه عندما فتحت مدر�سة القطيف ااالبتدائية مبدينة القطيف
 ،وتطويره من أ�را�ض فقرية �إىل أ�ر�ض مزروعة � ،شديدة عام  1367هـ  ،أ�و يف العام التايل  ،ير�سله الوالد ليتعلم  ،وهناك
اخل�صوبة  ،هي �سمة أالر�ض التي كانت حتتاج دائما للم�سات يقيم يف بيت �إحدى عماته التي كانت تعي�ش مع زوج وابنني
ي�صغرانه.
حانية كي جتود بالثمار من كل �صنف ولون.
وب�سبب امتالك أالب احل�س االقت�صادي وتنظيم أ�موره فقد فج أ�ة أ
ول�سباب ال ميكنه اجلزم بها قرر الطالب أ�ن يرتك
أ��سندت له مهمة " العمدوية " وهي وظيفة ر�سمية حمرتمة املدر�سة "م ؤ�قتا"بعد م�شادة مع أ�حد أال�ساتذة  ،رمبا كان ال�سبب
 ،حيث اختري كعمدة لبلدة تاروت لعدة �سنوات  .وبالطبع فقد هو � أس�مه من مدر�سة ال توفر له احلد أالدنى من التعلم حيث
كانت وظيفة العمدة يف ذلك العهد لها مكانتها االجتماعية ال توجد جتهيزات  ،فر أ�ى أ�ن وجوده باملدر�سة  ،وح�سب تفكريه
ون�صيبها من التقدير واالحرتام  ،و أ�كرب الظن أ�ن االختيار يف هذا الزمن املبكر م�ضيعة للوقت.
جاء نتيجة �سمعة طيبة و�إدارة حازمة ومعرفة مب�شاكل حني ت�شحذ ذاكرة املهند�س الدكتور جميل اجل�شي يتذكر
املواطنني يف تلك البقعة التي كانت وقتها يف أ�طراف الدولة أ��سماء معلميه فمنهم اال�ستاذ ( ابن دهام )  ،أ
وال�ستاذ ( ابن
 ،و�إن الوظيفة ترتتب عليها م�سئوليات عديدة كانت حتتاج �سحيم )  ،واال�ستاذ عيد واال�ستاذ عبيد  ،وقد عمل ( ابن
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مقال

�سحيم) يف حمكمة القطيف ال�شرعية فيما بعد  ،وكان اجللو�س
بالف�صل على ب�ساط مفرو�ش على أالر�ض  ،حيث ال وجود
لكرا�سي أ�و طاوالت كما مل تكن هناك كتب �سوى كتاب وحيد
مي�سكه املعلم بيديه  ،وينقل منه كلمات الدر�س على ال�سبورة
ال�سوداء بالطبا�شري.
حر�ص على ت�سجيل مذكراته من �صغره  ،واملحافظة عليها
 ،وهو ما جعله يبدو مرتبا  ،ذكيا  .كان يح�صل على أ�على
الدرجات يف درا�سته ومل تقل درجاته �إال يف حاالت قليلة جدا .
فقد كان يحر�ص على املذاكرة ليال ونهارا وال ي�ضيع وقته يف
عمل �سوى متابعة درو�سه.
مل تكن توجد كهرباء يف هذا الوقت ؛ فكان ي�ستعني مبواقد
الكاز ملراجعة درو�سه.
حتلى اجل�شي بحب املعرفة فكان يرتاد املكتبة يف ح�صة الريا�ضة
حيث كان ال يحب لعب كرة القدم وال غريها.
تعود كتابة كل املعلومات التي يقر أ�ها منعا لتبددها كما اهتم
بقراءة جمالت الطب العربية والتاريخية واملجالت العلمية
التي حتوي معلومات و�صوراً فلكية وفيها �صور وتنب ؤ�ات عن
املركبات الف�ضائية حيث كان يف مثل هذا الوقت يعر�ضون
م�سل�سالت ف�ضائية أ�مريكية .
كان بيتهم هو أ�حدث و أ�كرب بيوت تاروت الذي بناه جده احلاج
من�صور اجل�شي "وهو �شخ�صية معروفة �آنذاك" بوا�سطة عمال
من الهند.
أ
حني انتقلت ال�سرة اىل القطيف عام  1375هـ � ،سكنوا بادىء
أالمر يف القلعة وتابع جميل درا�سته االبتدائية ،فدخل ال�صف
اخلام�س  1375هـ  ،وقتها �شارك يف رحلة جماعية �إىل اجلبيل
أ�ثناء درا�سته االبتدائية ومل يدر بخلده يوما أ�نه �سيدير
يف هذه البلدة ال�صحراوية واحدا من أ�كرب م�شاريع الدولة
ا إلقت�صادية .
وقتها فكر يف االلتحاق ب�شركة أ�رامكو ،وهو اجتاه ظل �سائدا
لفرتة يف أ�و�ساط الطالب الذين كانوا ينظرون لعمال ارامكو ،
ويرون ما هم عليه من حياة كرمية.
كما وفرت أ�رامكو ملن�سوبيها فر�صة التعلم والتدريب وتلقي
العالج املنا�سب �إ�ضافة �إىل البعثات الدرا�سية التي كانت تر�سل
خارج الوطن للتزود بخربات مهارية ومعرفية عالية  ،ناهيك
عن �إمكانية متلك البيوت ب أ�ق�ساط مريحة.لقد كان العمل يف
أ�رامكو مغريا ب�سبب تلك االمتيازات التي تنا�سب أ�بناء ذلك
اجليل.
أ
يف هذا الوقت حتديدا انتقلت ال�سرة �إىل القطيف  ،وفيها
أ�كمل تعليمه وح�صل على ال�شهادة االبتدائية  ،وكان قد تقدم
�إليها بنظام املنازل  ،يف نف�س العام الذي اجتاز فيه ال�صف
اخلام�س .
لقد �شجعه هذا لتكرار حماولة القفز لتعوي�ض ما �ضاع من
ال�سنني بني تاروت والظهران بال درا�سة متخ�ص�صة �سواء
نظامية أ�و غري ذلك.
عندما كان يف ال�سنة الثانية املتو�سطة يف مدر�سة القطيف تقدم
المتحان الكفاءة املتو�سطة عن طريق املنازل ،يف نف�س العام
الذي أ�نهي فيه ال�سنة الثانية املتو�سطة.
وقد �شاركه هذه املرة يف التجربة زميالن يف ال�صف هما
اال�ستاذ عبداجلليل الزاير رحمه اهلل والذي أ��صبح فيما بعد

رجل أ�عمال ناجحا  ،أ
والا�ستاذ حممد ر�ضي ال�شما�سي الذي
عمل حما�ضرا يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .
كانت منا�سبة �سعيدة حقا أ�ن جنح الزمالء الثالثة وكان ترتيب
اجل�شي هو التا�سع ع�شر على م�ستوى اململكة من بني ت�سعمائة
واثنني وت�سعني ناجحا  ،وكان ذلك عام 1378هـ ..
تلك الفرتة املبكرة من حياة املهند�س الدكتور جميل اجل�شي
يعلق بذاكرته أ��سماء كثريين من رفاق الدرب ال�صعب من
بينهم،زمالءه يف ال�سنة اخلام�سة االبتدائية يف القطيف :
جا�سم ح�سن املهدي ،الدكتور باقر العوامي ،ح�سن مديفع،
�سعيد القفا�ص ،عبدالغني اجل�شي ،حممد امل�صطفى ،حممد
البي�ش ،الدكتور مريزا اجلامد  ،من�صور ادري�س ..ومن الذين
تخرجوا معه من املدر�سة االبتدائية يف العام 1376هـ  ،يتذكر
الدكتور حم�سن �آل ال�شيخ ح�سان ،عبداجلليل الزاير ،حممد
ال�شما�سي ،علوي ال�سيد حممد� ،سعيد ال�شيوخ ،علي التاروتي ،
و�سعيد الغمغام  ،ومن الزمالء الذين تخرجوا معه من املدر�سة
املتو�سطة يف عام 1378هـ متتليء الذاكرة بزمالئه  :عمر أ�بو
ال�سعود  ،حممد �سعيد الربيكي  ،الدكتور عبداجلليل ال�سيف
 ،عبداملجيد ال�سيف  ،خالد علي أ�بو ال�سعود � ،شاكر مهدي أ�بو
ال�سعود رحمه اهلل  ،املرحوم ح�سن عبدال�صاحب أ�بو ال�سعود ،
عبداحلميد الناجي  ،مهدي اجلامد .
أ
ملا أ�نهى جميل اجل�شي املرحلة املتو�سطة كان �مامه خياران،
�إما االلتحاق ب أ�رامكو أ�و موا�صلة الدرا�سة الثانوية ..و أ�مام هذا
املفرتق ال�صعب انبثق اقرتاح عرب أ�حد أ�قاربه ،وهو ابن عمه
ح�سن �صالح اجل�شي رحمه اهلل (رئي�س بلدية القطيف �سابقا)
فقد ر أ�ى أ�ن يذهب �إىل لبنان للدرا�سة .
بعد جدل مل يطل طويال  ،وافق أالهل على ذلك االقرتاح ،
و�سافر مع جمموعة من ال�شبان وا�ستقر به احلال يف مدر�سة
ت�سمى (اجلامعة الوطنية) حيث وجد بها بع�ض ال�صعوبة
خا�صة يف البداية ألن جميع املواد العلمية كانت تدر�س باللغة
ا إلجنليزية  ،ولكن �سرعان ما تغلب على ذلك مب�ضاعفة اجلهد
واملذاكرة املتوا�صلة � ،إذ حتدى ظروفه وتفوق على نف�سه فكان
ترتيبه أالول يف ال�صف يف نهاية العام مع فارق ع�شر نقاط
مئوية بينه وبني الثاين .
كان التعليم يف لبنان خمتلطا  ،مل تكن ال�سنوات التي ق�ضاها
جميل اجل�شي يف لبنان للدرا�سة والتح�صيل العلمي فقط..
حيث قام بزيارات ا�ستطالعية أ�ثناء العطل الر�سمية لكل من
القاهرة و أ�نقرة وا�سطنبول وعمان والبرتاء وحلب يف �سوريا .
اثناء �إقامته يف حلب قام ما يعرف با إلنقالب أ�و ا إلنف�صال ؛
حيث انف�صلت �سوريا عن اجلمهورية العربية املتحدة وهي
التي تكونت يف فرباير عام  1958بني كل من م�صر و�سوريا .
لقد �شعر عرب التجول يف دم�شق وحلب قبل أ�يام من االنقالب
بتململ النا�س هناك خ�صو�صا من القب�ضة احلديدية التي كان
يحكم بها ال�سيد عبداحلميد ال�سراج امل� ؤ
س�ول عما كان يعرف
باملباحث يف �سوريا كذلك مل�س بنف�سه الو�ضع املعي�شي ال�صعب
 ،و أ�مورا أ�خرى كثرية �ساهمت يف هذا احلادث  ..عندما وقع
ا إلقالب تطلب ذلك خروج اجل�شي ومن معه من حلب �إىل
بريوت  ،ثالثة أ�يام يتنقلون من خمفر �إىل �آخر.
وهكذا تداخل الهم التعليمي مع م�ستحدثات ال�سيا�سة وم�شاكل
الوحدة واالنف�صال يف املنطقة التي كانت متوج بالتحوالت

الدراماتيكية  ،وهو ال�شيء الذي جعل ال�شاب جميل اجل�شي
يدرك مبكرا أ�نه ال ميكن الف�صل كلية بني الفرد وبني املجتمع
الذي يعي�ش فيه .حتى لو فكر يف العزلة واالنكفاء على الذات
ف�إن ال�شروط املو�ضوعية تقتحم اخل�صو�صية الذاتية  ،وهذا
در�س من درو�س احلياة.
حني عاد جميل اجل�شي من من لبنان وهي تلك الدولة
التي تزخر بحيوية فائقة من حيث تنوع املناخات ال�سيا�سية
واالنتماءات االجتماعية  ،جذبته تلك ا إلغراءات التي كانت
تقدمها �شركة ارامكو  ،وقرر االلتحاق بها  ،ففي الن�صف الثاين
من عقد اخلم�سينات امليالدية تبنت أ�رامكو برناجما طموحا
لتوظيف الطلبة ال�سعوديني يف فرتة ال�صيف كموظفني
م ؤ�قتني ..وقد كان الربنامج موجها على أالخ�ص ألبناء
موظفي ال�شركة واقربائهم لتعم اال�ستفادة  ،وقد �سعى ابن
عمه عبا�س الذي كان يعمل يف �إدارة � ؤ
ش�ون املوظفني لتوظيفه
�ضمن ذلك الربنامج الذي كان ي�ستقطب طالبا كثريين.
بد أ� العمل ال�صيفي ألول مرة يف 1377 /11 /17هـ حيث ح�صل
على أ�ول راتب من ارامكو مقداره ( )280رياال ..وكان مبلغا
كبريا مبقايي�س ذلك الزمن.
خالل عمله يف احدى هذه ال�صيفيات تعرف على الدكتور
من�صور أ�با ح�سني وكيل وزارة الزراعة واملياه (�سابقا) حيث
ا�شرتكا �سويا يف م�سابقة ثقافية أ��سبوعية  ،كان يقيمها تلفزيون
أ�رامكو للمناطق الثالث  :الظهران ور أ��س تنورة وابقيق.
أ
كان جميل اجل�شي ميثل الظهران وهو جاء ممثال لر��س
تنورة.
ويف �صيف عام  1960تقدم كالعادة للعمل ال�صيفي يف أ�رامكو
فوجهه امل� ؤ
س�ولون للعمل يف خمترب الزيت ..تفاعل مع
العمل ..وطلب كالعادة االلتحاق مبركز التدريب ال�صناعي
التابع لل�شركة يف امل�ساء ..وهو ال�شيء الذي لفت �إليه أالنظار
فقد كان من عادته أ�ن يبذل اجلهد لتنمية معارفه و�صقل
ثقافته العلمية  ،وهو ال�شيء الذي قوبل باهتمام من رئي�سه
املبا�شر ـ أالمريكي ـ الذي عر�ض عليه يف وقت الحق االلتحاق
بال�شركة كموظف دائم.
ومل يكن هناك �سوى عدد قليل من اخلريجني ال�سعوديني
يتقدمون للعمل يف ال�شركة يف ذلك الوقت ..الحظ ال�شاب
الطموح بثاقب ب�صريته أ�ن طريق االبتعاث هو أ�هم و�سيلة
لتطوير ال�سعوديني  ،وبعد فرتة تفكري عاد لرئي�سه باملوافقة
امل�شروطة وهي أ�ن يكون توظيفه يف املرتبة ال�ساد�سة أ�ي أ�ن
يكون من املوظفني املتو�سطني ..وهو ال�شيء الذي وافقت
عليه ال�شركة وحتول يف 1380 /2 /12هـ من موظف م ؤ�قت
�إىل موظف دائم براتب مقداره  800ريال حيث كر�س كل وقته
للعمل والدرا�سة ووفق له ب�صفة ا�ستثنائية ب�ست �ساعات يوميا
يدر�س فيها اللغة العربية واالجنليزية والفيزياء والكيمياء
واجلرب والهند�سة ..ويف منت�صف نف�س العام بد أ�ت الرت�شيحات
لالبتعاث �إىل اخلارج  ،و�سعد كثريا أ�ن وجد ا�سمه �ضمن تلك
الرت�شيحات .
أ
كحال أ�غلب املبتعثني ال�سعوديني �إىل �مريكا واجه اجل�شي بع�ض
امل�صاعب التي �شكلت حتدياً حقيقياً أ�مامه  ..وكادت أ�ن حتطم
�سقف أ�حالمه القريبة من التحقق .
�سافر ال�شاب الطموح �إىل أ�مريكا مبتعثاً من أ�رامكو� ..صباح
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يوم االربعاء 1382 / 2 / 3هـ  ،و مرت الطائرة ذات املروحتني
بالقاهرة  ،ف أ�ثينا  ،فروما ،فباري�س قبل أ�ن ينتقل هو ومن معه
�إىل طائرة أ�خرى ذات حمركات أ�ربعة لتنقلهم �إىل دائرة احللم
 :نيويورك.
ا�ستغرقت الرحلة (� )24ساعة  ،ولكنهم و�صلوا الفندق يف
نيويورك  ،ومل تكن ال�شم�س قد غابت بعد ..وهو االكت�شاف
املذهل الذي جعله يت أ�كد مما در�سه مبقعد العلم من كون أالر�ض
بالفعل كروية ..وان ال�شم�س ثابتة ..أ
والر�ض تدور!
أ
�سيحدث خالل تلك الرحلة ما يجعله يعلي من قيمة الت�مل
والتحليل والنظر بهدوء أ
لل�شياء ؛ فوراء ال�سطح ال�ساكن
تكمن احلقائق مبكنوناتها .
بد أ� جميل اجل�شي درا�سته اجلامعية يف والية بن�سلفانيا ..وكان
قد �سبقه �إىل هذه اجلامعة وتخرج منها وزير البرتول علي
النعيمي ..وبينما جاء ليدر�س الهند�سة الكيماوية ..جذبته
الهند�سة ال�صناعية ..و�سبب ذلك أ�نه يف أ�حد أال�سابيع كانت
املحا�ضرة عن الهند�سة ال�صناعية  ،وقد جنح املحا�ضر بذكائه
وقوة �شخ�صيته وعلمه الغزير يف ت�سليط ال�ضوء على هذا
التخ�ص�ص اجلديد ن�سبيا يف ذلك الوقت.
حدث أ�ن بد أ� هذا التخ�ص�ص ميتلك اهتماماته ..وفكر كثريا
يف امل�ستقبل ..لقد خاطب أ�رامكو طالبا املوافقة على تغيري
تخ�ص�صه من الهند�سة الكيماوية �إىل الهند�سة ال�صناعية
 ،على أ�ن ينتقل من جامعة ليهاي ببن�سلفانيا �إىل جامعة
بت�سربج  ،وكان قد ح�صل على موافقة منها على االلتحاق بها
�شريطة توفري التمويل ..ت أ�خرت أ�رامكو يف املوافقة ..و أ��صر
جميل اجل�شي على طلبه ..ويف النهاية طلب العودة للوطن
بعد �آداء االمتحانات..
ال�شك أ�ن قرار العودة للوطن خماطرة ..مل يفكر وقتها
بالبدائل ومل يفكر بالعواقب ..كان القرار �صعبا ومفاجئا
ألقرب النا�س �إليه.



بعد مناق�شات �صعبة مع رئي�س هند�سة البرتول يف أ�رامكو ،
وكان ا�سمه الدكتور �سنزر ..وافقت ال�شركة على �إعادة ابتعاثه ،
وحتقيق رغبته يف درا�سة الهند�سة ال�صناعية  ،ويبدو أ�ن رباطة
ج أ��شه وحما�سه ال�شديدين ألفكاره جعل الطريق �إىل هدفه
وا�ضحا  ،جليا.
التحق جميل اجل�شي بق�سم الهند�سة ال�صناعية بجامعة
بت�سربج ..واهتم كثريا بالدرا�سة مكر�ساً كل وقته وجهده لها..
ويف �إحدى زياراته يف �صيف 1965م �إىل والية تك�سا�س التقى
ب�صديقه القدمي عبدالكرمي حجاج ..املبتعث من قبل �شركة
جتي ..يومها قاما با�ستعرا�ض أ��سماء زمالئه يف مدر�سة تاروت
االبتدائية.
راح جميل يفت�ش عن �إجابة مقنعة من خالل الدرو�س ..واطلع
على التجارب التي أ�جريت يف الهند لزرع الطموح ،أ�و ال�ستثارة
احلما�س فهذا عن�صر مهم جدا ملوا�صلة الطريق ال�شاق.
يعتقد اجل�شي أ�ن الطموح ال�شخ�صي بال فر�ص هو اقرب
لو�ضع ري�شة يف مهب الريح  ..فبدون الفر�ص �إما أ�ن يتحول
الطموح �إىل نار حترق أالخ�ضر والياب�س او يذوي فتتوقف
حركة التنمية  ،وبناء على هذا أال�سا�س ميكن القول أ�ن التنمية
فر�ص وطموح  ،جمتمعني معا.
بعودة جميل اجل�شي �إىل اململكة العربية ال�سعودية بعد التخرج
من جامعة بت�سربج عام 1966م ..ي�شعل تفكريه كي يتمكن من
احل�صول على بعثة أ�خرى ملوا�صلة درا�سته.
أ
فبعد ا�ستقراره بالظهران أ�راد احل�صول على موافقة �رامكو
البتعاثه ولكنه �سمع نف�س الرد القدمي من أ�نه لي�س من �سيا�سة
ال�شركة االبتعاث للدرا�سات العليا ..وهو ما ا�ستوجب طرق
باب وزارة املعارف ..حيث قدم طلباً جديداً ..وتابع املعاملة
وهي تنتقل من مكان �إىل �آخر يف الوزارة حتى قارب ال�صيف
على االنتهاء ..و أ�و�شكت الدرا�سة أ�ن تبد أ� ..فخ�شي أ�ن تفوته
الفر�صة  ،وهي ال تتكرر  ..فن�صحه بع�ض أال�صدقاء مبقابلة
الوزير نف�سه ..وهو بالطائف  ،كان وقتها ال�شيخ ح�سن �آل
ال�شيخ رحمه اهلل ...ح�صل على �إجازة ب�ضعة أ�يام،ومل ي�ستطع
مقابلته �إما لعدم وجوده أ�و إلن�شغاله الدائم ..
بعدها عرف أ�ن الوزير يف جدة وهناك تردد على مكتبه ليومني
حتى متكن من مقابلته م�ساء � ..أس�له عن حاجته ف�سرد له
ق�صة معاناته  ،وطموحه العلمي ورغبته يف حتقيق حلمه
ل�صالح وطنه الغايل  ،و أ�لح يف �ضرورة موا�صلة الدرا�سة.
أ�بدى الوزير اهتماماً أ
بالمر ..وحدث أ�ن � أس�له عن املنطقة
أ
أ
واملدينة التي يعي�ش فيها أ�هله ..وعندما �خربه اجل�شي �نه من
القطيف أ�بدى الوزير ده�شته من توجهه لل�صناعة ودرا�سة
الهند�سة ال�صناعية يف حني أ�ن أ�هل القطيف كانوا قد ا�شتهروا
بحبهم أ
للدب والدرا�سات اللغوية والعلوم ال�شرعية والدرو�س
الفقهية .
أ
ناق�ش طلبه وفح�ص �وراقه املدعمة بامل�ستندات مع وكيل الوزارة
عبدالوهاب عبدالوا�سع رحمه اهلل ..بعدها أ�بلغه باملوافقة على
�ضمه للبعثة ،ومت أ�خذ املوافقة ..فعاد م�سرورا �إىل القطيف،
ومالبث أ�ن تقدم �إىل �شركة أ�رامكو باال�ستقالة.
على منت الطائرة املتجهة من الظهران �إىل الطائف
التقى اجل�شي بالدكتور بكر بن عبداهلل بكر  ،وكان اللقاء مهماً
 ،فقد ن�صحه الرجل ب أ�ن يطرق باباً جديداً نحو الدرا�سات

العليا  ،وهو االلتحاق بكلية البرتول واملعادن بالظهران
(جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن فيما بعد) .
أ
والواقع أ�ن الدكتور بكر نف�سه كان قد ا�ستقال من �رامكو
والتحق بالكلية  ،وكان يف طريقه يف ذلك اليوم �إىل أ�مريكا
لاللتحاق بجامعة �ستانفرد حل�ضور دورة درا�سية يف �إدارة
م ؤ��س�سات التعليم العايل.
فكر اجل�شي يف أالمر مليا  ،و مل يرف�ض الطلب والن�صيحة ،
 ..لكن الدكتور بكر زاد على ذلك ب أ�ن كتب له تو�صية للدكتور
�صالح أ�مبا مدير الكلية يف ذلك الوقت ،أ�خذ التو�صية ووا�صل
رحلته �إىل الريا�ض فالطائف فجدة ،وملا جنحت تلك الرحلة ،
و�سافر �إىل أ�مريكا كان أ�ول عمل قام به اجل�شي  ،هو االت�صال
بالدكتور بكر و�شكره على ن�صيحته وحماوالته مل�ساعدته مع
�إظهار أ��سفه لعدم التمكن من أالخذ بن�صيحته القيمة.
أ�كمل جميل اجل�شي درا�سته  ،وتقلب يف العديد من املنا�صب
املهمة التي تتطلب وجود معرفة علمية يف تخ�ص�صات نادرة
 ،وهو يرى أ�ن أالعمال التي أ�جنزها هي التي ر�شحته ليحتل
مكانة مرموقة يف دوالب العمل العلمي باململكة .
لقد ر�شحه الدكتور غازي الق�صيبي ليكون مديرا عاما مل�شروع
الهيئة امللكية باجلبيل دون �سابق معرفة به ،فهو مل يعرفه
ك�شخ�صية مرموقة �إال خالل فرتة عمله بجامعة امللك �سعود
حيث كان يقوم بتدري�س مادة التنظيم ال�صناعي عام  1388هـ.
ووا�ضح من �شهادة الدكتور غازي الق�صيبي رحمه اهلل أ�نه
قام بدور رئي�سي يف �إقناع أال�ستاذ ه�شام ناظر لتزكية هذا
الرت�شيح.
لقد مت تر�شيح املهند�س جميل اجل�شي يف منا�صب �سابقة مهمة
منها من�صبه كوكيل وزارة ال�صحة ل� ؤ
ش�ون التخطيط والتطوير
 ،ثم عمله كم�سئول يف مركز االبحاث والتنمية ال�صناعية  ،ثم
اختياره ككفاءة متميزة أ�عري مبوجبها �إىل ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية.
بعد عمله لفرتة مديرا ملنطقة اجلبيل يف الهيئة امللكية أ��صبح
بعد ذلك نائبا للمحافظ يف امل ؤ��س�سة العامة للكهرباء  .تلك
املنا�صب أ
والعمال القيادية ظل جميل اجل�شي وفيا فيها
ؤ
أ
خلربته ا إلن�سانية حيث يعمل ل�صالح امل��س�سة �و الهيئة التي
وثقت فيه  ،فهو ب�شهادة جميع من عا�صروه وعمل معه مثال
للنزاهة  ،وا إلداري احلازم  ،الكفء يف عمله  ،املخل�ص يف أ�دائه.
ال يعمل جميل اجل�شي مبفرده ولكن عرب فريق متكامل
يخطط ويدر�س وي�ضع الت�صورات ب أ�فق علمي منفتح على
اجلميع.
واملتابع لتجربة املهند�س جميل اجل�شي يجده قد توىل منا�صب
عديدة جنح فيها جميعا فقد أ��شرف على م�شاريع املناطق
ال�صناعية يف جدة والريا�ض والدمام  .وتعلم درو�ساً يف تنفيذ
امل�شاريع احلكومية و�إدارتها ال تعلمها اجلامعات يف مناهجها
مما أ�و�ضحه يف مذكراته وكتابه عن التقنية ا إلدارية .
لقد أ�درك مبكرا كيف تتعار�ض امل�شاريع بني الوزارات املختلفة
مع غياب التن�سيق بني الوزارات يف �إقامة امل�شاريع وغريها .
مما أ�دى يف فرتة تاريخية الحقة �إىل �إن�شاء جمل�س ال�شورى
للتن�سيق وعمل الدرا�سات إل�صالح ا إلدارة البريوقراطية.
كان أ�ثناء عمله باملركز قد عمل أ�ي�ضا أ��ستاذا بجامعة الريا�ض
وقد أ��صبح بع�ض طلبته من الوزراء مثل د .ابراهيم الع�ساف
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وزير املالية و د .حبارة ال�صري�صري نائب وزير املالية وغري
هما .
ا�ستفاد املهند�س جميل اجل�شي مبو�ضوع ر�سالته التي عاجلت
"كيفية اختيار امل�شاريع ال�صناعية يف الدول النامية"  .وهي من
أ�جل معاجلة م�شاريع الدولة ال�صناعية وجدواها االقت�صادية
يف املدى الطويل يف االقت�صاد احلر بحيث تكون مربحة للدولة
وللقطاع اخلا�ص  .وهو ال�شيء الذي أ�عطى الدكتور جميل
دفعة أ
للمام ونظريات علمية جديدة إلدارة م�شروع اجلبيل
وغريه  ،كما �سبق ذكره.
املده�ش أ�ن املهند�س جميل اجل�شي بد أ� يف �إدارة امل�شروع من
ال�صفر يف و�سط كثبان رملية .وكان يتزعم فريق املفاو�ضات
مع " بكتل " التي أ�تفق معها على �إقامة امل�شروع والتي لها قدم
ال�سبق يف م�شاريع ال�صناعة يف ال�سعودية.
كان راغبا يف املحافظة على أ�موال الدولة وحري�صا على الوقت
وعلى ا إل�سراع بالدولة للمجد وت�سنم ذرا التقدم العلمي
وال�صناعي من خالل تنفيذ امل�شاريع ال�صناعية التكنولوجية
الكربى فدعاه ا إل�سراع بتنفيذ امل�شاريع �إىل مطالبة بكتل
يف و�ضع دليل ا إلجراءات ودليل امل�شرتيات واملناق�صات طبقا
للنظريات الهند�سية ال�صناعية التي در�سها والتي قد ال تكون
معروفة لدى كثري من ال�شركات وامل�صانع واجلامعات.
كان ينقل فكرة دليل ا إلجراءات �إىل أ�ي موقع يعمل فيه .حتى
�صدر له عن الديوان العام للخدمة املدنية كتيب بعنوان (دليل
ا إلجراءات) الريا�ض عام  1403هـ  ،ولهذا نالحظ كيف حتول
ذلك الديوان �إىل وزارة �سبق كثريا من الدول يف ذلك.
يف كتابه ( التقنية ال�صناعية ) يتحدث عن م�شاريع املدينة
ال�صناعية يف اجلبيل .وكيف قفزت باململكة خطوات �إىل القرن
اجلديد  .أالمر الذي جعل تلفزيون اململكة العربية ال�سعودية
يبث براجماً عن املدينة ال�صناعية يف اجلبيل يف كل ا�سبوع
أ�و �شهر على أال أ
قل؛المر الذي جعل م�شروع اجلبيل يتقدم
على كل م�شروع يف اململكة العربية ال�سعودية .ولذلك مل متر
�سنوات قليلة على بدء العمل يف م�شروعات اجلبيل ب�إدارة
املهند�س جميل اجل�شي حتى ر أ�ينا افتتاح امل�صانع العمالقة،
هنا وهناك .
ولنالحظ م�ساهمات واجنازات الدكتور جميل أ�نه حني ترك
العمل يف م�شروع اجلبيل كان عدد العقود التي أ�برمت ، 509
و بلغت عدد العقود بعد تركه العمل لغاية  1405هـ  674فقد
تراجع عدد العقود التي أ�برمت بعد تركه العمل.
وكنموذج للدور الذي لعبته الهيئة امللكية يف تنظيم املنطقة :
اهتمامها ونظرتها امل�ستقبلية فكل مقاول ي أ�تي �سيبني ل�شركته
م�ساكن خا�صة ح�سب أالنظمة و�سي ؤ�دي ذلك بالطبع �إىل
ا إلخالل يف نظام املدينة فتقرر بناء امل�ساكن وماحتتاجه من
أ��سواق ومراكز �صحية ومن� آش�ت ترفيهية على ح�ساب الهيئة
وت أ�جري امل�ساكن أل�صحاب امل�شاريع  ،وهو أالمر الذي جعل من
م�شروع اجلبيل منوذجا فريدا يف العامل كله  ،ولي�س منطقتنا
فقط.
بعد جتهيز بع�ض امل�ساكن وال�شوارع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية
مت و�ضع حجر أال�سا�س يف يوم ال�سبت  1397/11/17هـ املوافق
1977/10/29م  .هذا وجدير بالذكر أ�ن الهيئة كان نائبها وزير
التخطيط ه�شام ناظر وبالتايل كانت العالقة يف القرارات

وغري ذلك ت�صدر من وزارة التخطيط ولي�س
من وزارة ال�صناعة� .إال أ�ن امل�صانع اخلا�صة
ب�شركة �سابك ظلت تدار من وزير ال�صناعة يف
ذلك الوقت الدكتور غازي الق�صيبي.
كان يرى نق�صاً يف اخلربات ا إلدارية التقنية يف
املن� آش�ت التي يعمل بها ولهذا كان يهتم يف عمله
للجراءات لكل املنظمة
ا إلداري بو�ضع دليل إ
 ،وكل ق�سم بها  ،وكل امل�شاريع التي يقومون
بها  .بناء على العملية ا إلدارية من تخطيط
وتنظيم ورقابة.
بعد أ�ربع �سنني من العمل ال�شاق يف املدينة
ال�صناعية باجلبيل فكر د .جميل بالتخلي عن
عمله واالنتقال �إىل التدري�س اجلامعي فعلم أ�ن
مرتبته الـ  15معيقة لتحقيق طلبه من الناحية النظامية.
وكان د .جميل يقول أ�نه يف ت�صوره هناك ثالث مراحل
للم�شروع الناجح  ،هي  :مرحلة التخطيط والتح�ضري ،
ومرحلة االن�شاء  ،ومرحلة الت�شغيل و أ�ن لكل مرحلة رجالها
لكي يحافظ امل�شروع على �شبابه وعنفوانه .
حينئذ جاءه احلل لالنتقال �إىل الريا�ض ويف  1401/6/14هـ
( 1981/4/18م) وافق جمل�س ادارةامل ؤ��س�سة العامة للكهرباء
على تعيينه فيها نائبا للمحافظ وترك العمل يف م�شروع
اجلبيل يف  1401/8/1هـ .
ؤ
بد أ� العمل كنائب للمحافظ يف امل��س�سة العامة للكهرباء يف
 1401/10/8هـ ( 1981/8/8م) .وكانت حتت وزارة د .غازى
الق�صيبي وزير ال�صناعة والكهرباء .وكان املهند�س جميل
يحاول �إ�صالح أ�و�ضاع الكهرباء ا إلدارية وتنظيمها ح�سب
املناطق واقرتح �إن�شاء �شركات موحدة يف بع�ض املناطق و�ضايق
ذلك وزير ال�صناعة.
عندما مت تعيني د .غازي الق�صيبي وزيرا لل�صحة  ،و�ضع
هيكال تنظيميا جديدا
أ
لوزارة ال�صحة ف أ�ت�صل بالدكتور جميل اجل�شي  ،و�خربه عن
الهيكل اجلديد  ،و�إذا كان يرغب باالن�ضمام �إليه كوكيل ليتم
اال�ستفادة من خربته  .وقبل أ�ن يرد عليه بلغه القرار الذي
�صدر يف  1403/6/7هـ بتعيينه وكيال للتخطيط والتطوير يف
وزارة ال�صحة.
با�شر العمل يف  1403/7/1هـ .ومل تنته عالقته بالكهرباء حيث
كان ع�ضوا يف جمل�س �إدارة كهرباء ال�شرقية ،بعد ذلك مت تعيينه
رئي�سا ملجل�س �إدارة كهرباء الو�سطى والع�ضو املنتدب لها .وبعد
ظهور امل�شاكل يف �شركات الكهرباء تقدم با إل�ستقالة نهائيا منها
 ،وقبلت ا�ستقالته اعتبارا من نهاية �شعبان 1404هـ.
ا�ستمر يف عمله يف وزارة ال�صحة  ،وال�شك أ�ن ثمة عالقة بني
مهند�س �صناعي متخ�ص�ص يف بحوث العمليات وبني هند�سة
النظم ا إلدارية بال�صحة .وقد بحث كثريا يف أ�ثناء درا�سته عن
م�شاكل امل�ست�شفيات وتنظيم العمل فيها .
يف عام  1405هـ در�س �إدارة امل�شاريع يف معهد ا إلدارة العامة .ويف
 1406/10/10هـ بد أ� عمله يف ال�شركة العربية لال�ستثمار معارا
من وزارة ال�صحة.
أ
ثم تقاعد مبكرا يف  1407/10/10هـ  .ويف �ثناء عمله يف وزارة
ال�صحة بعد ترك د .غازي لها عمل على كتابة كتابه أالول (

التقنية ا إلدارية يف م�شاريع التنمية ا إلن�شائية) تهامة  ،الطبعة
أالوىل  1407هـ.
ظل يف �إدارة ال�شركة حتى ا�ستقال منها اعتبارا من
1410/3/17هـ.
وفتح مكتبا ا�ست�شاريا يف الريا�ض حتى غادرها 1411هـ وانتقل
�إىل اخلرب ليمار�س فيها عمله يف املكتب اال�ست�شاري � .إىل أ�ن
عاد مرة أ�خرى للريا�ض ليرتك مكتب اال�ست�شارات ويعمل يف
جمل�س ال�شورى يف دورته أال وىل من  1414/3/3هـ ويف دورته
الثانية ابتداء من  1418/3/3هـ .حتى  1420/3/3بد أ�ت الدورة
الثالثة ملجل�س ال�شورى حيث مت تعيينه �سفريا للملكة العربية
ال�سعودية يف �إيران.
ذهب املهند�س الدكتور جميل اجل�شي �إىل �إيران يوم ال�سبت
 1999/8/15لي�ستلم من�صب �سفري دولة اململكة العربية
ال�سعودية يف اجلمهورية ا إل�سالمية يف ايران.
ويف يوم ا ألحد � 1999/9/19سلم أ�وراق اعتماده للرئي�س
ا إليراين حممد خامتي .وهكذا نحن أ�مام �سرية طيبة عطرة
لرجل علم و�صناعة  ،قائد يت�سم بالكفاءة والنزاهة  ،حيث
تر�سم اخلطوات العلمية ال�سليمة لتكون ا إلدارة فن توظيف
الكفاءات ال �إهدارها.
ؤ
أ
جدير بالذكر أ�ن اجل�شي ��صدر عددا من امل�لفات با إل�ضافة
ملا ذكر،منها على �سبيل املثال":ومررت بالدهناء"1419هـ
يروي فيه جانبا من م�سريته احلافلة وجتاربه املميزة.ويف عام
1428هـ أ��صدر كتابا وثائقيا مهما بعنوان " :تراث أالجداد"
درا�سة يف وثائق عائلة اجل�شي يف القطيف والبحرين (-1200
1350هـ).
ويف العام املا�ضي 1432هـ أ��صدر كتابا عن �صديقه الراحل غازي
القيبي "الدكتورغازي الق�صيبي  30عاما من الذكريات".
ختاما
�إن القطيف التي تفخر برجاالتها تقف مع هذه القامة
ال�سامقة فنجد �صاحبها قد �سطر تاريخه بح�سن ب�صرية وقوة
�إرادة ووعي مبجريات التاريخ ودرو�سه العميقة .
أ
�إنه رجل دولة يف املقام أالول  ،خدم وطنه وظل ملت�صقا ب�هله
 ،دون التعايل  ،فهو نبت هذه أالر�ض الطاهرة  ،املباركة  ،على
مدى الدهر .
أ
وعلى دربه فلي�سر �شباب الجيال اجلديدة التي جتد فيه
القامة والقيمة  ،والقدوة احل�سنة.
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مقال



 20طالب ًا متفوق ًا يف �سايتك مع جلنة أ��صدقاء الطفل
نظمت جلنة أ��صدقاء الطفل يف القطيف  ،رحلة لـ 20طالباً متفوقاً مت
اختيارهم برت�شيح املر�شد الطالبي يف مدر�سة ال�شاطئ االبتدائية اال�ستاذ
عمر الغامن وكانت الوجهة هي مركز أالمري �سلطان بن عبد العزيز للعلوم
والتقنية «�سايتك» وكانت الرحلة تثقيفية ممتعة جتول االطفال فيها يف
خمتلف أ�ق�سام املركز بد أ�ً بعامل البحار ومرورا بالكائنات احلية و أ�جزاء اجل�سم
وكيفية عمل أ�ع�ضاء اجل�سم ومن ثم ال�صناعات و�صناعة البرتول خا�صة
وانتها ًء بعامل الفلك.
بد أ�ت الرحلة يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وا�ستمرت حتى ال�ساعة الثالثة
والن�صف م�ساء ومت تق�سيم الطالب خاللها اىل �ست جمموعات بحيث يكون
لكل جمموعة من االطفال م�شرف أ�و م�شرفة من فريق العمل املكون من
أ�حمد الغامن � ,سماح ال�سنان ,أ�مل اجل�شي ,جمانة الزاير  ,ندى الناجي ,روان
العوامي ,ح�سني الق�صاب ,ح�سن احلاجي ,منهال �إ�سماعيل
ويف حديث خا�ص ملجلة اخلط ,أ�و�ضح أ�حمد ر�سول الغامن ب أ�ن فكرة هذه
الرحلة جاءت انطالقاً من اقرتاح أالخ ح�سن احلاجي يف تنظيم رحلة
للطفال وعليه فقد مت االتفاق على العمل يف تنفيذ رحلة أ
ترفيهية أ
للطفال
املتفوقني ملركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (�سايتك) خالل
ا إلجازة ال�صيفية ومت بعد ذلك العمل على هذا امل�شروع.
أ�ما منهال �إ�سماعيل فقال "انه من اجلميل ان أ��شارك يف مثل هذا الن�شاط الذي وبال �شك
�سي�سعد فئة مميزة يف عامل الطفل أ�ال وهم املتفوقون ونتمنى أ�ن تكون هذه الرحلة هدية
ب�سيطة ت�سعدهم وت�ساهم يف زيادة �سعادتهم بتفوقهم"
أ�ما جمانة الزاير فقد أ�عربت عن �سعادتها ألول م�شاركة لها مع اللجنة وقالت ان من �ضمن
ما لفت انتباهها هو روح احلما�سة املوجودة لدى أ�ع�ضاء اللجنة �سواء الذين �شاركوا يف

تهنئة أ
الطفال بـالنا�صفة بالقطيف املركزي
قامت جمموعة من طالبات طب
أال�سنان من جامعة امللك عبد
العزيز بزيارة م�ست�شفى القطيف
املركزي يوم اجلمعة املا�ضي
املوافق � 15شعبان  1433وذلك
لتهنئة أالطفال مبنا�سبة املولد
ال�شريف وتوزيع "النا�صفة"
وم�شاركتهم الفرحة والبهجة
ور�سم االبت�سامة يف وجوه أالطفال
الذين حرمتهم حالتهم ال�صحية
من االحتفال مع أ��صحابهم يف أ�رجاء
القطيف .وقد مت تن�سيق هذه الزيارة مع
�إدارة امل�ست�شفى من خالل التوا�صل مع جلنة
أ��صدقاء الطفل بالقطيف حيث قام مدير
امل�ست�شفى املناوب با�ستقبال املجموعة وقامت
امل�شرفة مبرافقتهم �إىل غرف أالطفال.
تهدف جلنة أ��صدقاء الطفل وهذه املجموعة



�إىل ن�شر ثقافة العمل التطوعي وت�سخري
الطاقات ال�شبابية خلدمة املجتمع من خالل
االهتمام باملجتمع ب�شكل عام وبالطفل ب�شكل
خا�ص عن طريق الرتكيز على �شريحة مهمة
من املجتمع أ�ال وهي �شريحة أالطفال بغ�ض
النظر عن احلالة االجتماعية أ�و ال�صحية أ�و
الثقافية وذلك لبناء وتطوير م�ستقبل زاهر
للجميع.

الرحلة او حتى أ�ولئك الذين منعتهم ظروفهم من التواجد
أ�ما أ�مل اجل�شي فقد ا�ستغلت تخ�ص�صها الدرا�سي وقامت بتمرير العديد من املعلومات
املفيدة يف جمالها ب�شكل خا�ص ويف جمال ال�صحة ب�شكل عام.
وبعد انتهاء زيارة املعر�ض توجه الفرق مع أالطفال لتناول وجبة الغذاء يف أ�حد املطاعم التي
مت التن�سيق معها م�سبقا وعاد الفريق بعد ذلك لنقطة االنطالق وختم بذلك ن�شاط أ�خر
مميز لهذا الفريق التطوعي الذي و�ضع �إ�سعاد أالطفال هدفا له.

 250مت�سابقا يرفعون �شعار
�صالتي حياتي خالل مارثون ريا�ضي
�شارك أ�كرث من 250
مت�سابقا مبختلف االعمال
�ضمن مارثون ريا�ضي حتت
�شعار (�صالتي حياتي)،
يف دعوة اىل االهتمام ب أ�داء
ال�صالة يف أ�وقاتها واملداومة
على أ�داء ال�صالة جماعة يف
امل�سجد.
و أ�فاد امل�شرف على النظام يف املارثون ح�سن ال�صادق �إن عدد كوادر النظام بلغ 70
كادرا ل�ضمان �سري املارثون دون �إعاقة للحركة العامة ،فقد أ�نطلق ال�سباق أ�مام
م�سجد اخل�ضر ببلدة الربيعية مرورا ب�شارع الريا�ض وانتها ًء مبالعب كافل
اليتيم حيث قطع املت�سابقون م�سافة تزيد عن  3كلم.
وحاز على املركز أالول يف فئة املجتمع ال�شاب عمران الداوود فيما ح�صل ال�شاب
مرت�ضى �آل جعفر على املركز أالول يف فئة أالندية أ�ما املركز أالول يف فئة أالطفال
فكان من ن�صيب علي عبد الكرمي النا�صري.
وحر�ص املنظمون على توفري و�سائل ال�سالمة وا إلحتياطات ال�صحية الالزمة
ح�سبما �صرح امل�شرف على الكادر الطبي يف املارثون الدكتور نزيه خامت.

العدد الثامن ع�شر -ال�سنة الثانية  -رم�ضان  1433هـ  -املوافق  -أ�غ�سط�س  2012م

حمليات

"الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف"

تنظم دورة للنا�شئات
نظمت جماعة الت�صوير ال�ضوئي
بالقطيف دورة " دورة «ت�صوير للنا�شئات"
املوجهة للفتيات من اعمار ( 11ـ  15عاما)،
ا�ستمرت ثالثة اياما مبقر نادي الفنون،
قدمتها الفنانة هدى الرهني.
وقالت الرهني ب أ�ن الدورة �إىل تدريب
الهواة على مبادئ و أ��سا�سيات الت�صوير،
مبينة أ�ن بع�ض املتدربات كان هدفهم هو
الدخول �إىل اال�ستديو لكن مت الرتكيز
ب�شكل اكرب على أال�سا�سيات.
و أ��ضافت ا تعرف املتدربات على الكامريا
وثالثي التعري�ض من فتحة العد�سة
و�سرعة الغالق وااليزو و أ�و�ضاع الت�صوير

والفال�ش والعدة الالزمة وامل�ساعدة
للت�صوير.
و أ��شارت �إىل أ�نه قد مت خالل الدورة
تعليم املتدربات على ا�ستخدام الكامريا،
بعد درا�سة ألهم قواعد الت�صوير لتكوين
�صورة ناجحة .مبينة أ�نه مت التدريب
على طريقة قيا�س التعري�ض بحيث
تتمكن املتدربة من قيا�س التعري�ض
بال�شكل ال�صحيح مع التمرين بالتطبيق
اخلارجي يف �ساحة النادي.
و أ�ثنت الرهني على تفاعل الفتيات
م�شرية ب أ�نها التجربة أالوىل لها لتدريب
هذه املرحلة.

حفل ختامي للن�شاط بتقنية القطيف
قام مركز الن�شاط بالتعاون مع نادي املوهبة واالبداع بالكلية بتنظيم احلفل اخلتامي
لالن�شطة الذي ا�شتمل على العديد من الفعاليات كان منها م�سابقة تقنية ثقافية بني متدبني
من االق�سام التدريبية باال�ضافة لعر�ض مرئي لزيارة نادي املوهبة واالبداع ملعر�ض االبتكارات
مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كما تخلل ذلك عر�ض م�سرحي دار حول النتائج التي
يجنيها املتدرب املثابر بعد تخرجه بعد ان ح�صل على معدل عالٍ واتقن املهارات املطلوبة ويف
اخلتام كرم وكيلي الكلية املتدربني املتميزين يف االن�شطة

برنامج «نه�ضة وطن» يف م�سجد الرفعة
ا�ست�ضاف م�سجد الرفعة بتاروت فعاليات برنامج "نه�ضة وطن" الهادف اىل تنمية مهارات
ال�شباب وتعزيز الثقة ب أ�نف�سهم ،ولدعم امل�شاريع التطوعية ،وقد �شهد عر�ض عدد من الفعاليات
واالم�سيات الثقافية التي تتناول هدف الربنامج
وت�ضمن الربنامج الذي ا�ستمر ثالث ليال حما�ضرات تناولت �شرحا للعمل التطوعي وجماالته،
مب�شاركة عدد من املتخ�ص�صني يف هذا ال� أش�ن.

ملتقى �إبداع الثقايف ي�شارك أ
الطفال املر�ضى الفرحة
قام أ�ع�ضاء ملتقى �إبداع الثقايف مبحافظة القطيف
بزيارة أالطفال املر�ضى يف م�ست�شفى القطيف املركزي ،
�ضمن برنامج التوا�صل ا إلجتماعي للملتقى .
وقد ا�ستهلت الزيارة بكلمة ملدير ملتقى الطفل الفنان
عبد العظيم بن حممد ال�ضامن حتدث عن أ�همية
التوا�صل بني املجتمع واملري�ض  ،وحث أالع�ضاء على
تقدمي الكلمات امل�شجعة أ
للطفال و أ�مهاتهم  ،لتعريف
أالطفال بحقهم يف الرتفيه  ،وحقهم يف التعليم  ،وحقهم
يف اللعب واملرح  ،وت أ�تي هذه الزيارة مل�شاركة أالطفال
فرحة الن�صف من �شعبان  ،فقدموا أالطفال أ
والع�ضاء
الهدايا واحللويات وفرحوا معهم  ،وقدمت أال�ستاذة
فاطمة أ�بو �سرير قراءة ق�ص�ص أ
للطفال  ،ا�ستمتعوا
بها.
وحتدثت أال�ستاذة فوزية املبارك عقب الزيارة بكلمة:
تقول  :أ�ن تزرع ب�سمة يف وجه طفل ف أ�نت تزرع حياة
�صافية وم�ستقبل م�شرق  ،فكيف �إذا كان هذا الطفل
مري�ض ،أ��ضفت زيارتي لق�سم أالطفال مب�ست�شفى القطيف
املركزي مع ملتقى املحبة وال�سالم أ�ع�ضاء ملتقى �إبداع ،
مل�سات من احل�س ا إلجتماعي ونب�ضات من العمل امل�شرق
اجلمعي لفعل اخلري بنرث ورود من أاللفة وال�سعادة بيننا
وبني أ�طفال بحاجة لوجوه ت�سعى لفرحهم .
وحتدثت أال�ستاذة رجاء القديحي قائلة  :كم هي جميلة
احلياة حينما تر�سم ابت�سامة على وجه مري�ض  ،ما أ�جملها

من حلظات  ،ت�شعرك بالفرح وال�سعادة حينما ت�ستطيع
�إ�سعاد من حولك ،زيارتنا أ
للطفال هذا اليوم كانت يف
غاية أالهمية  ،وجدنا اجلميع يبت�سم  ،حتى املري�ض الذي
أ�نهكه املر�ض كان �سعيداً بزيارتنا  ،وهذا ما ن�سعى له وقد
حتقق بف�ضل من اهلل �سبحانه وتعاىل.
وقد اختتمت الزيارة بكلمة �شكر للدكتور �صالح ال�شرفاء
الذي تقدم مللتقى �إبداع بجزيل ال�شكر للخطوة ا إلن�سانية
اجلميلة التي أ��سعدت املر�ضى و أ�مهاتهم .
كما تقدم بال�شكر اجلزيل أال�ستاذ عبد الر ؤ�وف اجل�شي
مدير العالقات العامة بامل�ست�شفى مللتقى �إبداع ا�ستمرارهم

يف زيارة امل�ضى التي بد أ�ت منذ عامني  ،ودعاهم با إل�ستمرار
يف الربنامج وهذا امل�سعى اجلميل  ،الذي يدخل ال�سرور يف
نفو�س املر�ضى .
�شارك يف الزيارة من أ�ع�ضاء امللتقى :
عبد العظيم ال�ضامن – فوزية املبارك – رجاء القديحي
– فاطمة ال�ضامن – �سعيد املو�سى – حممد العمري –
�سالم الغامن – فاطمة أ�بو �سرير – زينب الفرج – نورة
احلربي .
أ
والطفال  :زينب و والء و حوراء وح�سني عبد العظيم
ال�ضامن .
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نادي الهدى يحقق املركز الثالث

حتفيز املوظفني بتقنية القطيف
أ�قيم م ؤ�خراً يف الكلية التقنية مبحافظة القطيف برناجماً تطويريا
حتت عنوان (حتفيز املوظفني) وذلك خالل الفرتة من 1433/8/3
�إىل  1433/8/6هـ نفذه املدرب بالكلية غالب الفلفل وح�ضره ()17
من من�سوبي جمل�س التدريب التقني واملهني باملنطقة ال�شرقية حيث
ت�ضمن العديد من املوا�ضيع الهامة يف عملية التحفيز كاحلوافز
و أ�ثرها على �سلوك املوظفني داخل بيئة العمل وكذلك ت أ�ثري نظام
احلوافز يف امل ؤ��س�سة على فعالية أ�داء املوظفني با إل�ضافة لل�سلوك
الوظيفي والعوامل امل ؤ�ثرة يف هذا ال�سلوك وكيفية تعديل �سلوك
املوظف مبا يخدم م�صلحة العمل يف امل ؤ��س�سة وكذلك �شخ�صية املوظف
و أ�ثرها يف م�ستوى أالداء واثر جمموعة العمل على أ�داء املوظف كما مت
طرح مو�ضوع االت�صال الفعال و أ�ثره يف حتقيق الر�ضا الوظيفي لدى
املوظفني كذلك مت التطرق ملو�ضوع التعلم وا إلدراك والعوامل امل ؤ�ثرة
على ا إلدراك وكيفية الت أ�ثري يف هذه العوامل لتوجيه ال�سلوك نحو أ�داء
أ�ف�ضل للموظف كما أ�وليت االجتاهات والقيم و أ�ثرها يف �سلوك املوظف
والعوامل امل ؤ�ثرة يف االجتاهات ودور القيم يف توجيه �سلوك املوظف
اهتماماً من بني املوا�ضيع.

على م�ستوى اململكة يف عدد البطوالت
يف اجناز كبري على م�ستوى أالندية الريا�ضية ال�سعودية،
حقق نادي الهدى بجزيرة تاروت املركز الثالث على
م�ستوى أ�ندية اململكة يف عدد البطوالت الر�سمية
للمو�سم الريا�ضي املن�صرم 1432هـ 1433 -هـ وذلك
بتحقيقه  23بطولة
وجاء ح�صول نادي الهدى على املركز الثالث بعد ناديي
االحتاد والهالل اللذان أ�حرزا املركزين أالول والثاين
على التوايل بواقع  31بطولة لالحتاد و 30بطولة
للهالل ،.حيث توزعت بطوالت النادي يف العاب كرة
اليد والتايكوندو ورفع أالثقال واملبارزة.
وجاء كل من أالهلي وال�شباب يف املركزين الرابع

واخلام�س ،خلف نادي الهدى بواقع  21بطولة لكل
منهما ،وحل نادي االبت�سام يف املركز ال�ساد�س يف الرتتيب
العام والثاين على م�ستوى أ�ندية القطيف خلف نادي
الهدى.

تطبيق اجلودة ال�شاملة بتقنية القطيف
أ�قيمت م ؤ�خراً يف الكلية التقنية مبحافظة القطيف
دورة حتت عنوان ( تطبيق اجلودة ال�شاملة ) ا�ستمرت
ملدة أ�ربعة أ�يام مبعدل � 20ساعة تدريبية ح�ضرها عدد
من من�سوبي الكلية با إل�ضافة لعدد من من�سوبي
جمل�س التدريب التقني واملهني باملنطقة ال�شرقية،
حيث قام منفذ الدورة أال�ستاذ عالء اخلالدي مدير
مركز اجلودة يف الكلية ،بالرتكيز على أ�همية ن�شر
ثقافة اجلودة ال�شاملة يف املنظمات ،با إل�ضافة لالهتمام
بتوفري املتطلبات ال�ضرورية التي ت�ساعد على تطبيقها،
كما تطرق حلجم الفوائد التي تعود على املنظمة حال
تطبيق مبد أ� اجلودة ال�شاملة ،كذلك و�ضح الو�سائل التي
ت�ستخدمها اجلودة ال�شاملة يف التغلب على املعوقات التي

تواجه املنظمة.
أ
أ
ويف نهاية الدورة �كد ال�ستاذ عبد العزيز الزاير من�سق
وحدة التطوير والتدريب يف الكلية على أ�همية �إقامة
مثل هذه الدورات ملا لها من أ�همية يف تطوير املوارد
الب�شرية.

ننه�ض «�سويا» ينظم برنامج «ب�صمة أ�مل» أ
لليتام
نظم فريق «لننه�ض �سويا» ،برناجما أ
للطفال اليتامى ،بجامع
الكوثر يف مدينة �صفوى ،ت�ضمن عددا من الفقرات املنوعة
الثقافية والريا�ضية وامل�سابقات
وح�سب القائمني على الفريق الذي يتكون من  12فتاة يف
ال�سابعة ع�شر من العمر ب أ�ن هدفهم هو توعية املجتمع وال�سعي
إل�صالح بع�ض أالفكار اخلاطئة عن أالطفال واملراهقني وغر�س
التفكري ا إليجابي بني أالبناء.
و�شمل الربنامج الذي أ�طلق عليه «ب�صمة أ�مل» ويتكون من
فتيات من مدن �صفوى والدمام ورحيمة ،فقرات منوعة
وخمتلفة بد أ�ت ب أ�لعاب ريا�ضية و�سباقات اجلري ،ثم م�شاهدة
فلم تعريفي أ
للطفال عن التحر�ش اجلن�سي ،وكيفية احلماية
منه بتميز النظرات والكلمات واللم�سات املوجهة للطفل.
وت�ضمن الربنامج تعريفا مبفهوم الغذاء ال�صحي و أ�هميته
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وخطورة الغذاء الغري �صحي ،مطبقني هذا املفهوم بت�صنيف
أالغذية ال�صحية والغري �صحية لتوعية أالطفال ب�ضرورة
تناول الغذاء ال�صحي والبعد عن الغذاء الغري �صحي وتوجيه
أالطفال اىل خطر احللويات ذات أاللوان ال�صناعية ال�ضارة
وامل�شروبات الغازية.
أ
و أ�ختتم الربنامج الذي ح�ضرته الخ�صائية االجتماعية �سلمى
العايل ،و أ��ستمر ثالث �ساعات ،بتزين الكب كيك ،وتوزيع
الوجبات والهدايا على أالطفال.
وقالت بتول ال�شرب أ�حد أ�ع�ضاء الفريق :كانت البداية
النطالقتنا هو ح�ضورنا دورة عن ال�شخ�صية القيادية
وتقدير الذات مع أالخ�صائية االجتماعية �سلمى العايل،
مبينة عن مدى اال�ستفادة من الدورة وعمق التغيري الذي
طر أ� على �شخ�صياتنا.

و أ��ضافت� :صار لدينا عدة أ�فكار وطموحات ن�ستعد لها ،فبعد
أ�ن نفذنا اليوم هذه الرحلة أ
للطفال أاليتام ،ن�ستعد لرحلة
ألطفال ال�سرطان ،ورحلة لدار امل�سنني.
و أ��شارت ال�شرب أ�ن م�شروعنا أالكرب الذي ن�ستعد له هو ملتقى
عام لتوعية املراهقات مو�ضحة ب أ�ن جميع الربامج من أ�فكارنا
وتطبيقنا وجهودنا ،حتت �إ�شراف أالخ�صائية �سلمى العايل.
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�صور تاريخية للقطيف قبل  40عاما
مبهرجان " أ�نامل قطيفية"
على مدار ع�شرة ايام ،نظمت جمعية القطيف اخلريية مهرجان « أ�نامل قطيفية» مبجمع القيطف �شهد
ح�ضورا كثيفا من أالهايل من خمتلف الفئات العمرية ،مب�شاركة اكرث من � 40شابا وفتاة.
وا�شتمل  15ركنا أ
لل�سر املنتجة ،قدمت �صورة عملية عن (�سف �سعف النخيل ،واالك�س�سورات ،وطريقة خبز
أ
الرقاق ،واخللطات ال�شعبية) وكذلك هناك اركان للحجار الكرمية ،وال�صور الفوتوغرافية التاريخية
ملنطقة القطيف تعود لقبل  40عاما ،ولالع�شاب الطبيعية ،و�صناعة الفخار ،ف�ضال عن وجود ركن معر�ض
لوحات أل�صغر فنانات من القطيف ،وركن الر�سم على الوجه ،وركن ا�صغر حناية يف القطيف،
ويهدف املهرجان يهدف اىل أ�براز كل ما ت�صنعه أاليدي وت�شجيعهم على م�ستوى املنطقة ،وكذلك تعريف
النا�س بهذا الفن اجلميل ألهل القطيف.

 280متدربا ومتدربة
يف ختام دورات �صيف مركز العطاء

بـرودكـا�سـت أ�خـبـارالـقـطـيف ي�صنّف عالـــمي ًا

نظم مركز جمعية العطاء للتدريب ،التابع جلمعية العطاء الن�سائية
اخلريية ،خالل اال�شهر الثالثة املا�ضية (جمادى االخرة ،رجب �شعبان)
�سبع برامج تدريبية متنوعة ،ح�ضرها  280متدربا ومتدربة.
وقالت جنالء الفكيه نائب رئي�س مركز العطاء للتدريب «انق�سمت
الدورات على مرحلتني ا�شتملت االوىل على بربامج ل�صناعة ال�شكوالتة
والر�سم االنيمي والفوتو�شوب واللعة االجنليزية ،اما املرحلة الثانية
ف�شملت �صناعة الدمى وت�صوير البورتوريه
وا�ضافت «ان الهدف من هده الدورات تطوير مهارة النا�شئة خالل فرتة
ال�صيف واال�ستمتاع بتعلم ما هو جديد على يد مدربات ذوات خربة كال يف
جماله وحري�صات على التدريب احلقيقي».
اجلدير بالذكر ان مركز جمعية العطاء ح�صل على �شهادة معتمدة من
امل ؤ��س�سة العامة للتدريب التقني واملهني بتاريخ  1433 - 5 - 29هـ ك أ�ول
جمعية خريية مبحافظة القطيف تن� أش� مركزا معتمدا.

حترير /أ� .خالد من�صور ال�سنان
تربع ا�سم القطيف عاملياً يوم أالحد  3رم�ضان املوافق 22
يوليو عندما �سجل مركزاً متقدماً بف�ضل التطبيق املجاين
الذي طرحته جمموعة برودكا�ست اخبار القطيف والذي
حل �ضمن املراكز الع�شرة املتقدمة عاملياً يف الت�صنيف  ،وذلك
بح�سب ر�سالة ت أ�كيدية من امل�صادر الر�سمية ملزودي خدمة
انظمة أالندريود أ
للجهزة الذكية والذي أ��شار �إىل العدد
الكبري واملت�سارع يف تنزيل التطبيق من نافذة �سوق (Play
املاركت ) وذلك ح�سب امل ؤ��شر يف �سخونة التفاعل وقيا�ساً
بالفرتة الزمنية التي مل تتجاوز � 24ساعة من طرحه  ،هذا
وتتقدم جمموعة برودكا�ست اخبار القطيف بال�شكر اجلزيل مل�شرتكيها والثقة التي منحت لها مما ا�سهم
ذلك االجناز العظيم و�إنها تتطلع لبذل املزيد من العطاء والتم ّيز .

اللجنة الفنية تعتمد خمططات �سوقي اخل�ضار املركزي يف القطيف وتاروت
عقدت اللجنة الفنية التابعة للمجل�س البلدي بالقطيف
اجتماعها ال�ساد�س �صباح يوم اخلمي�س  1433/8/1مبقر امانة
املجل�س بح�ضور رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي واملهند�س
عبدالعظيم اخلاطر واملهند�س ماجد الهاجري واملهند�س جنيب
ال�سيهاتي.
وقد ناق�شت اللجنة عدة موا�ضيع اهمها بحث أ�ليه تنفيذ قرار
املجل�س البلدي بتويل اللجنة الفنية الوقوف على امل�شاريع التي
ينفذها أ�حد مقاويل الطرق واعداد تقرير حول جودة االداء ,
كما قررت اللجنة الفنية املعاينة على الطبقة ب� أش�ن ت�ضرر بع�ض
االهايل وطلبهم تركيب بع�ض املطبات اال�صطناعية يف بع�ض
االحياء ودرا�سة احلل االمثل وابداء املرئيات بالتن�سيق مع البلدية ,
كما اطلعت اللجنة على املطالب التي مت تقدميها لتطوير اخلدمات

البلدية للمخططات ال�سكنية غرب بلدتي اجل�ش وام
احلمام واجلارودية وبلدة ام ال�ساهك وتقرر ادراجها
�ضمن م�شاريع اخلطة اخلم�سية  ,كما ناق�شت اللجنة
خماطبة البلدية ب�سرعة تركيب ا�شارة مرورية �ضوئية
يف تقاطع �شارع ابن النفي�س مع �شارع املحيط  ,كما مت
مناق�شة تطوير بع�ض التقاطعات ومداخل بع�ض املدن
والقرى  ,كما مت اعتماد بع�ض املخططات ال�سكنية
املبدئية والنهائية الواردة للمجل�س يف العوامية وام
احلمام و�سيهات و�صفوى  ,ومن اجلدير بالذكر ان
اللجنة الفنية قد اقرت الت�صميم املبدئي لكل من
املجل�س البلدية حول انهاء اجراءات حتديد موقعي �سوقي اخل�ضار
�سوقي اخل�ضار املركزين يف القطيف وتاروت ومت احالتهما للبلدية يف �سيهات و�صفوى متهيدا العتماد خمططاتهم واحالة الت�صاميم
ال�ستكمال اجراءات طرحهما يف الفر�ص اال�ستثمارية  ,فيما تابع للبلدية ال�ستكمال اجراءات الطرح.
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«عامل مبهج»
ي�شتعل فرح ًا يف �صيف �سناب�س
كتب /جعفر ال�صفار
أ�قيم مهرجان «�صيف �سناب�س» حتت �شعا «عامل مبهج» ببلدة �سناب�س يف جزيرة تاروت ،والذي
نظمته جلنة التنمية االجتماعية املحلية يف �سناب�س.
وت�ضمن املهرجان عدة أ�ركان من �ضمنها القرية املائية وت�شمل على ثمان فعاليات ،وجزيرة
الكنز املفقود ،با إل�ضافة �إىل العاب احلظ الرتفيهية وت�شمل  6فعاليات متنوعة.
و أ�و�ضح مدير املهرجان علي مو�سى ال دغام ،أ�ن الربامج املتعددة والفعاليات املتنوعة التي
�شهدتها الفعاليات ،أ��سهمت يف جذب ال�سياح مبختلف فئاتهم من الذين توافدوا على املنطقة
لال�ستمتاع مبرافقها ال�سياحية املتنوعة التي تلبي رغبات ومتطلبات جميع الزوار.
و أ��ضاف :تنوعت الفعاليات من خالل العرو�ض اليومية املقدمة ،والتي كان من أ�برزها ركن
أاللعاب الهوائية والرتفيهية ،وركن أاللعاب مادون �سن � 6سنوات ،وخيمة الفعاليات أ
والركان،
خيمة م�سرح الطفل ،ق�سم اال�سرتاحات وامل أ�كوالت اخلفيفة ،م�صلى ،ودورات املياه ،ركن أ�لعاب
الذكاء ،ركن أاللعاب الريا�ضية ،ركن م�سرح الطفل ،ركن التعليم ،ركن مر�سم الطفل واملعار�ض
الفنية ،ركن أ�حب أ�مي ،ركن الرعاية ال�صحية ،ركن مهارتي ،ركن مكتبتي ،ركن ا�ستديو
املهرجان.
أ
و�شهد م�سرح الطفل �إقباال من الزوار مل�شاهدة العرو�ض احلية التي يقوم بها مركز ��سيتاج
ال�سعودية مل�سرح الطفل وال�شباب ،وا�ستمتع احل�ضور بالعرو�ض امل�سرحية التي �صفق لها
اجلمهور كثريا ،ومتيز م�سرح املهرجان بعر�ض م�سرحية أالطياف ال�سوداء لفرقة الفريج
امل�سرحية ،كان احل�ضور كثيفا يف كال العر�ضني  ،وهي من ت أ�ليف �سلمى بو خم�سني �إخراج
جميل ال�شايب.
وعر�ضت خم�سة عرو�ض م�سرحية ،وهي م�سرحية «ليتني كنت منلة» لفرقة الرباعم،
وم�سرحية «الكا�شف» لفرقة مزايني للفنون ،وم�سرحية «كنوز» لفرقة املخاتري ،وم�سرحية
أ
«لطياف ال�سوداء» لفرقة الفرييج ،وم�سرحية «مالذ الروح» لفرقة �إيلياء احلور.
و�شهدت اخليمة الن�سائية توافد العديد من الزوار ،وحظيت باهتمام خا�ص مبا حوته من
أ�ركان منها ركن االحتياجات اخلا�صة ،وركن التجارب العلمية ،وركن تن�سيق الزهور ،وركن
نحت ال�شموع ،وركن الطهي ،وركن الفنون اجلميلة ،ق�سم أاللعاب ال�شعبية ،بجانب أالعمال
اليدوية ،ومر�سم الطفل ،وق�سم ت�صوير أالطفال ،وتزيني «لكب كيك» وركن التمري�ض
وال�صحة وال�سالمة واحل�ضانة.
وجذبت اخليمة الفنية ـ التي أ��شرف عليها الفنان الت�شكيلي �سلطان �آل تالقف ـ الزوار ،و أ�و�ضح
الفنان �آل تالقف أ�ن املر�سم خا�ص بالفنانات باملنطقة ال�شرقية ،م�شريا �إىل انه يهدف اىل

رعاية املبدعني.
وقالت الفنانة الت�شكيلية ذكريات الزوري أ�نها �شاركت بلوحتني يف املعر�ض ،م�شرية ان اللوحتان
�شاركت بهما �سابقاً يف مهرجان �سوق عكاظ وجماعة الفن الت�شكيلي بالقطيف.
القائمني عليها من حيث النظافة ال�شخ�صية ومدى ح�صولهم على �شهادات �صحية.
و أ�كد نائب رئي�س املهرجان اجمد احلبيب أ�ن الربامج املتعددة والفعاليات املتنوعة التي
�شهدتها الفعاليات ،أ��سهمت يف جذب ال�سياح مبختلف فئاتهم من الذين توافدوا على املنطقة
لال�ستمتاع مبرافقها ال�سياحية املتنوعة التي تلبي رغبات ومتطلبات جميع الزوار ،حيث
تنوعت الفعاليات من خالل العرو�ض اليومية املقدمة.

التقنية تكرم مدير الدفاع املدين
كرم أ�م�س أالربعاء عميد الكلية التقنية مبحافظة القطيف أال�ستاذ أ�حمد بن
عبد الكرمي الثنيان مدير �إدارة الدفاع املدين باملحافظة العميد �شديد بن حممد
الدو�سري وعدد من ال�ضباط على جميل ما بذلوه من جهود يف �سبيل تنظيم وتنفيذ
خطة ا إلخالء التي متت يف الكلية يوم الثالثاء 1433/6/3هـ وا�ستخدمت فيها العديد
من الو�سائل ملكافحة احلريق الوهمي و�إنقاذ امل�صابني وا�ستخراج العالقني يف أ�على
املبنى و�إنزالهم بالرافعات اخلا�صة أالمر الذي أ�ظهر قدرة و�إمكانيات الدفاع املدين
الالزمة الحتواء ومكافحة أالزمات ال قدر اهلل.
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�شخ�صيات �إعالمية تطلع على احتفال "القرقيعان" بالقطيف
القطيف ـ اخلط
قام وفد �ضم �شخ�صيات اعالمية واجتماعية حملية واجنبية من خمتلف مناطق اململكة بزيارة حمافظة القطيف،
بهدف التعرف على املحافظة وتراثها احل�ضاري والفكري ورموزها االجتماعية والدينية والثقافية.
واطلع الوفد خالل الزياراة التي نظمتها جلنة التوا�صل الوطني الن�سائية بالقطيف ـ على أالعمال ال�شعبية يف
املحافظة ،كما �شاهدوا احتفال «القريقعان» الذي ي�شارك فيه أالطفال والن�ساء يف كل عام ،واطلع اع�ضاء الوفد
على بع�ض عادات املجتمع من قرب ،ا�ضافة اىل زيارة بع�ض املعامل ال�سياحية واالجتماعية بالقطيف.
و�ضم الوفد الفنانة الت�شكيلية و أ�خ�صائية عالج فيزيائي احالم م�شهدي ،والنا�شطة االجتماعية نوف عبد الغني،
والنا�شطة االجتماعية �آمنة فطاين ،ومدير اداره املرا�سلني يف قناة ا إلخبارية زهران عبد الرحمن ال�سمع ،وكبري
حمد �صالح ح�سني ،با إل�ضافة اىل عددا من الطالب واملوظفني االجانب هم ارن�ستو �ساندوفال� ،آدم تيو ،ليتي فلور�س ،دييغو روبريتا ،ناتاليا
روبريتا ،فيليبو روبريتا.وقام الوفد عدد من قرى وبلدات القطيف.

 6أ�هداف ا�سرتاتيجية لتطوير البنية التنظيمية والفنية يف اجلهاز البلدي
عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف اجتماعه ال�سابع
ع�شر من الدورة الثانية �صباح اخلمي�س 1433/8/29هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي وقد ا�ستعر�ض
املجل�س يف بداية االجتماع برنامج العمل اال�سرتاتيجي املقر
من املجل�س واخلطة التنفيذية للعام احلايل واقر توزيع
مهام متابعة تنفيذ الربامج واملبادرات املنبثقة من كل هدف
ا�سرتاتيجي على اع�ضاء املجل�س وتتمثل تلك االهداف
اال�سرتاتيجية ال�ستة بتطوير البنية التنظيمية والفنية يف
اجلهاز البلدي وهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات البلدية
اال�سا�سية املقدمة للمواطنني والعمل على توفري الفر�ص
ال�سكنية واخلدمية وتنمية اال�ستثمارات يف املحافظة وتطوير
ال�سواحل والبيئة البحرية وتطوير االحياء القدمية واملواقع
االثرية على ان يتم عقد اجتماع دوري كل �شهرين ملتابعة
تنفيذ اخلطة من قبل االع�ضاء امل�سئولني  ,ويف البند الثاين
من االجتماع ناق�ش املجل�س الطلب املقدم من الع�ضو �شرف
ح�سن ال�سعيدي حول تزويده ببيانات م�شروع توريد احلا�سب
االيل وتاخر البلدية يف الرد ثم اعرتا�ضها على عدم اخت�صا�ص
املجل�س يف ذلك كون هذا امل�شروع هو م�شروع ت أ�مني مبا�شر مت
تنفيذه خالل عهد املجل�س ال�سابق وقد ادرج �ضمن التقارير
املرفوعة حينذاك ومل ترد مالحظات عليه يف ذلك الوقت
 ,وقد قرر املجل�س رفع اعرتا�ض البلدية اىل مقام الوزارة
للبت فيه ح�سب ما تقت�ضيه اللوائح التنفيذية للمجال�س
البلدية  ,ويف البند الثالث ا�ستمع املجل�س اىل العر�ض املقدم
من ع�ضو املجل�س املهند�س عبدالعظيم اخلاطر حول
ربط �شبكة ال�صرف ال�صحي بدورات املياه العامة بكورني�ش
القطيف وتكثيف ال�صيانة الدورية ليها وتوزيع ن�شرات
توعوية حل�سن ا�ستخدام هذه املرافق وقد اقر املجل�س بان
تقوم البلدية بالتن�سيق مع املديرية العامة للمياه حول

ربط هذه املرافق مع ال�شبكة العامة لل�صرف ال�صحي ويف
البند الرابع ناق�ش املجل�س االقرتاح املقدم من ع�ضو املجل�س
اال�ستاذ كمال املزعل حول عر�ض واعتماد امل�شاريع املقرتحة
من فائ�ض تكاليف امل�شاريع على املجل�س البلدي القرارها
وقد وافق املجل�س على هذا االقرتاح كما مت االطالع على
التعميم ال�صادر من االدارة العامة ل�شئون املجال�س البلدية
حول تو�صية �سمو الوزير بتحديد اولويات تطوير خمططات
املنح وفقا ملعايري اعتمدتها الوزارة وهي ارتفاع ن�سبة البناء
يف املخطط وقرب املخطط من الكتلة العمرانية وارتفاع
ن�سبة توزيع القطع على املواطنني وجاذبية املخططات
لرغبات املواطنني بال�سكن والبناء وكذلك توجيه �سمو الوزير
بعر�ض االولويات املقرتحة على املجال�س البلدية العتمادها
ويف هذا ال�صدد اقر املجل�س البلدي اولويات التطوير لهذا
العام مببلغ خم�سة ع�شر مليون ريال واملتمثلة بتطوير
خمططات يف اجل�ش واالوجام وام ال�ساهك والدريدري
والنابية ودارين على ان تعد البلدية خطة خم�سية لبقية
خمططات املنح لعر�ضها على املجل�س واعتمادها لل�سنوات
املقبلة ويف البند اخلام�س ناق�ش املجل�س املقرتح املقدم من
مالك املخطط  671/3معدل بخ�صو�ص الغاء تنفيذ بحرية
�صناعية باملخطط وا�ستبدالها مب�سطحات خ�ضراء وموافقة
معايل أالمني على ذلك وطلب موافقة املجل�س البلدي حيث
قد قرر املجل�س تكليف املهند�س جنيب ال�سيهاتي بدرا�سة
العر�ض ورفعه للجنة الفنية وتفوي�ض اللجنة الفنية للمجل�س
بتقرير ذلك من عدمه وفق معايري حمددة ويف البند ال�ساد�س
قدم رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي عر�ضا عن
تنظيم اال�شراف ال�صحي على اعمال الذبح نظرا لعدم وجود
م�سالخ الية يف املحافظة منوها اىل ان البلدية اعدت فر�صة
ا�ستثمارية لنقطة ذبح مت االعالن عنها وان ذلك االمر

�سي�ستغرق �سنتني ليظهر امل�شروع على الوجود و�ضرورة منع
الذبح غري اخلا�ضع لال�شراف ال�صحي والذي قد يت�سبب يف
م�شاكل �صحية للمواطنني وقد اقر املجل�س بان تقوم البلدية
بالرتخي�ص مل�سالخ خا�صة تخ�ضع فيها لل�شروط ال�صحية
العامة واللوائح املنظمة لذلك وبتواجد كوادر ا�شراف طبية
بيطرية ل�ضمان �سالمة و�صحة اللحوم ويف البند ال�سابع اقر
املجل�س العر�ض املقدم من رئي�سه املهند�س عبا�س ال�شما�سي
بطرح فر�صة ا�ستثمارية ملقهى �شعبي يف �ساحة القلعة
بالقطيف يف االرا�ضي املخ�ص�صة لذلك وفق اال�شرتاطات
واال�ستعماالت التي تقرها اللجنة الفنية للمجل�س ويف البند
الثامن اقر املجل�س العر�ض املقدم من رئي�س املجل�س املهند�س
عبا�س ال�شما�سي باقرتاح اقامة �سوق للمنتوجات واحلرف
اليدوية يف مبنى النفع العام العائد للبلدية يف منطقة
البحر بالقطيف نظرا لتعرث امكانية اقامة ال�سوق املذكور
يف املوقع القدمي لوجود دعاوي عليه و�شكاوي احلرفيني من
بعد موقعه باال�ضافة اىل قرب املوقع املقرتح وجاهزية املبنى
والت أ�جري املبا�شر من البلدية دون احلاجة اىل التعاقد مع
امل�ستثمرين فيما قد ي ؤ�دي اىل رفع االيجارات على احلرفيني
واال�ستغالل االمثل ملبنى النفع العام القائم .
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ا إلعاقة الفكرية لدى ط ّالب املدار�س

بقلم  /أ� .نذير بن خالد الزاير
امل ؤ�هل بكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة
جامعة امللك �سعود
Nkz02011@hotmail.com

14

يلفت انتباه القارئ العزيز عنوان املقالة الذي تعمدت ت�سميته بهذا ال�شكل  ،فهو عنوان يحمل يف طياته أ�وجهاً كثرية
و لتو�ضيح امل�صطلحات ال�شائعة يف �آنٍ واحد اجتماعيا و بني امل�صطلحات العلمية  ،و تكون الت�سمية حينها أ�كرث دقة
للحاالت أ�و الظواهر االجتماعية .
أ
أ
فهل ا إلعاقة الفكرية التي أ�ق�صدها مرتبطة مب�صطلح ال�شخا�ص ذوي ا إلعاقة �و ما ت�سميهم وزارة الرتبية و التعليم
بـ"العوق الفكري /الرتبية الفكرية " ؟! أ�م فع ً
ال يُعترب م�صطلح ا إلعاقة الفكرية لي�س �صحيحاً علمياً و ال اجتماعيا أ�ن
يطلق على أال�شخا�ص الذين قدّر اهلل عليهم أ�ن تكون لديهم �إعاقة و خلل يف العمليات العقلية للدماغ الب�شري و رفع
عنهم احلرج يف اال�سالم .
أ
�إن مو�ضوعنا اليوم مرتبط بنا نحن ال�سوياء العاديني"وهلل احلمد"من حيث الفكر و التفكري الذي ينتج عنه الثقافة و
رقي املجتمع؟! حينها نعرف حقيقة عنوان املقال و احلاجة �إىل الفكر و ن�ستطيع بعد هذه املقدمة أ�ن جنيب على ال� ؤ
س�ال
التايل  :هل نحتاج �إىل الفكر و التفكري كمنهج أ�م ك أ��سلوب و و�سيلة يف التعليم و التع ّلم ؟! و لكي نتعرف على أال�ساليب
التنموية للفكر علينا أ�و ًال معرفة ما �إذا كانت هناك عوائق للفكر و التفكري أ�ثناء التعلم.
أ
اهتم ا إل�سالم اهتماماً �شديداً بالعقل والتفكري  ،و كلما بحثنا يف القر�آن الكرمي وجدنا �نه يحتوى على الكثري من
ا إل�شارات التي تتعلق بالفكر  ،فمث ً
ال قوله تعاىل ( َل ْو أ�َن َز ْل َنا َه َذا ا ْل ُق ْر�آ َن َعلَى َج َبلٍ َّل َر أ�َ ْي َت ُه َخا�شِ عاً ُّم َت�صَ ِدّعاً ِّمنْ َخ ْ�ش َي ِة
الل َو ِت ْل َك ْ أ َ
ا�س َل َع ّلَ ُه ْم َي َت َف َّك ُرو َن )...البقرة �،آية � ، 269إن هذه آاليات ت ؤ�كد على أ�ن التفكري فري�ضة
هَّ ِ
ال ْم َث ُال َن ْ�ض ِر ُبهَا لِل َّن ِ
�إ�سالمية ،و أ�ن العقل الذي يخاطبه ا إل�سالم هو العقل الذي يع�صم ال�ضمري ويدرك احلقائق ومييز بني أالمور ويوازن
بني أال�ضداد ويتدبر ويح�سن ا إلدراك والر ؤ�ية .قال االم جعفر بن حممد ال�صادق عليه ال�سالم  (:ليت ال�سياط على
ر ؤ�و�س أ��صحابـي ح ّتى يتفقّهوا )( ، )1واملراد بالفقه  ،اللغوي ال اال�صطالحي  ،والفقه اللغوي هو فهم الدنيا والدين.
فمجتمعنا و أ�متنا اليوم يف مناهجها التعليمية باملدار�س هي أ�حوج ما تكون �إىل التوعية وبحاجة �إىل ح�شد كـ ّل الو�سائل
املمكنة لتنمية فكر َو وعي أ�بنائها .
أ
أ
ً
يعد االعتماد على املدر�سة يف تنمية الفكر و التفكري �كرث اهتماما ؛ لنها البيئة التي تلي املنزل حيث فيها يتلقى
التلميذ تعليمه "ذكراً أ�و أ�نثى " و اكت�سابه املهارات بجميع اجلوانب العقلية و الفكرية و ال�سلوكيه و اخللقية  .فاملدر�سة
هي امل ؤ� َّ�س�سة التي تعمل على تنمية التفكر لدى الطلبة كي ي�صبحوا مفكرين جديني ذوي عقول م�ستق�صية عن املجهول
و تبحث عن املعرفة و توظيفها يف حل م�شكالتهم التي تواجههم كطالب يف املدر�سة أ�و أ�فراد يف املجتمع .
نالحظ يف مناهج التعليم االبتدائية الرتكيز على التعلم املجرد(:احلفظ دون الفهم،اكت�ساب مدركات ب�سيطة ،اكت�شاف
مما ينتج عنه �سرعة الن�سيان و �صعوبة يف ا�سرتجاع املعلومات أ�و قد يحفظها فرتة زمنية ق�صرية
عالقات حمدودة) ّ
جداً  .فرتتكز هذه الطريقة يف التعلم على مدى حفظ الطالب للمادة أ�كرث من قدرته على اال�ستيعاب و الفهم و ذلك
ملا يتطلبه اال�ستيعاب من توظيف املعلومات و مكانها املنا�سب ،و �إعطاء امل�سببات و غريه من القدرة على الت�صنيف
واملقارنة ،و يف هذه احلالة طالب يكون طالبة املرحلة االبتدائية يف بداية ت أ��سي�س تعليمه يفتقر �إىل النمو الفكري و اىل
ا�سرتاتيجيات تنمية الفكر والتعلم .فنجد الطالب اجلامعي قد توقف عند مرحلة املعرفة يف نوعية حت�صيله العلمي ..
و أ��صبح احلفظ هو الو�سيلة املتفردة لقيا�س حت�صيله .
و مما ال �شك فيه أ�ن القدرة على احلفظ عامل مهم لتوظيف القوانني و التعميمات و لكنه ال ميكن أ�ن يعو�ض ثمار
االهداف التعليمية أالخرى  ،مثل القدرة على التطبيق و التحليل و الرتكيب و تو�سعة املدارك يف احلياة و من ثم
التقومي الذي ميثل أ�على درجة يف أالهداف التعليمية  .و هنا يحتم علينا املوقف الرتبوي و االجتماعي أ� اّل بُد من
معرفة �سبب وجود هذه الظاهرة ( املتالزمة مع الطالب ).
مما يُالحظ على التلميذ ت أ�ثره مبحدودية املنهج الدرا�سي و طريقة التدري�س و أ��سلوب التعامل من قبل ( املعلمني و
�إن ّ
أ
ً
االدارين )  ،ف�ضال عن النواحي العاطفية واالجتماعية و االقت�صادية ل�سرة الطالب  ،و اوقات اللعب و اال�سرتاحة
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و الفراغ املوجود يف ال�صف الدرا�سي و املدر�سة دون مل ؤ�ها مبا ينمي الفكر  ،و طريقة تعليم
املعلم و ت�شجيعه و توبيخه للطالب  ،و كثري من تلك املعوقات يف تنمية الفكر لدى التالميذ و
االجيال اجلديدة و تو�سعة مداركهم يف التع ّلم فيجب علينا ال�سعي إلزالتها .
ُ
وجدت أ�ن ا إلعاقة الفكرية كظاهرة نتيجة ل�سبب واحد من أ�هم
و بت�شخي�صي لتلك املعوقات
أ
أال�سباب التي تعيق تالميذنا نحو تنمية فكرهم و تو�سعة مداركم �ثناء التعلم يف املرحلة
االبتدائية وهي �سيكولوجية الطالب نف�سه عرب �شعوره باخلوف من الوقوع يف اخلط أ� أ�ثناء
عملية التعلم و اكت�ساب املهارات  ..و ترى كيف يكون التح�صيل العلمي عندما يداخله اخلوف،
عندما يخاف التلميذ من حجم الكتاب و عدد الكتب و املواد الدرا�سية "يركز على الكم ال
الكيف !!" أ�و يخ�شى أ��سلوب املعلم أ�و يخ�شى �ضرب أ�حد أ�فراد أ��سرته عند �إخفاقه يف
مادة معينة  ،أ�و جتده يرتعد من أ�داء االختبارات و اجناز االبحاث العلمية  ..عندما ت�صبح
العالمة او التقدير همه االكرب ..و ناهيك عن خماوفه من الر�سوب و من الغ�ضب اال�سري
للحراج امام الزمالء و من الف�شل ن�ضيف اىل ذلك همه و قلقه ألجل احل�صول على
منعا إ
وظيفة ..بعد التخرج وحتقيق ا�ستقالله املادي  .وغدا ذلك من االمور التي ال بد من ان تكون
م�صدر قلق لكل طالب جامعي .
و بذلك من الطبيعي �إذا مل يُتدارك املوقف و تعالج الظاهرة التي أ��سميناها يف �صدر املقالة
بـ"ا إلعاقة الفكرية "خالل املراحل التعليمية الثالثة ف�إنها تتالزم مع الط َّ
الب �إىل مقاعد
أ
الدرا�سة اجلامعية فتقنع نفو�سهم ب أ�قل امل�ستويات الفكرية تطبيقيا و تلج أ� اىل ��سهل الو�سائل
التعليمية حت�صيال و حمدودي ًة و بال �شك قد تو�صله اىل بر االمان اىل حيازة الوثيقة
اجلامعية  .و لكننا حقيقة ماذا خ َّرجنا ؟!  ..خرجنا أ�جيا ًال لديها ب�شكل غري مبا�شر "�إعاقة
فكرية" حمدودة القدرة هذا مبعناها احلقيقي بل خ ّرجنا �آالت حلفظ املعلومات ت�ضمحل
قدرتها على التذكر بعد فرتة وجيزة من الزمن و االدهى من ذلك جيل و أ�جيا ًال متعاقبة
�سيكون لها االثر ال�سلبي على ق�ضايا املجتمع ال ي�ستطيع حينها ال�شباب مقارعة أالزمات �سواء
�سيا�سية أ�و نف�سية أ�و اجتماعية أ�و اقت�صادية أ�وحتى دينية أ�و مذهبية.
االعاقة الفكرية نتيجة و�سبب لذلك اخلوف الذي ال تقع م� ؤ
س�وليته على الطالب  /الطالبة
فح�سب بل هي م� ؤ
س�ولية أال�سرة و املدر�سة التي ميثلها املعلم و جميع الهيئات الرتبوية ..و

بالتحديد م� ؤ
س�ولية وا�ضعي أالهداف الرتبوية و املعنيني
بنجاح أ�هدافها ال�سلوكية ؛ ألن أالهداف ال�سلوكية نتيجة
للهدف املر�سوم "التعليمي"  .و للتغلب على ظاهرة
ا إلعاقة الفكرية بني طالبنا و طالباتنا يف املدر�سة  :أ�و ًال:
علينا تزويدهم بجميع نظريات التع ُّلم(*) ليتعلموا كيف
يتعلمون .
ثانياً  :تعا َلج ظاهرة ا إلعاقة الفكرية عرب " نظرية
التعلم باملحاولة و اخلط أ� "و التي يق�صد بها قيام الطالب
مبحاوالت ع�شوائية متكررة حلل امل�شكلة التي تعرت�ضه
فيخطئ يف معظمها و ينجح يف بع�ضها فيتعلم االبقاء
على املحاوالت الناجحة و التخل�ص من املحاوالت
اخلاطئة مع تكرر املحاوالت  .و �صاحب هذه النظرية
االمريكي "ثورندايك" رائد علم النف�س الرتبوي
"ال�سلوكي" .
َو واجبنا �إزالة مثل تلك املعوقات التي تعيق تنمية
الفكر و التفكري لدى تالميذنا و تعيق تو�سع مداركهم
من بدء تعليمهم يف املرحلة االبتدائية دون �ضرب أ�و
ترهيب أ�ثناء التع ّلم � .إن االدارة التي يجب تدريبها
و اعدادها قبل كل �شيء هي معلم املرحلة االبتدائية ثم املتو�سطة ثم الثانوية ثم أ��ساتذة
اجلامعات كذلك "لعل أال�ستاذ اجلامعي يف هذه املرحلة يلملم ما ن� أش� عليه الطالب يف
مراحل الدرا�سية ال�سباقة و ينمي لديه حقيقة التعلم و التعليم امل أ�مول " .
يف اخلتام � ..إن دالئل رقي املجتمعات اليوم لي�ست بعدد أ�فرادها من حملة الدرا�سات ال ُعليا
 ،ولي�س بعدد اجلامعات و خريجوها و امل ؤ��س�سات التي متنح الدرجات العلمية بل أ�ن املعيار
احلقيقي هو ما حققه و يحققه خريجوها من منو و ازدهار و تقدم ب أ�نف�سهم علماً و فكراً
ملجتمعهم و وطنهم ،من هنا تتبينّ اهمية الفكر ومهارة التفكري يف املراحل التعليمية املبكرة
لنخريج أ�بناء َو اجيال متع ّلمني ومفكرين ومثقفني ومنتجني ملجتمعهم وفق قواعد و أ��س�س
علمية و ا�سالمية متينة ؛ ألن الثقافة ت أ�تي من خالل التعلم و املعرفة و الفكر و ي ؤ�كد على هذا
الباحث واملفكر اال�سالمي جهاد اخلنيزي 5حينما يو�ضح املقارنة بني جمايل العلم و الفكر
ب�شكل تف�صيلي ( ) 251 : 2009فيقول  " :و الثقافة ال تنح�صر يف أ�حد جوانب احلياة  ،بل هي
نتاج هذا الكل ،الذي ي�شكل يف النهاية طريقة �سلوكنا و تفكرينا "  .لقا ؤ�نا ب�إذن اهلل �سيكون يف
العدد القادم بعنوان ( ا�سرتاتيجيات تربوية حول تنمية الفكر و التفكري لطالبنا ـ2ـ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املراجع و امل�صادر العلمية :
(*) لال�ستزادة حول نظريات التعلم ميكن اقتناء(علم النف�س الرتبوي)عبد املجيد ن�شواتي
،الطبعة التا�سعة2002 ،م ،بريوت.
 )1ال�شريازي  ،ال�سيد حممد 1419 ( ،هـ )  :الوعي و آ�فاق احلل  ،الف�صل الثاين .
 )2كاثي ننلي (2010م )  :دماغ التلميذ دليل آ
الباء و املعلمني  ،دار امل�سرية للن�شر و الطباعة
 ،ع ّمان  ،االردن .
الله 2009 ،م  : 250 :جدل الدين و الثقافة واالجتماع  ،م ؤ��س�سة
 )3اخلنيزي  ،جهاد عبد إ
االنت�شار العربي  ،بريوت.
 )4داوود  ،جا�سم حممد ( 2004م)  :الطرق احلديثة يف تربية الطفل  ،دار اال�سرة للن�شر
 ،أ
الردن.
 )5لال�ستزادة حول م�صطلح العلم و الفكر ميكن االطالع "يف الفكر والفكري اال�سالمي" جهاد
اخلنيزي 2000 ،م  ،دار اجلديد  ،لبنان .
 )6املن�صور � ،سناء 1993 ( ،م )  :اخلوف و االعاقة الفكرية  ،اجلمعية ال�سعودية للعلوم
النف�سية و الرتبوية  ،الريا�ض .
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من خالل �صفحة "تاروت حديثا وقدميا"

ظهور اول مو�سوعة اليكرتونية م�صورة عن جزيرة تاروت على الفي�سبوك

الرويعي لـ " اخلط"  5000 :ع�ضو يتحدثون بال�صور عن التاريخ القدمي واحلديث جلزيرة تاروت
ظهرت خالل اال�شهر
الثالثة املا�ضية على
�صفحة الفي �سبوك
بوادر ن�شوء اول مو�سوعة
م�صورة لتاريخ جزيرة
تاروت ،التي تعد احد
اقدم حوا�ضر القطيف،
والتي �سكنتها االقوام
واحل�ضارات املا�ضية ،هذه
املو�سوعة هي ا�ستكمال
فرا�س الرويعي
ل�صورة جمموعة االح�ساء
قدميا ،عدا انها ا�ضافت لها خطوة اخرى وهي ر�صد التاريخ
احلديث جلزيرة تاروت ،وهو جزء مهم من تاريخ القطيف
املعا�صر ..وهي عملية ت�ستكمل ما اجنزه امل ؤ�رخون وابرزهم
الراحل حممد �سعيد امل�سلم.
"اخلط" ومن منطلق ر ؤ�يتها ومتابعتها لكل احداث القطيف،
ور�صدها ملعامل هذه اجلزء الغايل من بالدنا احلبيبة التقت
مع م ؤ��س�س ال�صفحة ،الذي اكد ب أ�ن هناك كنوزا يف جزيرة
تاروت ،مت ر�صدها بال�صور مل تخرج بعد ،ألن العديد من النا�س
يخ�شون عليها من ال�ضياع ،ولكن فتح �صفحة ال�ستقبالها
ومن ثم حفظها و�سيلة حتقق الغايتني ،وهي تعريف االجيال
القادمة ،واحلفاظ على املعامل التاريخية الرتاثية
بداية الفكرة
يقول فرا�س عبا�س الرويعي ،وهو خريج جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،ويعمل مدر�سا يف الهيئة امللكية للجبيل ،وهو
ب�صدد انهاء درا�ساته العليا يف اخلارج او�ضح أ�ن "فكرة �إن�شاء
املجموعة بد أ�ت بعد �إن�شاء جمموعة أالح�ساء قدمياً ،والتي
تهتم بنقل تراث أالح�ساء امل�صور عرب الفي�س بوك ،والتي قام
ب�إن�شائها أال�ستاذ �سعيد الرم�ضان ،وعلى �ضوء تلك التجربة
الرائعة واجلميلة ،كانت دافعا لنا لتكرار التجربة ،وقد قمنا
بتطوير الفكرة بربط ما�ضي جزيرة تاروت بحا�ضرها إلظهار
الوجه امل�شرق للجزيرة التي يعود تاريخها اىل قرابة الـ 5000
�سنة ومن هنا جاء ا�سم املجموعة " تاروت قدمياً وحديثاً " .ويف
فرتة وجيزة جداً و�صل عدد أالع�ضاء اىل قرابة الـ  5000ع�ضو
و أ��صبح للمجموعة �صدى وا�سع بني أ�طياف املجتمع ،ذلك ألن
العديد من النا�س يح ّنون اىل املا�ضي اجلميل ،والبع�ض آالخر
يرغب يف معرفة ذلك املا�ضي واالطالع على او�ضاعه بطريقة
مقنعة تق ّرب الفكرة ،ف�ضال عن هناك من ي�سعى حلفظ الرتاث
وال�سعي لعدم �ضياعه ،خا�صة وان الفر�صة مواتية لدينا يف ظل
تطور نظم تقنية املعلومات وو�سائل احلفظ ،واخرتنا الفي�س
بوك كونه و�سيلة التوا�صل أالقرب اىل النا�س واال�سهل جلذب
من لديهم �صور ،حيث نحقق الغر�ض هو اطالع االجيال
املا�ضية على تلك ال�صور ،مع احتفاظ �صاحب امللكية بها".
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و أ��شار اىل ان جزيرة تاروت تعد من أ�قدم البقاع التي عا�ش
بها ا إلن�سان �إذ يعود تاريخها �إىل أ�كرث من � 5آالف �سنة قبل
امليالد .وقد بينت الدرا�سات التاريخية وا إلكت�شافات أالثرية
أ�ن احل�ضارة والن�شاط الب�شري يف هذه اجلزيرة امتد منذ ذلك
الزمن و حتى يومنا هذا ،وهو أ�مر يندر حدوثه يف الكثري من
املناطق أالثرية يف العامل ،و�إذا كان التاريخ القدمي قد ر�صدت
بع�ض معامله ،و�ضاع البع�ض آالخر ،فعلينا ان ن�سعى للو�صول
اىل تلك املعامل ،ف�ضال عن ان التاريخ احلديث لهذه اجلزيرة
ال ينبغي ان ي�ضيع ،أ�ي تاريخ ما قبل  20و 30عاما ،فعلى �ضوء
املعطيات التي توافرت لدينا وجدنا ان هناك حوادث كثرية
ت�ستحق الر�صد والتوقف ،و أ�ن يكتب عنها امل ؤ�رخون أ
والدباء
وال�شعراء.
واكد ب أ�ن الهدف من ان�شاء هذه املجموعة ال يزال م�ستمرا،
ونعمل على �إن�شاء أ�كرب مو�سوعة م�صورة على م�ستوى جزيرة
تاروت إلظهار وجهها التاريخي واحل�ضاري امل�شرق بربط
املا�ضي بامل�ستقل .مما �سوف ي�ساهم ب�شكل كبري يف حفظ تاريخ
وتراث املنطقة وعر�ضه على أالجيال اجلديدة ب�صورة مميزة.
�شروط و�ضوابط
وذكر ب أ�ن هناك جملة من ال�شروط وال�ضوابط للن�شر �ضمن
املوقع اخلا�ص باملجموعة ،فال�صور يتم �إدراجها م�صنف ًة ح�سب
االلبومات املدرجة يف ق�سم ال�صور ال على حائط املجموعة،
لكي ي�سهل الو�صول لل�صور بنا ًء على الت�صنيف ،لذلك نحن
للخوة امل�شرتكني بتقدمي ال�صور
نوجه ونكرر توجيهاتنا إ
املطلوبة ،مع تقدمي معلومات عنها ونحاول عدم التكرار يف
ال�صورة ،لكي يبقى الرونق قائما وم�ستمرا وجاذبا ،وحمفزا
على االطالع واحلوار حول ذلك املا�ضي اجلميل.
وقال الرويعي ان أ�ي �صورة ال تعك�س أ�ي مدلول تراثي او
اجتماعي او ثقايف ،ال ميكن �إدراجها ،لذلك نحظر ادراج
ال�صور ال�شخ�صية ،والعائلية التي ال تعك�س ايا من هذه
املداليل مع االلتزام ب أ�ن يكون عمر ال�صور ال يقل عن � 20سنة.
هذا ف�ضال عن منعنا إلدراج اي �صور تتعار�ض مع اهداف و
توجهات املجموعة ،وتخالف العرف العام باملنطقة ،او حتمل
�صورة �سلبية عن املجتمع ،او تثري نزعات معينة ال تعك�س واقع

املنطقة واملجتمع ،واي �صورة حتمل مثل هذه احلاالت يتم
حذفها مبا�شرة من قبل امل�شرفني من دون الرجوع ملن رفع
ال�صورة ،ويف الوقت نف�سه ال ي�سمح بن�شر تعليقات حتتوي على
كلمات غري الئقة او ا�ساءة ألحد او منافية للعادات و التقاليد
العامة ,ويف حال ثبت أ�ن أ�حد أالع�ضاء قام بن�شر تعليق م�سئ
ف�سوف ن�ضطر �آ�سفني �إىل طرد الع�ضو وحظره.
و أ�كد ب أ�ن املوقع ي�سعى لتقدمي ال�صورة احلقيقية للمجتمع ،وال
يتقبل �صورا مت تعديلها ،او التالعب بها ،هذا ف�ضال عن ان
تكون ذات �صبغة ترويجية �شخ�صية او جتارية او اجتماعية.
وذكر أ�ن هناك حمددات اخرى �ضمن �ضوابط الن�شر ،ميكن
لكل أ�حد االطالع عليها ،ونحن نرحب بكل أالع�ضاء علما ب أ�ننا
ال نن�شر �صورة �شخ�صية� ،إال بعد اال�ستئذان من �صاحبها ،مع
احتفاظنا بعدم ذكر م�صدر ال�صور
جتاوب النا�س :
كان جتاوب النا�س مميز منذ بداية �إن�شاء املجموعة وكان
الكل ي�سعى جاهداً لكي يرفع �صور للمجموعة وباخل�صو�ص
املخ�ضرمني وو�صل عدد االع�ضاء يف فرتة وجيزة اىل  5االف
ع�ضو .واملجموعة لي�ست حم�صورة على ال�صورة القدمية بل
كل ما ميت جلزيرة تارت من تراث �سواء �صور ،أ�مثال ،تاريخ
للمنطقة.
أ
تق�سيم ال�صور للبومات ::
ولفت الرويعي ب أ�ن عدد ال�صور حتى اعداد هذا احلوار قد
جتاوز � 2500صور يف �شتى أاللبومات حيث كان الن�صيب أالكرب
أللبوم تاروت قدمياً حيث يحوي قرابة � 450صورة ويليه تاروت
حديثا � 330صورة .م�شريا اىل انه قد مت تق�سيم هذه املجموعة
اللبومات من باب التنظيم وت�سهيل عملية الرجوع لل�صور يف
أ�ي وقت ،وذلك وفق ت�صنيفات خمتلفة كـ أ�لبوم تاروت قدمياً
والذي ي�ضم ال�صور القدمية جداً للجزيرة ،تاروت حديتاً
والذي ي�ضم �صور حديثة ،البوم للطيور املهاجرة ،البوم
لل�سماك ،البوم أ
أ
للكادمييني واملهند�سني ،الخ.
النتائج واخلطوة القادمة:
وخل�ص الرويعي اىل القول اننا أ��صبحنا أ�كرب مكتبة م�صورة
جلزيرة تاروت يف �شتى املجاالت ومنلك �صورا قدمية ومميزة
رمبا تظهر للمرة أالوىل للجميع ،وال تزال هناك جمموعة
من االقرتاحات التي يثريها االخوة االع�ضاء بعد هذا ا إلجناز
املميز ،ومن هذه االقرتاحات �إن�شاء معر�ض خا�ص للمجموعة
ي�ضم ال�صور الرتاثية واملميزة للجزيرة إلظهار التاريخ
العريق للجزيرة عرب أالجيال ،با إل�ضافة �إىل فكرة �إن�شاء كتاب
مميز ومطبوع بجودة عالية يكون ك أ�لبوم يظم �صور ومعلومات
عن تاريخ املنطقة يكون كهدية مميزة ألي زائر للجزيرة ،هذه
اجلزيرة التي ع�شنا وترعرعنا فيها ولها حق علينا ،فجزيرة
تاروت قد تقر أ�ها من خالل �صفحتنا على الفي �سبوك حتت
ا�سم (تاروت قدميا وحديثا)
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ق�صتي
ف ؤ�اد جميل اجل�شي

عندما تغني الروح

أ��صدر ف ؤ�اد جميل اجل�شي كتابه أالول
حتت عنوان"عندما تغني الروح" وهو
جمموعة من اخلواطر والذكريات
احلميمية للم ؤ�لف.
الكتاب �صدر عن دار الفكر للن�شر
والتوزيع بالدمام وي�ضم�111صفحة من
القطع املتو�سط.جاء فيه:
جلروح أ
ُ
وما بني ا ُ
تلفظ هواءك
والمل
ال�صامت يف �سراديب املدينة ،وتعانق كل
زاوي ٍة لتنقاد مع دربك الالمنتهي وترى
�آمال االخرين مع ّلقة بني الي أ��س واحلرية،
من�سوجة بب�سم ِة احلياة التي تزفها �إليهم
بر ؤ�ى جديدة تتموج من بني عتبات أالمل
والبقاء ،لتنرث من عبق عِ طرها أ�فكا ًرا

و أ�حالماً من ّمقة بالتقاليد والعادات،
فتجادل الوقت با�سم القيم مع هبوبِ
احلياة أ
لتمل الفراغ املميت بثوب احلداثة.
ُ
تت�ساقط أ� ُ
وما ب َ
وراق ال�شجر
ني هذا وذاك
ً
ً
ِّ
بني الظالل مُ�شكلة لوحة تت�صارع فيها
أاللوان بنقاء مع أ�حال ٍم طفولية تك�سو
ُ
رب
املا�ضي بثوب أالمل،
فتحاول أ�ن َتع َ
تكت�سب من بينها
بني ممرات أالنا لعلك
ُ
القليل من الدفء ،لتدرك ب أ�ن ُّ
الطرق
لي�ست كلها م�ستقيمة كما تظن ،لت�سقط
كل أالوراق اخلا�سرة ،ومع الورق ِة أالخرية
َ
جنوت ،وهكذا تتمر�س
ت�شك ُر اهلل على أ�نك
أ�دمغتنا لتجاري عجلة احلياة بكل فطنة
ودهاء.

مرمي ح�سن آ�ل �سلي�س

�سطور ال تعرف أالمل ال أ�علم ماذا أ�قول ! ولكن ال�شيء الوحيد الدي أ�عرفه أ�ن
اجلروح جتربين على العي�ش هنا
العمر مي�ضي ولكنه مل يرتك املجال يل للرحيل ..ذهب وتركني وحيدة أ�جترع
�آالمي وحيدة
أ
كم أ�نا �ساذجة ��صدق اجلميع دون الرتدد يف تكذيبهم
أ�ود تغيري �شخ�صيتي التي �سيطر احلزن عليها أ�ريد بعرثة من حويل ألنهم �سبب
أ�وهامي كلها
أ
أ��ستطيع أ�ن أ�كون قوية الميكن لحد أ�ن ي�ستغل �ضعفي ولكن الظروف أ�جربتني
على ال�ضعف وا إلن�صياع أ�مام أ�وامرهم
ق�صتي أ�وراق أ�نكر العامل وجودها قبل تكوينها ولكني مع ظلم النا�س أ��ستطيع
�إثبات عامل خا�ص بي و�إن�شاء أ�حالمي الربيئة ال أ�حد ي�ستطيع التدخل بها
وحلظات ال تعرف الن�سيان و أ�حالم أ��سرتني و أ�فكار قتلتني و�آمال قذفتني اىل
�شواطئ االنتحار
أ�ريد أ�ن أ�كون بعامل ال ي�سكنه �سواي وربي
ق�صتي انك�سار ال أ��ستطيع التعاي�ش معه ولكنه يجربين به رغم أ�نني أ�رف�ضه كثريا
هاهي �سنني حياتي ترحل عني لتذهب وتاخذ غريي لتكمل م�سرية عذابها
حرويف ال تعرف البداية وجتهل أ�مواج النهاية كم أ�ع�شق أ�ن أ�عود طفلة ولكن القدر
يعاند أ�حالمي الذي أ��سرتني
أ�نا فتاة ال تعرف م�صريها أ�هي كباقي الب�شر تعي�ش ال�سعادة أ�م ال .....
أ�نا فتاة حائرة تتجرع الدموع ال ت�ستطيع النهو�ض وال ال�سقوط معلقة مع دموعها
التي ك�سرت جميع أ�حالمها وطموحها.
ولكني أ��ستطيع فعل امل�ستحيل من اجل أ�ن أ�كون أ�ف�ضل �شخ�ص يف عاملي
ق�صتي نهاية عامل أ�حالمي..

فنون أ
الح�ساء تختتم مهرجان �صيف اجلمعية
االح�ساء  :ح�سن بوجبارة
و�سط اقبال جماهريي كبري وعلى انغام ال�سامري والعر�ضة وبع�ض الاللون ال�شعبية
االخرى اختتمت يوم أ�ول من ام�س جمعية الثقافة والفنون باالح�ساء مهرجان �صيف
اجلمعية والذي اقيم يف ق�صر ابراهيم االثري بالكوت وا�ستمرت فعالياته على مدى
ثالث ليايل و�شهدت فعاليات الليلة اخلتامية الكثري من الفعاليات والتي تفاعل معها
اجلمهور كثرياً و�سط مطالبة با�ستمرار هذه الفعاليات حيث كانت البداية مع ام�سية
ن�سائية قدمتها مع�صومة العبد الر�ضا وحملت عنوان( تنموية املر أ�ة �سابق حلراكها )
تطرقت فيها املحا�ضرة اىل عدة حماور منها املر أ�ة م�صدر الوجاهة تاريخيا ً ,ودور املر أ�ة
يف حتويل الطفل من كائن بيولوجي اىل كائن اجتماعي  ,وامكانياتها واهتماماتها بني
الظهور واالنح�سار ,وامنوذج للمر أ�ة القائد والقيم التنموية  ,واملر أ�ة بني القيم البائدة
والقيم ال�سائدة  ,والنظم الدميوقراطية وااليقاعات احلياتية  ,ودعوة للتمكني يف عهد
اال�صالح  ,والر ؤ�ى اال�سرتاتيجية انذاراً لالنطالق .
وبالقرب من القاعة التي احت�ضنت املحا�ضرة الن�سائية ويف ال�ساحة املفتوحة قدم
امل�صور البحريني عي�سى ابراهيم حما�ضرتة والتي حتدث من خاللها عن جتربته يف
الت�صوير الفوتوغرايف وم�سريته التي ح�صد خاللها اكرث من  202جائزة على م�ستوى
الهيدة وفن العا�شوري وغريها من االلوان ال�شعبية والتي تفاعل احل�ضور معها كثرياً
العامل .بعد ذلك ا�ستمتع اجلميع بالعرو�ض ال�شعبية التي قدمتها فرقة �سيالة للفنون
ال�شعبية حيث تفاعل احل�ضو مع زفة املعر�س وفلكور ال�سامري والعر�ضة ورق�صة الزار وفن باال�ضافة للقهوة ال�شعبية واملتحاف امل�صاحبة للمهرجان واملر�سم احلر .
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يف حما�ضرته"�سيكولوجية الن�ص وت أ�ويله" بحوار احل�ضارات آ�ل عجيان:

التحليل النف�سي يك�شف أ
القنعة ويبحث يف املقا�صد الال �شعورية يف الن�ص

النف�سي ا إلجتماعي بالقطيف و أ�دارها علي املادح -أ�همية النظر لعلم النف�س على أ�نه
علم يدر�س كافة أ�مناط ال�سلوك بحيث ي�شمل �سلوك العاديني واملبدعني والعباقرة
وال ينح�صر يف درا�سة أ�حوال املر�ضى .وقد جمع يف املحا�ضرة بني اجلانب النظري
والتطبيقي عرب عدد من املحاور :عرف من خاللها الن�ص على أ�نه "عينه من
ال�سلوك مكتوبا كان أ�و منطوقا" و أ��شار اىل أ�ن الغر�ض من النظرية النف�سية هو
تف�سري ال�سلوك ،و أ�كد على أ�ن عالقة علم النف�س بالن�ص أالدبي ارتبطت بعلم النف�س
منذ بداية ت أ��س�سه وقد عرب عن الن�ص ب أ�نه أ�حد ا�شكال ال�سلطة ح�سب نظرة فرويد
و أ��شار اىل أ�ن الفرد حتكمه قوى ثالث :أالنا العليا (وتكون مكت�سبة)،وال(هو)التي
متثل الرغبات وال�شهوات أ
والنا (التي متثل الواقع) ،و أ��شار اىل أ�ن الواقع الذي
يحكمه القانون والدين والعرف والتقليد يحدث ماي�سمى با إلخ�صاء النف�سي الذي
من � أش�نه منع ا إلن�سان من موا�صلة رغباته فينتج عن ذلك التحايل أ�و مايعرف
بالقيم العليا التي ت�سعى ملحاولة عمل موازنة بني القيم وال�شهوات وامل�صاحلة
بينها وهي احليلة التي يعرب عنها فرويد با إل�ستعالء وحيل دفاعية ت�سعى ل�صياغة
رغبات ا إلن�سان يف �صورة يقبلها املجتمع بل ويثنون عليها كماهو احلال يف ر�سم
لوحة أ�و �إلقاء ق�صيدة ،وقد أ�كد على أ�همية التفريق بني املنهج التحليلي لعلم
النف�س والتقليدي م�شري ًا اىل أ�ن التقليدي يهتم بالن�ص يف حني يذهب التحليل
النف�سي �إىل ك�شف أالقنعة والبحث يف املقا�صد الال �شعورية من خالل عدة و�سائل
من بينها تتبع زالت قلم الكاتب وفلتات ال�سان ،كما ربط بني التاويل وعلم النف�س من خالل
كتبت /عفيفةمهدي امل�ضري
تعدد املعاين والذهاب �إىل ماوراء الكلمة وهو ما يعمل على �إرحتال املعنى با إل�ستب�صار وهذا
ت�صوير /مو�سى الرم�ضان
مات�سعى �إىل فهم ا�سراره النظريات النف�سية ،والتنب ؤ� مب�سار رخلته وامل�ساهمة يف �صنع
أ
آ
�شدد أال�ستاذ  :في�صل �إبراهيم �ل عجيان الخ�صائي النف�سي يف حما�ضرة بعنوان رحلته وقد عر�ض ر أ�ي عدد من املدار�س ففي حني يركز فرويد على الال�شعور جند يونغ
�سيكولوجيا الن�ص وت أ�ويله -التي أ�قيمت مبنتدى حوار احل�ضارات بالتعاون مع امللتقى
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يهتم بالن�ص كوثيقة حتوي على كم كبري من الال �شعور اجلمعي
بينما جند ال�شرطية (الذرائعية االمريكية )ترى أ�ن الن�ص �سلوك
متعلم يف حني تذهب اجل�شطلتية (الظاهرة فاي أ�ي وجود غمو�ض
يف الن�ص وهو مايثري القلق لدى املتلقي �إىل البحث عن �إكمال هذا
النق�ص وبالتايل يتحقق ا إلتزان النف�سي) �إىل أ�ن الق�صيدة يف
الواقع أ�كرث من واحدة وهي بعدد املتلقني تنجب ق�صيدة؛ فبعدد
املتلقني يكون لدينا ن�صو�ص والدافع هنا من ترحيل الكلمة �إزالة
القلق و�إحالل التوازن املعريف ،وقد أ�كد أ�ن نظرية املدر�سة املعرفية
تن�ص على" أ�ننا ال ن�ستجيب للكلمة كما هي بل �إىل كيف ندركها"
وهي تتقاطع مع اجل�شلطتية يف أ�ن كل منهما يهتم بق�صدية املتلقي
و�إدراكه للمثري أ�و ال�سلوك وعر�ض ختاما عددا من النماذج القر�آنية
وال�شعرية ومن احلياة اليوميه التي بني خاللها حركة الكلمة حني
ترحتل و أ�ثرها على املتلقي وت أ�ثريها على �سلوكه.
وقد ت�ساوت ن�سبة احل�ضور الذكور وا إلناث بن�سبة  ٪٥٠التي تنوعت
م�ستوياتهم العلمية بني االبتدائي ( )٪٥وامل�ستو�سط ( ) ٪٥والثانوي
( ) ٪٢٠ودبلوم فوق الثانوي( )٪١٠ودبلوم فوق اجلامعة ()٪١٠
وغالبيتهم يف م�ستوى جامعي( ،) ٪٤٠وقد تنوعت أالعمار بني ١٥
�إىل � ٥٠سنة ،مع مالحظة أ�ن  ٪١٥من احل�ضور مل يف�صحوا عن
أ�عمارهم ٪٥٥ ،من احل�ضور عزاب و ٪٤٥ومتزوجون وكانوا من
مناطق خمتلفة �شملت القطيف والدمام ومناطق أ�خرى و�شكلت
القطيف ن�سبة  ، ٪٢٥أ�كرثهم موظفون (  )٪٤٥وقد �شكلت ن�سبة
الطالب . ٪٢٠ويف ا إلجابة على أ��سئلة ا إل�ستطالع أ�جاب على
� ؤس�ال "هل ركز التدريب على اجلانب النظري" مبوافق اىل حد ما
بن�سبة ٪٦٥وموافق بقوة  ٪٢٠وعلى � ؤس�ال "هل ركز املحا�ضر على
اجلوانب التطبيقية" أ�جاب مبوافق اىل حد ما  ٪٥٥ومبوافقة بقوة
 ٪٣٥وت�ساوت ن�سبة مرتدد وغري موافق حلد ما �إذ ح�صل كل منهما
على ن�سبة  ٪٥وعلى � ؤس�ال"هل كان العر�ض �شيقا" أ�جاب مبوافق

بقوة  ٪٤٠وبغري موافق بقوة  ٪٥وعلى � ؤس�ال "هل
الوقت منا�سب" أ�جاب مبوافق بقوة  ٪٤٠وموافق
حلد ما  ٪٢٥وعلى � ؤس�ال "هل املكان منا�سب" أ�جاب
مبوافق بقوة  ٪٧٠و أ�جاب  ٪٧٠على � ؤس�ال"هل أ�نا
را�ضي عن املحا�ضرة" مبوافق بقوة ،وعلى � ؤس�ال
"هل أ�نا را�ضي �إدارة املحا�ضرة" أ�جاب مبوافق بقوة
 ٪٥٥ومبوافق حلد ما  ٪٣٥ومبرتدد ٪١٠
ويف ختام اللقاء قدمت اال�ستاذة غالية اجلمال
با�سم امللتقى النف�س االجتماعي لال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر
اهلل �شاهدت �شكر وامتنان على ا�ست�ضافته الكرمية
ودعت له ب�سعة العطاء ووافر الرزق ومت أ�خد ال�صور
التذكارية الفردية واجلماعية.
العدد الثامن ع�شر -ال�سنة الثانية  -رم�ضان  1433هـ  -املوافق  -أ�غ�سط�س  2012م

ثقافة

19
19

حممد امل�شعل

واحــتنــا الغـناء مل َت ْعد واحــة...
عندما تقول (القطيف) فمن ا�سمها تعرف أ�نها حتمل معاين اخلري ,وموطنُ العطاء
,وم�صد ُر قطف الثــمر من النخيل البا�سقات ,والعنب املتديل ,و�شتى أ�نواع اخلريات
,داني ًة بعطائها ,حاني ًة بظاللها ,ت�سقي الظم آ�ن بعيونها التي يتدفق الكرم منها.
�إنها القطيف التي عُرفت على م ِّر الع�صور ب أ�نها الواحة الغناء التي حباها اهلل من نعمه
خريات ال تحُ �صى ,فكانت أ�ر�ضها اخل�صبة منب ٌع للرثوات املتنوعة و م�صد ُر ا إل�ستقرار
أ
والمان للعي�ش الكرمي الذي يبحث عنه ٌ
كل �إن�سانٍ ,وما احل�ضارات املتعاقبة على أ�ر�ضها
ٌ
ودليل على ذلك.
منذ أ�كرث من خم�سة �آالف �سنة �إال �شاه ٌد
واحة القطيف التي كتب عنها الكثري من امل ؤ�رخني والرحالة وو�صفوها ب أ�بهى ال�صور،
فقد و�صفها ابن بطوطة يف رحلته" :ب أ�نها مدينة ح�سنة ذات نخل كثري" ،وذكرت
عائ�شة بنت عبدالرحمن (بنت ال�شاطئ) وا�صف ًة و�صولها القطيف �سنة 1370هـ بقولها:
«والحت لنا القطيف من بعيد واح ًة نا�ضر ًة على حدود ال�صحراء ،وجن ًة خ�ضرا َء على
املجدبِ ,ومَراحاً عامراً �شمال الرب ِع اخلايل ،و�إذ ذاك بد أ�ت ال�سيارة تتعرث يف
حاف ِة القف ِر ُ
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ُ
دروبٍ �ضيق ٍة ُّ
حتف بها الب�سات ُ
الغدران فيا�ض ًة مبيا ِه
ني و�شمال ،وجتري فيها
ني عن مي ٍ
أ
أ
العيون آ
َّ
ً
والبار ،و ُتهادي �إلينا ن�سي َم امل�ساء رخيا علي ً
ريج الزهار و�شذا الثمار
ال ومعطراً ب� ِ
ورائح ِة ال ُع�شب ،وانبثقت أ��ضوا ُء ال�شفقِ الوردي َف َت َّوجت هاماتِ النخيل البا�سقات�..إلخ
وقد أ�لقى ال�شاعر عبداهلل اجل�شي حينها عند زيارة الدكتورة بنت ال�شاطئ للقطيف يف
العام 1370هـ1951 /م ق�صيدته امل�شهورة (بالد ربيعة) التي و�صف فيها قطيفه الغناء
يف أ�بيات عديدة حيث قال :
وطوى الزمان �سج َّلها وتعاقبت
من بعدها أ�مم طوتها أالع�صر
و أ�تت (ربيعة) وهي غرة يعرب
و أ�ذ ُّبها يو َم الكفاح و أ��صرب
و أ�عزها جاراً و أ�كرثها قِرى
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للمزارع بال درا�سات علمية وال حلول أ
القطيف هو:
للزمة املرتتبة عن
�إذ ميحل البلد اخل�صيب ويقفر
م�ست�شفى القطيف املركزي حماط ًا ب أ��شجار النخيل البا�سقة
�إغالقها وهي التي تعترب الرئة التي تتنف�س منها أالر�ض
فر أ�ت بها الوطن اخل�صيبة أ�ر�ضه
الزارعية.
للماء فيه تدفق وتفجر
أ
ومع ا�ستمرار هذه العوامل وغريها �سوف تتال�شى الـ
والنخل وارفة الظالل ك�نها
 %30من البقعة الزراعية املتبقية خالل ال�سنوات القليلة
جي�ش كثيف باخلليج مع�سكر
القادمة ,ح�سب الدرا�سات والبحوث العلمية املعتمدة من
ال�صبا
ال�سحر
تهدي لها ال�صحراء يف
َّ
بع�ض أالكادمييني املهتمني بالبيئة خ�صو�صاً �إذا ما ا�ستمر
فتمر كاحللم اللذيذ وتخطر
والبحر يهديها آ
�إغالق �آخر متنف�س طبيعي للمزارع املتبقية وهي ال�سدود
الللئ زين ًة
آ
أ
ً
 ,حيث قد ّم حتى الن �كرث من  14مزارعا ب�شكوى ر�سمية
وجتارة فيها الغنى يتوفر
ٌ
للجهات ذات ا إلخت�صا�ص بت�ضرر أ�را�ضيهم بعد اغالق
م�شرق
وك�صفحة املر�آة جو
امل�صارف الطبيعية عن مزارعهم ،ورغم املنا�شدات احلثيثة
وكلوحة الفنان ريف مزهر
أ
أ
من الهايل للبلدية ولع�ضاء املجل�س البلدي احلايل
وال�سابق ب�إيقاف �إغالق ال�سدود واملحافظة عليها وحت�سينها
وقال عنها ال�شاعر أالح�سائي ابن املقرب
 خمالفة القوانني الر�سمية املعتمدة بعدم �إعدام أالرا�ضي مبا أ�نها حياة للبقعة الزراعية و�إرثاً تاريخياً جمالياً منالعيوين :
الزراعية� ،إال أ�نه وخالل الـ�30سنة املا�ضية تقريباً مت �صنع الطبيعة �إال أ�نه ولوقت كتابة هذه ال�سطور مازال
فتك ّنفت أ�هل القطيف نخيلها
�إعطاء الت�صاريح اخلا�صة بذلك وال�سماح ب�إعدام امل�ساحة العمل جارياً إلغالق ما تبقى منها.
ورماحها وق�س ّيها ورماتها
أ
اخل�ضراء داخل النطاق العمراين ،ومع الت�زم احلقيقي
أ�ما اليوم فهذا الو�صف عن جمال طبيعتها وخ�ضرتها مل وندرة أالرا�ضي ال�سكنية وارتفاع أ��سعارها ولعدم فتح وما يزيدك أ�ملاً حينما تعلم وترى أ�نه يتم ا�ست�صالح
ي ُعد كما أالم�س القريب أ�و كما كتب عنها امل ؤ�رخني أ�و كما خمططات بديلة فقد ا�ضطر أالهايل لتحويل أ�را�ضيهم ال�صحاري القفار مبليارات الرياالت ويف املقابل يتم ت�صحري
واحة ربانية تاريخية كونتها الطبيعة كواحة القطيف .
تغزل فيها ال�شعراء وال حتى كما عاي�شها وو�صفها أ�جدادنا الزراعية �إىل خمططات لل�سكنى أ�و للتجارة.
مع هذا الغنب واحل�سرة على ما فات مل ي ُعد هناك جماالً
و�آبائنا قبل  50عاماً م�ضت فقط!!؟
بعد أ�ن كانت هذه الواح ُة ت�صنف من أ�جمل واحات (العامل)  -ن�ضوب املياه اجلوفية ب�سبب ال�سحب اجلائر من قبل ووقتاً كافياً إلنقاذ ما تبقى من واحتنا اخل�ضراء ومن
ملا متلكه من طبيعية ربانية من العيون واجلداول وغابات �شركة أ�رامكو للمياه اجلوفية طوال ع�شرات ال�سنني عيوننا الناب�ضة وبحرنا الغني وتراثنا العريق �إال الوقوف
س�ولة وامل� ؤ
والثار و�ضخها يف �آبار النفط لرفع م�ستوى الزيت �إىل أالعلى جنباً بجنب ومطالبة اجلهات امل� ؤ
النخيل ومتيزها بالل ؤ�ل ؤ� واحلياة البحرية الغنية آ
س�ولني
والتاريخ العريق وغري ذلك من عطاءات أ�ر�ضها اخل�صبة يف باطن أالر�ض بال درا�سات علمية وال مراعاة للطبيعة بالعمل اجلاد إليقاف التعديات على هذه الرثوة الوطنية
الرثية  ,وبعد أ�ن كانت ت�صدر �شتى �شتالت النخيل وقالل والبيئة خمالفة للقوانني الر�سمية بالتوقف عن ا�ستخدام الطبيعية التاريخية و�إ�صالح ما ميكن �إ�صالحه و�إيجاد
احللول وال�سبل الكفيلة للمحافظة على ما تبقى من واحة
الرطب واخل�ضار والفواكه لكل دول اخلليج والهند وايران املياه اجلوفية.
القطيف كي تعود واحة.
وغريهم هي اليوم ت�ستورد ما كانت ت�صدره !!؟
فمن ي�صدق أ�ن واحة القطيف التي �صمدت خ�ضراء يانعة  -ا�ستمرار �إغالق ال�سدود (امل�صارف املائية)
ت�سر الناظرين خالل �آالف ال�سنني قد فقدت
بريق خ�ضرتها وعوامل ن�ضرتها خالل 50
�سنة  ,كان أ�غلبها يف الثالث عقود املا�ضية
منها ,حيث ُق�ضي على ما يقارب الـ  %70من
بقعتها الزراعية ا ّ
جلنية وعلى أ�غلب عيونها
اجلوفية التي ت�صل �إىل350عيناً .وذلك ح�سب
بع�ض الدرا�سات العلمية املعتمدة وب�شهادة
�آباءنا و أ�جدادنا الذين ر أ�وا و�سقوا وحرثوا
ب أ�يديهم تلك أالرا�ضي اخل�ضراء ال�شا�سعة .
لقد كان للطبيعة والزمن دوراً حمدوداً جداً
يف كل ذلك �إال أ�ن ال�سبب الرئي�س وراء ت�صحري
واحة غنية كالقطيف خالل فرتة وجيزة من
الزمن هو ا إلن�سان نف�سه هو �صاحب أالر�ض
و�صاحب امل� ؤ
س�ولية والقرار حينما طغى على
الطبيعة وخالف أ�نظمتها وقوانينها وعمل على
الق�ضاء على بيئتها التي تتنف�س منها لتعي�ش
وتبقى ذخراً جي ً
ال بعد جيل.
ومن تلك أال�سباب التي أ�دت لت�صحري واحة
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ال�سالم وجوهره
اليجابية روح إ
إ

الدكتور جياليل بوبكر

22

تربز ق ّوة ا إل�سالم ا إليجابية وم�صداقيته ويظهر منهجه الكامل
وتتجلى روحه املتوازنة يف ال�شرائع وال�شعائر ،ويف أالخالق
واملعامالت ويف �سائر أ�وامره ونواهيه ،وملا له من مرجعيات
علمية وفكرية عقائدية و�شعائرية و أ�خالقية ث ّبتها أ�هل الذكر
والرا�سخون يف العلم �ضمن �سياق مفتوح على التغيري والتجديد
من غري مغاالة ويف حدود ثوابت بعيدة عن ا إلطالق ،وهي
مرجعيات تفتقر �إليها امل�سيحية الظاهر زيفها واليهودية
البينّ عقمها ومكر أ��صحابها .وتتج�سد ق ّوة التوازن ا إل�سالمي
الديني والدنيوي يف املبادئ واملنطلقات املت�سمة باملنعة ودميومة
ال�صالحية  ،ويف طيب وجناعة الو�سائل وا إلمكانات التي أ�تاحها
اهلل لعباده و أ�تاح لهم �إمكانية الزلل والرجوع �إليه فيكون أ�حنّ
عليهم من الوالدة بر�ضيعها ،ويتحقق بقوة عجيبة اعتدال الذات
ا إل�سالمية روحا ومادة يف مقابل االختالل والعفن يف غريها
بوا�سطة الغائية ا إل�سالمية املبني عليها الفعل املقا�صدي نظرا
وعمال.
كانت للعلماء ب�صمتهم يف جتميع وترتيب عنا�صر املنظومة
املقا�صدية يف بنية بلغت من ا إلحكام والدقة ما مل ت�شهده منظومة
ت�شريعية على م ّر التاريخ ،والبنية املقا�صدية ا إل�سالمية هي ذات
ت أ��صيل �إ�سالمي يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة
وت أ��سي�س علمي اجتهادي تكونت يف �سياق تاريخي يرتبط بالزمان
واملكان ،مبا يف الزمان واملكان من جزئيات وتغريات تنا�سب هذا
ال�سياق التاريخي دون غريه ،ففيها ما اخرتقت فعاليته حدود
الزمان واملكان ،وفيها ما فقد �صالحيته و أ��صبح جزء من املا�ضي،
أالمر الداعي �إىل بذل الو�سع با�ستمرار فيما فيه خري ا إلن�سان يف
الدين والدنيا ،وللت أ�كيد ا إل�سالمي على �ضرورة جمابهة �سائر
التطورات والتحديات وامل�شكالت التي تعرفها احلياة جمابهة
�إيجابية ،و�ضرورة اال�ضطالع مبهام وواجبات البناء احل�ضاري
وا�ستئنافه.
ا إليجابية أ�و اخلريية – كل ما يجلب النفع ويبعد ال�ضرر يف
الفكر والقول والعمل -حممدة من املحامد تقوم عليها املنظومة
أالخالقية ا إل�سالمية ،جت�سدت هذه ا إليجابية أالخالقية يف
أالمنوذج النبوي ،ويف االقتداء والت أ��سي به �إىل يوم الدين،
وهو أ�منوذج رباين تكوينا وبنية ،فكان أالمنوذج قر�آنا مي�شي
على أالر�ض ،وكانت نبوة تتفاعل مع الواقع بفعل ال�سماء من
خالل مقت�ضيات التنزيل يف الواقع وبوا�سطة النا�سخ واملن�سوخ
وغريه ،فجاءت أ�حكام القر�آن تقبل الواقع تارة وتعرت�ض علية
تارة أ�خرى ،وفق ما تتطلبه الفطرة الب�شرية وي�ستلزمه احلال

واملقال ويفر�ضه املنطق ال�سليم من تدرج ومرحلية وت أ�ين يف
تغيري أالو�ضاع من ال�سلب �إىل ا إليجاب ،واخلروج با إلن�سان من
ظالم اجلهل والكفر والنفاق والرذيلة �إىل نور العلم  -خري النا�س
من تعلم العلم وعلمه ،العلم الديني والعلم الدنيوي -والتوحيد
وال�صدق والف�ضيلة ،و�إذا ا�شتد عود ا إلن�سانية أ�خالقيا و أ�دبيا
بفعل عمليتي التح�سني والتقبيح العقليتني من دون الهدي
ا إللهي ف�إن ذلك جاء م�شوبا باالختالالت والنقائ�ص و�سبب
خماطر كثرية  ،أالمر الذي دعا �إىل �إمتام مكارم أالخالق ،و�إىل
التوحيد بني �إيجابية الهدي ا إللهي املطلقة وخريية أالخالقية
الب�شرية العقلية الن�سبية يف جو ا�ستمرار ودميومة �صالحية
مكارم أالخالق يف كل أالم�صار والع�صور وا�ستقالها عن أالعراف
والعادات والتقاليد التي تتعدد وتتنوع وتتباين بتعدد وتنوع
وتباين ظروف النا�س و أ�و�ضاعهم املختلفة ،وتبقى قاعدة جلب
اخلري ودفع ال�شر هي املحك واملقيا�س لكل فعل أ�خالقي �إ�سالمي
ت�ستمد منها الروح ا إل�سالمية �إيجابيتها أالخالقية أ
والدبية.
ا إل�سالم يف مبدئه وروحه ومنتهاه براء من الف�صل بني
القي�صرية وا إللوهية ،وبني الديني والدنيوي ،على عك�س ما
جنده يف العقائد والتيارات الفكرية والفل�سفية وغريها التي
تبيح لنف�سها التورط يف التجاهل والتعامل ونكران احلق وحرب
اهلل بت�شويه خلقه وا إل�ساءة �إىل ُخلقه ،فا إلن�سان مل يخرت خلقه
ووجوده وال ا�سمه وال املكان الذي وجد فيه وال النعم التي ينعم
بها وال النقم التي حتل به ،ومل يخرت م�ستقبله يف الدنيا وال
م آ�له بعد املوت ،أ�مام هذه احلال فا إلن�سان مفطور من فاطر
ال�سموات أ
والر�ض ببنية ب�شرية �آدمية متفردة لي�س كمثلها �شيء
على وجه أالر�ض ،فهي تخرج �إىل احلياة الدنيا أ��ضعف كائن
وبعد فرتة ت�صري أ�قوى خملوق كائنا ما كان ،ملا ناله الوجود
ا إلن�ساين من التكرمي والتف�ضيل داخل الكون الالمتناهي �صغرا
وكربا وعظمة من العظيم يف الذات وال�صفات أ
والفعال ،القائم
بالربوبية واجلدير بالعبودية يف منتهى �إيجابيتها ،فالعبودية
يف ا إل�سالم �إلزام وعهد مقطوع بني العبد وخالقه ال ينق�ضي،
وا إل�سالم رباط بني املخلوق واخلالق ال ينفك ،فال �سبيل �إىل
الردة مبربر حرية املعتقد فيظل ا إلن�سان م�سلما ومي�سي كافرا،
للن�سان
وما دام اخلالق الرازق أ�وجد ا إلن�سان بروح وببدن لي�س إ
أ�ثر يف ذلك ،وما دام للروح مغذياتها وللبدن مغذياته يف و�ضع
مركب معقد متكامل من �صنع �صانع فوق ا إلن�سان وفوق العامل
الذي يعي�ش فيه ا إلن�سان ،ال�صانع أ�درى مب�صنوعاته ومبا
حتتاجه ف�ش ّرع ال�شرائع حلكم يعلمها هو والرا�سخون يف العلم،
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حكم جمعت بني املبد أ� واملعاد ،بني عامل الدنيا والعامل آالخر ،بني املادة والروح ،بني
الديني والدنيوي ،بني العبادة واملعاملة ،بني الفرد واملجتمع ،بني أالر�ض وال�سماء،
بني اهلل وا إلن�سان ،بني أالعلى أ
والدنى ،بني الن�ص والواقع ،بني جميع جوانب
ومكونات حياة ا إلن�سان يف تناغم وان�سجام وتكامل ووئام ،املبتغى يف ذلك حتقيق
امل�شيئة ا إللهية وجت�سيدها على أالر�ض ،و�ضمان الربوبية وا إللوهية والوحدانية
والعبودية هلل وحده بكامل �إيجابيتها على نحو تتحقق فيه ا إليجابية على العبد
وعلى أ�قرانه وبيئته وعلى معبوده وهو غني عن العاملني.
ا إليجابية ال�شعائرية يف ا إل�سالم تقرتن با إليجابية الدينية والدنيوية عامة ،بل
هي جزء منها ،جزء من كل ،وهي عدّة �إيجابيات تراكمية نظرية وعملية بكرثة
العبادات واملعامالت و�سائر مبادرات امل�سلم طيلة حياته �إىل غاية مماته ،ويف
ا إل�سالم العبادة واملعاملة احل�سنة وفعل اخلري وطلبه والت�ضحية يف �سبيله كل
ذلك من ال�شعائر ا إل�سالمية ا إليجابية ،فالنية الطيبة اخليرّ ة ال�صادقة �شعرية
�إيجابية ،ومن ه ّم ب�سيئة ومل يفعلها ابتغاء وجه اهلل �شعرية �إيجابية ،وال�صالة على
وقتها �شعرية �إيجابية ،و أ�داء الزكاة �شعرية �إيجابية ،و�صوم رم�ضان توبة و�إميانا
واحت�سابا وغفرانا �شعرية �إيجابية ،و�شهر رم�ضان فر�صة ومنا�سبة ومدر�سة متار�س
وفيها كل ال�شعائر ا إليجابية فينجح ا إليجابيون وير�سب غريهم ،و�إتقان العمل
�شعرية �إيجابية ،و�إماطة أالذى عن الطريق �شعرية �إيجابية ،وكل عبادة أ�و معاملة
املراد منها التقرب �إىل اهلل فهو �شعرية �إيجابية ،ألنها تدفع �ضررا وجتلب نفعا
عاجال أ�م �آجال.
ما يتفرد به ا إل�سالم وال يوجد يف غريه من امللل والنحل اعتبار النية يف الفعل
ا إلن�ساين ،فالنية اخليرّ ة خيرّ �صاحبها حتقق الفعل أ�و مل يتحقق يف الواقع ،والنية
ال�شريرة عند دوامها �شرير �صاحبها وقع الفعل أ�و مل يقع يف الواقع ،وتبقى النية
هي أال�صل يف أالعمال باعتبارها جهدا �إن�سانيا داخليا يكون دوما وراء الفعل يف
�إيجابيته أ�و يف �سلبيته ،فالعبادة يف بدايتها أالوىل تبد أ� من النية واملعاملة يف
م�صدرها االبتدائي ت�صدر من النية و أ�ي �شعرية من ال�شعائر يف منطلقها تنطلق
من النية ،وتكون النوايا يف ا إل�سالم خارج ال�شعائر �إن كانت �سيئة ي�سيطر عليها
املكر واخلبث واالنتقام والت�صميم على ال�شر وا إل�صرار على اال�ستمرار عليه،
وتدخل يف �سياق ال�شعائر ا إل�سالمية �سائر النوايا الطيبة اخلال�صة يف اخلريية ويف
ا إليجابية �سواء ارتبطت بالبت يف أالعمال وتنفيذها أ�و مل ترتبط بذلك ،ويكفي
امل�سلم امللتزم �إيجابية وطيبة وخريية تغيري املنكر بقلبه �إذا عجز عن تغيريه باليد
وبال ّل�سان ،ويكفي امل�سلم امللتزم �إيجابية نيله أالجر والثواب من ربه مبجرد تفكريه
يف اخلري والق�صد �إليه دون أ�ن يب ّلغه اهلل � إ ّياه عمال أ�و حتى قوال.
�إنّ اجلبلة التي جبل عليها ا إلن�سان ،و�صبغة اهلل فيه التي ال تتبدل وال تتحول
توجهُه الطبيعي نحو اخلري ونفوره الفطري من ال�شر ويف هذا ا إليجابية فطرة
ُ
تقوم يف أال�سا�س واملنطلق ،فهو يثني على أ�دائه ال�شعائر يف العبادات ويف املعامالت
ويطمئن لذلك من خالل مونولوغ ذاتي داخلي حتركه النف�س املطمئنة فينطلق
حمققا فطرة التوحيد ومثبتا قطعا وجزما الوحدانية ا إللوهية والربوبية هلل
وحده دون غريه ،وهو يذم ويقدح يف �شخ�صه �ضمن حماورة داخلية ت�ضطلع
بها النف�س ال ّلوامة �إهماله لواجباته نحو وجوده الفردي واالجتماعي أ
والممي
وا إلن�ساين ونحو خالقه الذي بيده كل �شيء يف عامل احلياة ويف عامل ما بعد املوت،
وكذلك عند ال�ضعف والزلل وارتكاب اجلرائم بتحريك النف�س أالمارة بال�سوء� ،إذ
تنربي الذات لنف�سها فيطالها الندم والبكاء وتتجه �صوب التوبة ،ويف هذا أ�وبة
�إيجابية يف اجتاه ا إليجابية واخلريية التي هي فطرة ا إلن�سان ولي�ست دخيلة على
الوجود ا إلن�ساين ،وي�ستمر ال�صراع وتكون الغلبة دوما عند ذي العقل الراجح

لليجابية امل ؤ�دية �إىل االطمئنان لل�شعائر
والرتبية ال�سليمة وال�ضمري ّ
احلي إ
أ
ا إليجابية يف العقيدة والعبادة واملعاملة والخالق ،ال�شعائر ا إل�سالمية الدينية
والدنيوية ا إليجابية التي ت�ضمن زاد الر�ضا على أالنا الذي هو مفتاح أالمان
واالرتياح والطم أ�نينة يف العامل الذاتي الفردي عند اخللوة ويف غريها ،وحتقق
هذه ال�شعائر �شروط ولوازم اال�ستقامة يف الفكر واالعتدال يف ال�سلوك وت ؤ��س�س
للروابط االجتماعية وا إلن�سانية ا إليجابية من توا�صل وحوار وتعاي�ش وت�سامح
ت�ضمن التزود مب�ستلزمات الر�ضا املتبادل بني النا�س املبني على القناعة الذاتية
ب�صدق النية و�صالبة أال�سا�س وق ّوة امل�صدر و�سالمة املنهج وا�ستقامة النظر
العلي القدير.
والعمل وعلو اله ّمة وال� أش�ن واملنزلة عند ّ
من مميزات ا إل�سالم ومن �إيجابيته فيه العبادة وال�صالة مثال� ،شعرية �إيجابية،
وطلب العلم فري�ضة على امل�سلم وامل�سلمة وهو �شعرية �إيجابية ،وفالحة أالر�ض ورعي
أالنعام وا�ستخراج النفط واملتاجرة به كل هذا �شعائر �إيجابية تت�ساوى يف خرييتها
و�إيجابيتها ،ففي ا إل�سالم الدين املعاملة ،وال رهبانية يف ا إل�سالم ،وا إل�سالم دين
ودولة ،هذه ا إليجابية الفطرية يف العبادة واملعاملة ،يف الدين والدنيا تقت�ضيها
احلياة ويتطلبها التوازن املطلوب يف احلياة ،حيث ال قوامة للوجود ا إلن�ساين يف
احلياة يف غياب ال�ضروريات من أ�من وغذاء و�إيواء وك�ساء ،وال ي�ستقر التوا�صل بني
العبد وخالقه يف غياب ا�ستقرار الوجود ا إلن�ساين ،فالقوامة ا إلميانية التعبدية
ت�شرتط القوامة الوجودية ا إلن�سانية ،والقوامة الوجودية ا إلن�سانية ت�شرتط
احلركة الفكرية بحثا وعلما وثقافة واحلركة املادية تغيريا و�إنتاجا و�صناعة ،كل
هذا يف �إطار احلراك ا إلن�ساين الفردي واالجتماعي نحو احل�ضارة واال�ستئناف
احل�ضاري بعيدا عن ال�سكون وال�ضعف والتخلف واالنحطاط وهي مظاهر ال�سلبية
التي تتنافى مع ا إليجابية ا إل�سالمية يف العقيدة وال�شريعة أ
والخالق آ
والداب ويف
�سائر جوانب احلياة.
متثل احلركة يف الفكر وال�سلوك ،يف التوجه �إىل الدنيا أ�و يف االجتاه �صوب العامل
آالخر مبدءا ثابتا ورا�سخا  ،حركة الذات �شعورا وفكرا و�سلوكا عاما ،وحركة
الوجود الطبيعي ا�ستغالال وا�ستثمارا وت�سخريا ،وحركة الوجود ا إلن�ساين
االجتماعي والفردي اجتهادا وتغيريا وتوازنا ،وكل هذا يجري يف �إطار ال�سنن
الكونية ا إللهية يتوق �إىل االلتحام بها ويعمل على موائمتها وي�سعى �إىل التمرد عن
ولليجابية ال�شرعية
لليجابية ا إلميانية إ
كل ما ال يوافقها ،ألن اعتبارها �ضمان إ
ولليجابية أالخالقية ،وكل هذا م�صدره احلركة ا إليجابية
ولليجابية العقدية إ
إ
العلوية التي أ�ودعها اهلل يف خملوقاته.
�إن أ��صل ا إليجابية ا إل�سالمية ا إليجابية العقدية الرا�سخة يف ا إل�سالم والرا�سخ
فيها� ،إيجابية الفطرة �إيجابية التوحيد� ،إيجابية الوحدانية وا إللوهية والربوبية
هلل وحده ،ال �شريك له يف الذات وال�صفات أ
والفعال� ،إميان بعقائد م ؤ�كدة عقال
ومنطقا وتاريخا ووجودا ،تبعث على العلم واليقني ال على ال�شك والريبة وعلى
االطمئنان ال على القلق ،وعلى االجتهاد ال على ال�سكون والتقليد� ،إيجابية
منطلقها التوحيد ولبا�سها التقوى وم�سارها االجتهاد وبذل الو�سع يف اخلري،
وحللها مكارم أالخالق من تواد وتراحم وتعاون ،ومنتهاها بلوغ اخلالفة على
أالر�ض كل يف م�ستواه ،وبلوغ الثبات على احلق ور�ضوان اهلل يف الدنيا آ
والخرة.
يقول �سبحانه وتعاىل�﴿:إنّ اهلل ال يغيرّ ما بقوم حتى يغيرّ وا ما ب أ�نف�سهم﴾
آ
الرعد،الية .11ويقول﴿ :ذلك ب أ�نّ اهلل مل يك مغيرّا نعمة أ�نعمها على قوم
آ
نفال،الية  .53ويقول﴿:و أ�نّ
حتى يغيرّ وا ما ب أ�نف�سهم و أ�نّ اهلل �سميع عليم﴾ أال
للن�سان � إ ّال ما �سعى و أ�نّ �سعيه �سوف يُرى ،ثم يُجزاه اجلزاء أالوفى﴾
لي�س إ
آ
النجم،اليات.40،39 ،41
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حافظ ابراهيم املحفوظ

الت�صلب ال�شراييني

()Atherosclerosis

أ
لعل من أ�كرث أالمرا�ض �سبباً يف املوت على م�ستوى العامل هي أ�مرا�ض القلب
العرا�ض:
الناجتة عن عدة أ��سباب ،أ�همها الت�صلب ال�شرياين والذي قد يت�سبب أ�ي�ضاً يف ال�سكتة يف حالة ت�ضيق �شرايني القلب حتدث �آالم يف ال�صدر
الدماغية .ويحدث الت�صلب ال�شرياين عند الرجال أ�كرث منه عند الن�ساء كما أ�نه ت�سمى باخلناق ال�صدري ( )Anginaو ت�شمل أ�حياناً
يظهر ب�شكل وا�ضح مع التقدم يف العمر.
�آالماً يف أ�حد الكتفني أ�و فيهما معاً أ�و يف الرقبة و الفك
أ
ال�سفل ،با إل�ضافة �إىل �ضيق يف التنف�س و �سرعة التعب
توجد أ�مرا�ض القلب يف خم�سة أ��شكال هي-:
( )Fatigueعند القيام ب أ�ي جمهود ج�سدي أ�و عاطفي
• �إعتالل ع�ضلة القلب أ�و �صماماتها.
كما يح�صل مث ً
ال عند ا إلثارة أ�و ا إلت�صال اجلن�سي ،
• �إختالل يف كهرباء القلب (اخلاليا الع�صبية).
كما قد يحدث تعرق نتيجة هذه النوبات ،و ميكن أ�ن تكون هذه أالعرا�ض داللة على
أ
أ
القلب
من
اخلارجة
و
�
نف�سها
القلب
• الت�ضيق يف أ�وعية الدم �سواء املغذية لع�ضلة
أ
ً
الت�ضيق يف ال�صمام البهر �ي�ضا .و قد يحدث نتيجة إلن�سداد بع�ض ال�شرايني ما ي�سمى
و املغذية لباقي أ�ع�ضاء اجل�سم.
باجللطة و هي الذبحة ال�صدرية أ�و االحت�شاء القلبي ()Myocardial Infarction
• الت�شوهات اخللقية عند أالطفال.
مما يت�سبب يف موت �إحدى ع�ضالت القلب التي ينقطع عنها الدم و بالتايل ال ي�صلها
• �إعتالل �صمامات القلب.
أالوك�سجني مما قد يت�سبب يف املوت املفاجئ أ�و ق�صور بع�ضلة القلب.

و�سنتناول هنا ت�ضيق أ�وعية الدم أ
وبالخ�ص ال�شرايني و م�شكالتها ،و أ�همها الت�صلب
أ
أ
ال�شرياين� .إن ال�شرايني هي املعنية بالت�صلب و الت�ضيق دون الوردة� ،إذ �ن ال�شرايني
يف خمتلف أ�نحاء اجل�سم هي التي ت�صاب بالت�ضيق والت�صلب بينما ال ت�صاب أالوردة
بذلك ،و من غري املفهوم على وجه الدقة ملاذا ال يح�صل ذلك أ
للوردة.

العوامل امل�ساعدة يف ت�صلب ال�شرايني:
• زيادة بع�ض ال�شحوم مثل الكول�سرتول ( )Cholesterolو الدهن الثالثي
( )Triglycerideيف الدم.
• التدخني.
• ا إل�صابة بال�ضغط أ�و ال�سكري.
• ال�ضغوط النف�سية.
• زيادة الوزن.
• الوراثة.
• احلمية املحتوية على بع�ض أ�نواع الدهون خ�صو�صاً امل�شبعة منها.
• منط احلياة الذي تقل فيه الن�شاطات اجل�سدية.
و تنق�سم ال�شحوم �إىل عدة أ�ق�سام أ�همها الدهون الثالثية Triglyceride
والكول�سرتول وهو نوعان رئي�سيان هما:

ما هو الت�صلب ال�شرياين-:
للعتقاد ال�سائد عند معظم أالطباء من أ�ن تراكم ال�شحوم على جدار
خالفاً إ
ال�شرايني هو ال�سبب أالول يف حدوث الت�صلب ثم اجللطات ،تظهر الدرا�سات أالخرية
أ�ن ال�شريان ذاته و ما يحدث له من التهابات و متزق يف جداره الداخلي و تفاعله
مع ال�شحوم ثم تكون أ�جزاء و لويحات ( )Plaqueعليه يف هذه املنطقة امل�صابة هي
ما ي�سمى بالت�صلب ال�شرياين ،كما أ�ن
هذه العملية هي ال�سبب أالول يف حدوث
اجللطة ،بينما ت�شارك تر�سبات و تراكم
ال�شحوم يف املقام الثاين يف حدوث كل • ال�شحوم اخلفيفة الكثافة (:)LDL
و هي ال�شحوم التي ترت�سب على جدران ال�شرايني الداخلية ،و الكمية أالكرب من هذا
ذلك.
ال�شحم تنتجه الكبد ب�شكل طبيعي حلاجة اجل�سم �إليه بينما يتكون القليل منه من
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أ
الدهون امل�شبعة التي ت أ�تي عن طريق الطعام مثل الدهون احليوانية و زيت النخيل
•الدوية املثبطة مل�ستقبالت بيتا
و غريهما من الدهون امل�شبعة.
وهذه تخف�ض ال�ضغط ال�شرياين كما تخف�ض �ضربات القلب مما ي ؤ�دي �إىل �إنخفا�ض
يف �إ�ستهالك أالك�سجني.
أ
• ال�شحوم الثقيلة الكثافة (:)HDL
•الدوية امل�ضادة لل�صفائح الدموية :مثل أال�سربين و هو ي�سيل الدم و يخفف
ً
و هي ال�شحوم املفيدة �إذ أ�نها حتيط بال�شحوم اخلفيفة الكثافة وحتملها بعيدا عن من �إمكانية حدوث جلطة كما �إنه قد ي�ساعد يف منع �إلتهاب جدران ال�شرايني
ال�شرايني وتنقلها �إىل الكبد حيث يتم التخل�ص منها هناك ،وكلما زادت ن�سبة هذا الداخلية.
أ
النوع من ال�شحوم كان أ�ف�ضل ،وتنتج هذه ال�شحوم يف الكبد أ�ي�ضا ويزيد من وجودها
•الدوية املخف�ضة للكول�سرتول(.)Anti-Hyperlipidemia
بع�ض أ�نواع الطعام مثل زيت الزيتون و أاللياف و كذلك امل�شي املنتظم و الريا�ضة
املعتدلة أ�ما الزيادة امللحوظة فتنتج عن تناول دواء ( )Nicotic Acidو ي�سمى ت�شخي�ص الذبحة ال�صدرية:
( )Niacinأ�ي�ضاً و هو عبارة عن فيتامني ب  3حيث ي ؤ�خذ ما مقداره � 1000إىل  2000هنالك عدة طرق للك�شف عن الذبحة ال�صدرية أ�همها و أ��سرعها ما يلي:
ملجم يف اليوم على دفعات و تدريجياً حيث أ�نه ي�سبب اح�سا�س �شديد باحلرارة يف •الفح�ص ال�سريري و يعتمد على مهارة الطبيب املعالج.
اجل�سم و حكة �شديدة و قد يظهر احمرار يف اجللد .
•التخطيط الكهربائي للقلب (.)ECG
•فح�ص الدم و الذي يظهر زيادة ملحوظة يف ثالثة خمائر(�إنزميات) هي:
• الدهون الثالثية : Triglyceride
 (  : )CPKو يوجد هذا ا إلنزمي يف ع�ضلة القلب و الدماغ.و هي الدهون الناجتة عن تناول الن�شويات و ال�سكريات و امل�شروبات الكحولية ،و  :)SGOT( -و يوجد يف أالن�سجة و على أالخ�ص يف اجلهاز اله�ضمي.
التقليل من تناول هذه أالنواع من الطعام ميكن أ�ن ي�سهم و ب�شكل كبري يف خف�ض  : )LDH( -و يوجد يف الكريات الدموية و الرئتني.
هذه الدهون كما قد ي�سهم يف التقليل من هذا الدهن يف الدم تناول حبوب زيت �سمك و عند الت أ�كد من وجود ذبحة �صدرية يحقن املري�ض مبادة حتلل و تفكك اخلرثة و
من هذه املواد دواء �سرتبتوكاينيز  Streptokinaseمث ً
ال�ساملون باعتدال حيث أ�ثبتت بع�ض التجارب عن انخفا�ض بن�سبة ت�صل �إىل .%30
ال ،مما قد تنقذ املري�ض من
موت حمتم.
و ميكن اال�ستعانة باجلدول أ�دناه لتنظيم كمية ال�شحوم يف الدم:
أ�ما يف حاالت عدم جدوى الطرق املذكورة أ�عاله ف�إنه تتم املعاجلة من خالل تركيب
دعامة يف ال�شريان امل�صاب و ذلك أ�ثناء القثطرة أ�و جراحة القلب املفتوح و �إ�ستبدال
املعدل الطبيعي املعدل املقبول املعدل اخلطر
ال�شحوم
بع�ض ال�شرايني املت�صلبة ب�شرايني ت ؤ�خذ من ال�ساق كحل أ�خري.
(:)Beta Blockers

 200ملغم و مادون  240-200ملغم  240مع و مافوق
جمموع الكول�سرتول
أ�قل من 35
 45-35ملغم
الكول�سرتول الثقيل الكثافة ( 45 )HDLملغم
الكول�سرتول اخلفيف الكثافة( 130 )LDLملغم و مادون  160-130ملغم أ�كرث من 160
أ�كرث من  200مغ
 150ملغم
الدهون الثالثية ( 100 )Triglycerideملغم

طرق الت�شخي�ص:
يخ�ضع امل�صاب و الذي تبدو عليه بع�ض أ�عرا�ض مر�ض القلب �إىل عدة �إختبارات
للك�شف عن أ�ي ت�ضيق يف ال�شرايني و من بينها ما يلي:
أ
•تخطيط القلب الكهربائي(� )Electrocardiogramثناء بذل اجلهد على جهاز
امل�شي.
•القثطرة( )catheterizationأ�و ما ي�سمى بالتمييل ( )Angiographyو هي الطريقة
أالجدى و أالو�ضح للت�شخي�ص النهائي يف الك�شف عن حجرات القلب و ال�شرايني �إذ
يدخل أ�نبوب �صغري من خالل �شريان يف الفخذ أالي�سر أ�و أالمين و عند الو�صول �إىل
القلب ت�ضخ مادة ملونة مثل اليوروغرافني ( )Urographinأ�ثناء الت�صوير أ
بال�شعة
ال�سينية لل�صدر مما يظهر أ�ي خلل يف ال�صمامات أ�و ت�ضيق يف ال�شرايني مهما �صغر
حجمه.

طرق الوقاية:
أ
•تناول أالطعمة املحتوية على �قل كمية ممكنة من الدهون و خ�صو�صا الدهون
امل�شبعة مثل الدهون احليوانية ،كما يفيد تناول الغذاء املحتوي على أاللياف مثل
الفواكه و اخل�ضروات و القمح و ال�شوفان و غريها.
•املحافظة على الوزن املعتدل قدر ا إلمكان.
أ
أ
•ا إلمتناع و التوقف الفوري عن التدخني ب�شتى �لوانه و ��شكاله.
•زيادة الن�شاط اجل�سدي �إىل أ�كرب قدر ممكن ،و ا إلقالل من و �سائل النقل
احلديثة كلما ت�سنى لنا ذلك ،و ذلك بامل�شي أ�و ب�إ�ستعمال الدراجات الهوائية و
ممار�سة بع�ض الهوايات مثل ال�سباحة أ�و بع�ض أ�نواع الريا�ضة أالخرى.
•جتنب ال�ضغوط النف�سية قدر ا إلمكان و �إرتياد أ�ماكن الرتفيه عن النف�س
خ�صو�صاً أالماكن املفتوحة مثل �شواطئ البحار أ�و الرحالت الربية.
•الفح�ص الدوري و زيارة الطبيب و فح�ص الدم للت أ�كد من �إنتظام كميات
الدهون يف الدم.

العالج-:
هنالك عدة مراحل للعالج تبد أ� أ
بالدوية و تنتهي باجلراحة ،ففي احلاالت املتو�سطة
و ما دونها يتم �إعطاء أالدوية التالية-:
•الدوية املو�سعة أ
أ
للوعية الدموية:
و أ�همها النيرتات ( )Nitratesكمادة النيرتوغلري�سني و التي تو�ضع حتت الل�سان عند
ال�شعور ب أ�مل يف ال�صدر ،كما أ�ن هناك ال�صقات تو�ضع على أ�على ال�صدر لت�ساعد يف
�إبقاء ال�شرايني متو�سعة.
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د� .إياد الرياحي
ا�ست�شاري طب وجراحة العيون

املياه الزرقاء

أ�مرا�ض العيون امل�سببة للعمى
يحتفل العامل يف � 12آذار (مار�س) من كل عام باليوم العاملي
ملكافحة مر�ض  Glaucomaأ�و ما ي�سمى بـ"املياه الزرقاء"،
حيث يعترب من أ�هم أ�مرا�ض العيون ويت�سبب بفقدان الب�صر.
وكان أ�ول احتفال بهذا اليوم يف العام  ،2008وي أ�تي تخ�صي�ص
يوم عاملي لهذا املر�ض نظرا ألن  Glaucomaهو امل�سبب
الثاين للعمى يف العامل.
ووفقا إلح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية يعانى حوايل % 2
من البالغني (فوق �سن � 40سنة) من مر�ض Glaucoma
على م�ستوى العامل ،وانت�شار املر�ض ي أ�خذ باالزدياد مع تقدم
ال�سن ليبلغ  % 10من النا�س فوق �سن � 65سنة.
ويقدر العلماء بحلول العام � ،2020إ�صابة أ�كرث من  80مليون
�شخ�ص حول العامل باملياه الزرقاء 11 ،مليونا منهم �سي�صابون
بالعمى ،وفى بحث مت �إجر ؤا�ه م ؤ�خرا يف أ�مريكا وجد أ�ن % 50
من النا�س �سمعوا مبر�ض  Glaucomaلكن ال يعرفون ما
هو ،و أ�ن  % 50من النا�س مل ي�سمعوا عن هذا املر�ض.
ويعرف ( Glaucomaب�سارق أالب�صار) وي ؤ�كد العلماء
انه ال�سبب الرئي�س الثاين للعمى على م�ستوى العامل بعد
" Cataractاملياه البي�ضاء".
أ
فهو ي�ضرب ب�صمت وب�صورة تدريجية ،ومن الهمية تثقيف
النا�س حول أ�همية الك�شف املبكر لهذا املر�ض الذي ي�سبب
العمى الدائم.
أ
أ
واملاء أالزرق �و ال�سود  Giaucomaهو مر�ض ي�صيب
العني نتيجة ارتفاع ال�ضغط يف العني فيح�صل نتيجة ذلك
تلف يف أ�ن�سجة الع�صب الب�صري ،يتبعه تدريجيا فقد أ�جزاء
من املجال الب�صري للر ؤ�ية ،و�إذا مل يعالج املر�ض يحدث تلفا
كليا يف الع�صب الب�صري وبذلك تفقد العني قدرتها على
ا إلب�صار.
ويعرف مر�ض ارتفاع �ضغط العني  Glaucomaعند
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عامة النا�س باملاء أالزرق ،وجاءت هذه الت�سمية من مفهوم
كلمة اجللوكوما عند ا إلغريق والتي تعني �شالالت زرقاء،
ألن املري�ض أ�حيانا ي�شاهد هاالت زرقاء حول م�صدر ال�ضوء
فيعطي االنطباع أ�ن بداخل العينني مياها زرقاء .كما أ�ن لون
العني امل�صابة بارتفاع �شديد لل�ضغط عند الوالدة ،أ�ي ماء ازرق
خلقي أ�و وراثي تكون ذات لون أ�زرق غامق.
ويرجع �سبب ا إل�صابة مبر�ض ارتفاع �ضغط العني
� Glaucomaإىل عدم التوازن بني كمية ال�سائل الذي
تفرزه العني وبني قدرة قنوات العني اخلا�صة بت�صريف
هذا ال�سائل ،فينتج عن ذلك جتمع هذا ال�سائل داخل العني
وال�ضغط على أ�ن�سجة العني الداخلية مبا فيها الع�صب
الب�صري ،وهناك أ��سباب عديدة ت ؤ�دي �إىل قلة ت�صريف العني
لل�سوائل ،منها ان�سداد أ�و �ضيق الفتحات اخلا�صة بالت�صريف
أ�و وجود التهابات داخل العني ت ؤ�دي �إىل �ضيق القنوات ،كما
أ�ن بع�ض �إ�صابات العني قد ت ؤ�دي �إىل تلف يف أ�ن�سجة تلك
القنوات.
ويقول ا�ست�شاري طب العيون مبركز العيون الدويل الدكتور
اياد الرياحي ان خطورة مر�ض املاء أالزرق تكمن يف أ�نه ي�سبب
فقدانا دائما للب�صر �إن مل يتم اكت�شافه ومعاجلته مبكرا،
فعندما يزيد ال�ضغط يف العني على معدله الطبيعي ،والذي
يكون عادة أ�قل من  21مم زئبقي ،تت أ�ثر جميع أ�ن�سجة العني
الداخلية بهذا االرتفاع يف ال�ضغط ،وكذلك عروق الع�صب
الب�صري الدموية وبع�ض طبقات ال�شبكية ،كما يح�صل تدريجيا
تلف يف أ�ن�سجة الع�صب الب�صري ،أ
ولل�سف ف�إن هذا التلف غري
قابل للعالج حتى ولو أ�مكن التحكم يف معدل ال�ضغط بعد
ذلك ،وهنا ت أ�تي أ�همية الت�شخي�ص املبكر واالهتمام با�ستعمال
العالج با�ستمرار حتى ال يرتفع ال�ضغط عن معدله الطبيعي
ويبقى الع�صب الب�صري يف حالة جيدة.

�إىل ذلك ،ي�صيب مر�ض املاء أالزرق الكبار وال�صغار على
لل�صابة
ال�سواء ،لكن هناك أ�نا�سا معر�ضون أ�كرث من غريهم إ
به مثل أ�فراد أال�سر التي بها تاريخ وراثي للمر�ض ،حيث ميكن
توارث هذا املر�ض ،فمثال �إذا كانت أالم م�صابة بهذا املر�ض ف�إن
احتماالت �إ�صابة املولود به ترتفع حوايل �ست أ�و �سبع مرات
عن أال�شخا�ص الذين لي�س لديهم تاريخ وراثي للمر�ض،
أ
والفراد الذين يعانون من بع�ض أ�مرا�ض العيون مثل بعد
أ
النظر أ�و القرنية ال�صغرية ،حيث تكون زاوية العني المامية
التي يتم من خاللها ت�صريف ال�سائل �ضيقة نوعا ما ومعر�ضة
لالن�سداد ،كما أ�ن أ�ي ا�ضطرابات أ�خرى قد حتدث للعني
كالتهابات القزحية قد ت ؤ�دي �إىل ارتفاع ال�ضغط بها .خ�صو�صا
أ�ولئك الذين يتجاوزون أالربعني من عمرهم حيث ترتفع
خماطر ا إل�صابة بهذا املر�ض عندهم بن�سبة خم�س مرات عن
غريهم.

أ�نواع املاء أ
الزق
 املاء أالزرق املزمن:
ويعترب أ�كرث أ�نواع هذا املر�ض �شيوعا ،وينتج عن �ضيق يف
قنوات العني الداخلية ب�شكل تدريجي ،وتبد أ� ا إل�صابة بهذا
املر�ض بعد �سن أالربعني ،في�شعر املري�ض ب�ضيق يف املجال
الب�صري للر ؤ�ية أ�و قد يالحظ عدم و�ضوح الر ؤ�ية يف جزء من
املجال الب�صري ،و�إذا ا�ستمر املر�ض من دون عالج ف�إن قدرة
ا إلب�صار تنح�صر يف منطقة دائرية �صغرية ،وال ي�صاحب هذا
النوع من املاء أالزرق أ�مل بالعني لذلك ف�إن الت�شخي�ص املبكر
يتم يف كثري من احلاالت بالفح�ص الدوري لعينيه.
 املاء أالزرق احلاد
وهو اقل �شيوعا من املاء أالزرق املزمن وعادة ي�صيب أال�شخا�ص
الذين تكون زاوية العني أالمامية �ضيقة وهذا النوع أ�كرث لدى
امل�صابني ببعد النظر ،ويتميز هذا املر�ض بارتفاع مفاجئ وحاد
ل�ضغط العني ،ما ي ؤ�دي �إيل حدوث �آالم �شديدة بالعني غالبا ما
تكون م�صحوبة ب�صداع �شديد وغثيان و�إذا مل يعالج هذا املر�ض
ب�شكل عاجل ف�إنه قد ي ؤ�دي �إىل فقدان الب�صر يف مدة ق�صرية،
وهنا يجب أ�ن ن�شري �إىل �ضرورة االهتمام بالعني أالخرى �إذا
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أ��صيبت �إحدى العينني ف�إن احتماالت �إ�صابة العني أالخرى فيما بعد قد تكون كبرية ما
مل ت�ضع العني إلجراء وقائي.
 املاء أالزرق اخللقي
أ
قد يولد الطفل م�صابا بهذا املر�ض أ�و ي�صاب به يف ال�سنوات أ�و ال�شهور الوىل من عمره
وميكن توارثه عن أ�حد أالبوين أ�و كليهما كما قد يحدث نتيجة �إ�صابة الطفل بعدوى
فريو�سية عند �إ�صابة أالم بهذا الفريو�س يف أال�شهر الثالثة أالوىل من احلمل.
ونتيجة لكرثة التزاوج بني أالقارب ف�إن مر�ض املاء أالزرق اخللقي يكرث يف البالد العربية
نتيجة العادات والتقاليد املتوارثة يف زواج أالقارب التقليدي .وعند �إ�صابة الطفل مبر�ض
املاء أالزرق اخللقي يالحظ أالبوان كرب حجم �سواد العني نتيجة لكرب حجم القرنية
وهي الطبقة ال�شفافة التي تغطي �سواد العني كما قد تفقد القرنية �شفافيتها وملعانها
فيتغري ال�سواد �إىل اللون أالزرق الغامق أ�و أالبي�ض ومن املهم جدا عالج املاء أالزرق
اخللقي يف أ��سرع وقت ممكن حتى ي�ستطيع الطفل الرتكيز بعينيه وميكن بذلك جتنب
ا إل�صابة بك�سل العني.
ؤ
وهناك أ��سباب كثرية من املمكن أ�ن ت�دي �إىل ارتفاع �ضغط العني منها:
 التهابات القزحية املتكررةن�ضوج ال�ساد ( املاء أالبي�ض).املراحل املتقدمة ملر�ض اعتالل ال�شبكية ال�سكري. اال�ستعمال الطويل ملركبات الكورتيزون. ان�سداد أالوعية الدموية بال�شبكية. أ�ورام العني الداخلية.ويتم ت�شخي�ص مر�ض املاء أالزرق بقيا�س �ضغط العني بوا�سطة جهاز خا�ص ،وي�ستغرق
هذا الفح�ص أ�قل من دقيقة ،كما يتم فح�ص الع�صب الب�صري حتى ميكن تقييم التلف
الذي �سببه ارتفاع ال�ضغط على أ�ن�سجة الع�صب با إل�ضافة �إىل فح�ص املجال الب�صري
.Visual Fields
أ
وللوقاية من مر�ض املاء الزرق ،ال بد من الفح�ص الدوري واال�ست�شارة الطبية يف حالة
ظهور أ�حد أالعرا�ض التالية؛ فقدان الر ؤ�ية املحيطية ،عدم و�ضوح الر ؤ�ية ،ر ؤ�ية هاالت
ملونة حول أال�ضواء ،احمرار م�صحوب ب آ�الم يف العني (يف حاالت املاء أالزرق احلاد) ،كرب
حجم القرنية أ�و تغري لونها عند أالطفال (حاالت املاء أالزرق اخللقي).
ويتطلب كذلك فح�ص العني �سنويا ملن هم فوق �سن أالربعني للك�شف عن مر�ض املاء
أالزرق أ�و أالمرا�ض أالخرى التي قد ت ؤ�دي الرتفاع �ضغط العني ،وطلب اال�ست�شارة
الطبية قبل الزواج بني أالقارب يف حالة م�صابني بارتفاع �ضغط العني اخللقي.
ويجب فح�ص �ضغط العني جلميع أ�فراد أال�سرة التي بها تاريخ وراثي مرة واحدة يف
ال�سنة علي أالقل ،وعمل فتحات يف طرف القزحية بالليزر أ
لل�شخا�ص الذين يعانون من
�ضيق يف زاوية العني ،وذلك للوقاية من حدوث ارتفاع ال�ضغط احلاد.
و�إذا كنت من أ�حد أال�شخا�ص الذين أ��صيبوا مبر�ض املاء أالزرق ،فيجب عليك أ�ن تتذكر
النقاط التالية:
� .1إن العالج أ
بالدوية لي�س عالجا م ؤ�قتا بل يجب اال�ستمرار يف ا�ستعمالها ب�صفة دائمة
حيث ي ؤ�دي االنقطاع عنها �إىل ارتفاع ال�ضغط مرة أ�خرى.
 .2ا�ستعمال أالدوية بانتظام فال بد ا�ستخدام القطرات ب�شكل منتظم بحيث يكون بني
ا�ستعمال كل نوع و�آخر ع�شر دقائق على أالقل.
 .3الهدف أال�سا�سي من عالج ارتفاع �ضغط العني هو املحافظة على م�ستوى �ضغط
العني وبالتايل املحافظة على النظر ولي�س حت�سني م�ستوى النظر ولذلك ينبغي عدم
�إهمال العالج حتى لو مل ي ؤ�د �إىل حت�سن يف حدة الب�صر.
 .4ال بد من مراجعة طبيب العيون عند مالحظة أ�ي تغري يف القدرة على الر ؤ�ية أ�و
ظهور أ�ي �آثار جانبية من جراء تعاطي العالج وجتنب ترك أ�ي عالج من دون ا�ست�شارة
الطبيب.
 .5عند نفاد أ�ي نوع من أالدوية قبل موعد مراجعتك للطبيب ألي �سبب ،ف�إن هذا ال
يعني ترك الدواء بل يجب اال�ستمرار با�ستعماله حتى موعد الزيارة التالية.

الطبية حتت �إ�شراف

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

بع�ض أ
ال�شخا�ص
ال ميتلكون ب�صمات أل�صابعهم
وجدت درا�سة جديدة أ�ن طفرة جينة نادرة قد
تكون ال�سبب وراء والدة بع�ض أال�شخا�ص بدون
ب�صمات أ
لل�صابع.
ويعرف هذا اال�ضطراب بعدم وجود ب�صمات
با�سم":مر�ض ت أ�خري الهجرة" ألن بع�ض البلدان
ت�شرتط وجود الب�صمات للدخول.
واال�سم العلمي له  adermatoglyphiaكما
يطلق العلماء على احلواف النحيفة والفريدة
لكل �شخ�ص على أ��صابع اليدين والقدم با�سم
(.)dermatoglyphs

تت�شكل ب�صمات أال�صابع لدى معظم أال�شخا�ص يف
الرحم خالل أال�سبوع ً 24من احلمل .ولكن فيما ال
يقل عن أ�ربع أ��سر يف جميع أ�نحاء العامل ميتلكون
أ��صابع خالية من الب�صمات وهذا قد يبدو وك أ�نه
تذكرة للحياة من التحرر من اجلرائم ولكن
يف الغالب ما ي أ�تي خلو أال�صابع من الب�صمات
ب آ�ثار جانبية غري مرغوب بها مبا يف ذلك ظهور
تقرحات جلدية وخراجات على الوجه.
واخترب الباحثون يف مركز تل أ�بيب �سورا�سكي
الطبي عائلة �سوي�سرية تعاين من خلو أال�صابع
من الب�صمات حيث قام الباحثون مبقارنة اجلني
لت�سعة من أ�فراد أال�سرة بدون ب�صمات أال�صابع
مقارنة مع �سبعة من أ�فراد أال�سرة الذين ميتلكون
الب�صمات.
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ويعود هذا اال�ضطراب �إىل أ�ن طفرة جينةعلى
الكرومو�سوم ( .4وكما هو معروف ف�إن الب�شر
لديهم  46كرومو�سوماً  ،والتي ت أ�تي يف  23زوجا،
الن�صف أالول من أالم والن�صف آالخر من أالب)
هذا اجلني ،والذي ي�سمى ، SMARCAD1
ي�سيطر على عدد من اجلينات أالخرى ذات ال�صلة
بالنمو� .إن أ�فراد أال�سرة ال�سوي�سرية الذي يعانون
من خلو أال�صابع من الب�صمات ميتلكون عدد
قليل من اجلني  ،SMARCAD1املوجود فقط
يف اجللد .تقلل الطفرة أ�ي�ضا عدد الغدد العرقية
يف كفة اليد لدى أال�شخا�ص الذين يعانون من هذا
اال�ضطراب .
وقال باحث الدرا�سة ايلي �سربيت�شر يف مركز
تل ابيب �سورا�سكي الطبي يف بيان �صحفي:
"�إن قلة من أال�شخا�ص يعرفون وظيفة اجلني
 ."SMARCAD1ولكن ت�شري التجربة التي
أ�جريت على أال�سرة ال�سوي�سرية �إىل أ�ن ذلك
اجلني يتحكم باجلينات أالخرى التي ت ؤ�ثر على
أ�على اجللد والغدد العرقية على حد �سواء.
وقال �سربيت�شر":وعالوة على ذلك فكما هو
معروف أ�ن الب�صمات غري الطبيعية قد تنذر
أ�حيانا با�ضطرابات �شديدة أالثر  ،ف�إن نتائجنا قد
ت ؤ�ثر يف �إدراكنا للمزيد من أالمرا�ض التي ال ت ؤ�ثر
على اجللد فح�سب".

الطبية
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�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

الفال�ش املدمج
تكلمنا يف عدد �سابق عن الفال�ش وانواعه وركزنا يف حديثنا على نوعني أ��سا�سيني وهما الفال�ش املدمج والفال�ش اخلارجي و باال�ضافة لوحدات
الفال�ش اخلارجية امل أ�لوفة ،هناك انواع خمتلفة من الفال�شات اخلارجية التي تعترب تخ�ص�صية وي�ستخدمها االحرتافيون يف منا�سبات حمددة
و�ستكون هي حمور حديثنا يف هذا العدد.

الفال�ش الدائري او الفال�ش املاكرو
ويتم تركيبه على العد�سة مبا�شرة وهو خم�ص�ص للت�صوير عن قرب .قام باخرتاع هذا النوع من الفال�شات ال�سرت داين وكانت الفكرة ا�سا�سا ال�ستخدامه يف ت�صوير
أال�سنان .أ�هم مميزات هذا النوع هو أ�ن ا إل�ضاءة تكون مت�ساوية مع ا إلبقاء على الظالل اخلفيفة .ميزة اخرى مهمة وهي خفة وزنه و�صغر حجمه مما ي�سهل عملية حمله
بعك�س ال�سوفت بوك�س.
أ
أ
ي�ستخدمه الكثري من املحرتفني يف ت�صوير البورتريه وت�صوير عرو�ض االزياء حيث انه يعطي للة جميلة يف العني.

فال�شات اال�ستوديو:
وهي الفال�ش التي ت�ستخدم يف اال�ستوديوهات اخلا�صة بالت�صوير وحجمها كبري ولكن نتائجها
مميزة خ�صو�صا اذا كان االعداد والتوزيع قد متا ب�شكل �صحيح .ومن اجلدير بالذكر بان كثري
من املحرتفني يف�ضلون االعتماد على عدد من الفال�شات اخلارجية بدال من فال�شات ال�ستوديو
نظرا ل�سهولة حملها ولكن بالطبع التعامل مع هذا االمر لي�س �سهال خ�صو�صا للمبتدئني.
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�سيمفونية ال�ضوء

لل�ضاءة داخل اال�ستوديو وهي:
هناك ثالثة أ�نواع إ
� -1إ�ضاءة رئي�سية
� -2إ�ضاءة م�ساعدة
� -3إ�ضاءة اخللفية
أ
وميكن ا�ستخدام هذه النواع الثالثة معاً أ�و ا�ستخدام بع�ضها وبالطبع فان هذا يعتمد
على املو�ضوع املراد ت�صويره والت أ�ثريات املراد عملها وبالطبع ميكن اال�ستعانة أ�ي�ضاً
با إلك�س�سوارات أ�و أال�سطح العاك�سة أ�و حتى أ�دوات توزيع وتوجيه ا إل�ضاءة وذلك للتحكم
يف انت�شارها وتوزيعها على املو�ضوع.

من مميزات �إ�ضاءة ال�ستوديو هو أ�نه ميكن التحكم يف قوة ا إل�ضاءة ومكانها ويبقى التحكم
يف جودة التعري�ض بيد امل�صور الذي يختار ا إل�ضاءة املقرتحة إلخراج العمل النهائي.
من عيوب فال�شات ال�ستوديو اي�ضا �صعوبة ا�ستخدامهم يف البيئة اخلارجية خ�صو�صا
يف حاالت الطق�س ال�صعبة كالغبار أ�و املطر او حاالت الرطوبة واحلرارة العالية كما هو
احلال يف حميطنا .عيب أ�خر ومهم هو �ضرورة وجود م�صدر للتيار للكهربائي وهذا امر
قد ال ميكن توفريه يف كل مكان والبديل هو االعتماد على البطاريات اخلارجة وهذا امر
مكلف جدا.

أ�حمد عبداهلل ال�شكيلي
�سلطنة عمان

امل�صادر:

http://al7kma.com/vb/showthread.php?t=1093
/http://www.flickr.com/photos/faisal-megbel/7023036403
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#internalflash
)http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_(photography
http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_flash
http://meeeem.com
/http://www.palmoon.net
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نظرات يف م�آالت دول الربيع العربي

30

تثبت أالحوال والتطورات التي جتري يف
الدول التي أ��سقطت أ�نظمتها ال�سيا�سية ،
ودخلت مرحلة بناء نظام �سيا�سي جديد ،
وتوافقات جمتمعية جديدة  ،أ�ن الهدم مهما
كانت �صعوباته وعقباته  ،أ��سهل بكثري من
بقلم  :حممد حمفوظ
م�شروع البناء ملا يحقق التطلعات والطموحات
العامة ..ألنه دائما حلظات االنتقال ال�سيا�سي
واالجتماعي من نظام �سيا�سي �إىل �آخر ومن �شبكة م�صالح م�ستقرة وقائمة � ،إىل بناء
�شبكة أ�خرى وفق �شروط وموا�صفات خمتلفة أ�قول أ�نه دائما حلظات االنتقال  ،يرافقها
بروز لكل الطموحات والتطلعات بحيث ي�سعى كل مكون اجتماعي أ�و �سيا�سي للتفكري
يف م�صاحله ورفع ال�صوت من أ�جل عدم التعدي أ�و جتاوز ما يعتربه هذا املكون أ�و ذاك
أ�نه م�صاحله احليوية ..
أ��سوق هذا الكالم لي�س من أ�جل حتبيذ �سيا�سة �إبقاء ما كان على ما كان  ،و�إمنا
للقول � :إن مرحلة البناء يف أ�ي ف�ضاء اجتماعي أ�و �سيا�سي أ�و وطني  ،يتطلب لياقات
و�إمكانات ب�شرية قادرة على جتاوز كل العقبات وعدم ت�ضييع البو�صلة يف زحمة أالزمات
واال�ستحقاقات املتفاوتة  ..ولكي تت�ضح هذه الر ؤ�ية ب�شكل دقيق ومف�صل وانطالقا
من جتربة دول الربيع العربي خالل عام و أ��شهر يف بناء واقعها ال�سيا�سي اجلديد أ�ذكر
النقاط التالية :
 - 1ثمة أ�طراف حملية و�إقليمية ودولية عديدة  ،تعمل بو�سائل خمتلفة على و أ�د الربيع
العربي وعدم و�صوله �إىل نهاياته ال�سيا�سية يف بناء دول دميقراطية – تعددية  ..وال
�شك أ�ن ح�ضور القوى احلية يف ال�شعوب العربية و�إ�صرارها على النزول �إىل امليدان
واملعرتك ال�سيا�سي � ،سي�ساهم يف �إف�شال ا إلرادات املحلية وا إلقليمية والدولية امل�ضادة..
 -2ت ؤ�كد تطورات أالحداث يف دول الربيع العربي  ،أ�ن قوى ا إل�سالم ال�سيا�سي أ�مام
فر�صة تاريخية للم�ساهمة يف م�شروع التحول الدميقراطي يف املنطقة  ..وهذا يتطلب
من قوى ا إل�سالم ال�سيا�سي االلتزام مب� أس�لتني أ��سا�سيتني وهما :
 -1االلتزام بالدميقراطية بكل �آلياتها وميكانيزمات عملها  ،بو�صفها اخليار الوحيد
إلدارة املجال العام على أ��س�س جديدة يف املنطقة العربية  ..فالدميقراطية لي�ست تكتيكا
للتمكن ال�سيا�سي  ،و�إمنا هي خيار نهائي ..
�إذا متكنت قوى ا إل�سالم ال�سيا�سي من االلتزام بالدميقراطية ومقت�ضياتها  ،ف�إن
هذه القوى وبزخمها ال�شعبي � ،ست�ساهم ب�إيجابية يف عملية التحول الدميقراطي يف
املنطقة..
-2عدم ا�سقاط املنطقة يف الفنت الطائفية واملذهبية وهذا يتطلب من قوى ا إل�سالم
ال�سيا�سي  ،خلق مقاربة فكرية و�سيا�سية جديدة حلقيقة التعدد الديني واملذهبي يف
املنطقة ..
وال ريب أ�ن انزالق قوى ا إل�سالم ال�سيا�سي نحو الفنت الطائفية واملذهبية � ،سي�ضيع
فر�صة م�شاركتها الفعالة يف م�شروع التحول الدميقراطي ..
أ
 -3يبدو من جمموع املعطيات ال�سيا�سية وا إل�سرتاتيجية والمنية املتوفرة  ،عن
بلدان الربيع العربي  ،أ�نها تتجه �إىل توزيع م�صادر القوة يف االجتماع الوطني بني
الع�سكر واحلركات ا إل�سالمية بكل ت�شكيالتها و أ�طيافها و أ�لوانها  ..بحيث تكون

الدولة واخليارات اال�سرتاتيجية بيد امل ؤ��س�سة الع�سكرية  ،أ�ما ال�سلطة كف�ضاء للتناف�س
والتداول  ،ف�سيكون يف أ�غلب هذه الدول بيد احلركات ا إل�سالمية ..
وطبيعة امل�ستقبل ال�سيا�سي املنظور لدول الربيع العربي � ،ستكون مرهونة �إىل حد بعيد
�إىل طبيعة العالقة التي �ستت�شكل بني الع�سكر وا إل�سالميني  ..ف�إذا كانت العالقة قائمة
على أ��سا�س التناغم التام  ،ف�إن أالمور تتجه �إىل أ�ن تكون دول الربيع العربي أ��شبه ما
يكون �إىل النموذج الباك�ستاين  ..أ�ما �إذا كان ا إل�سالميون ين�شدون بناء دولة مدنية
– دميقراطية  ،ويبادرون باجتاه بناء كتلة �سيا�سية – دميقراطية وا�سعة تتجه �صوب
هذا الهدف  ،وحتول دون هيمنة الع�سكر  ،ف�إن النتيجة حتى ولو كانت هناك �صعوبات
حقيقية �آنية من جراء التناف�س والتدافع وال�صراع  ،هي اقرتاب دول الربيع العربي
من النموذج الرتكي ..
 -4يف �سياق التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية  ،يتم اخللط الدائم بني
الفكرة الدميقراطية التي قد ال تختلف عليها القوى ال�سيا�سية واالجتماعية  ..وبني
النظام الدميقراطي  ،الذي يتطلب يف املرحلة أالوىل تفكيك النظام ال�سابق و�شبكة
امل�صالح القائمة وبعد ذلك ت أ�تي مرحلة �إر�ساء معامل النظام الدميقراطي اجلديد ..
فالفكرة الدميقراطية هي فكرة حاملة  ،ألنها تتحدث عن ما ينبغي أ�ن يكون  ،دون الوقوف
أ�مام م�شاكل االنتقال وطبيعة االنق�سامات وال�صراعات االجتماعية وال�سيا�سية الناجتة
من تناق�ض امل�صالح أ�و اخلوف من �ضياعها وخ�سارتها  ..وبني النظام الدميقراطي الذي
يتطلب وقائع اجتماعية جديدة وممار�سة �سيا�سية واجتماعية تعتني ب�إدارة اللحظة
بكل زخمها وتبايناتها وتناق�ضات القوى املختلفة التي ت�شكلها  ..فبناء الدميقراطيات
يتطلب مغالبة دائمة لكل نزعات اال�ستبداد  ،وت أ��سي�س م�ستمر لوقائع وحقائق احلرية
والدميقراطية يف الف�ضاء ال�سيا�سي واالجتماعي  ..ووجود أ�زمات وم�شاكل وانق�سامات
اجتماعية ونزاعات �سيا�سية  ،كلها ظواهر طبيعية يف جمتمع يريد االنعتاق والتحرر ..
كما أ�ن الدميقراطية ال تنهي هذه النزاعات واالنق�سامات  ،و�إمنا تنظمها يف �إطار تناف�س
�سيا�سي – �سلمي  ،حمكوم بقواعد د�ستورية وقانونية ..
آ
و �إن �شروط جناح جهود امل�صاحلة واالن�صاف يف جمتمعات الربيع العربي هي التي :
 -1االلتزام مبقت�ضيات التغيري الدميقراطي – ال�سلمي يف الدولة واملجتمع ..
 -2بناء التحالفات ال�سيا�سية واالجتماعية الوا�سعة ..
فالتحالفات ال�سيا�سية العابرة للم�شارب أاليدلوجية والفكرية وال�سيا�سية  ،هي القادرة
على �إجناز امل�صاحلة وا إلن�صاف  ،و�ضبط نزعات الث أ�ر واالنتقام ..
-3الدميقراطية حق اجلميع  :لعل من أالخطاء الكربى يف مرحلة العدالة االنتقالية
 ،والتي ت�ساهم يف �شحن النفو�س والبحث عن �آليات للدفاع عن اجلماعة اخلا�صة  ،هو
العمل بعقلية ( دميقراطية اال�ستثناء ) التي تتجه العتبارات معينة يف ا�ستبعاد �شريحة
أ�و فئة من الواقع ال�سيا�سي اجلديد ..
-4فاال�ستثناء وا إلق�صاء يخرب العملية ال�سيا�سية  ،ويفتح املجال للنافذين �إىل التالعب
يف هذا احلق  ..وهذا بطبيعة احلال يقت�ضي �إعطاء أ�ولوية �إىل بناء مرجعية قانونية
ود�ستورية حتى يتم التناف�س بني خمتلف القوى يف �سياق مرجعية د�ستورية  ،تكون
هي احلكم والفي�صل حني النزاع  ،أ�و يف حتديد أالولويات وجدول أالعمال الوطني
لل�صالح والتغيري ..
إ
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مقالة

ندى ميزرا الب�شراوي

زهراء عبد العزيز آ�ل عبد احلي

مرمي ح�سن آ�ل �سلي�س

حوراء عالّم آ�ل حماد

ماجدة علي اجل�شي

على هام�ش دورة "فن فر�شاتي" مبنتدى حوار احل�ضارات

تغي النظرة للفن يف املجتمع املحلي
الفنان زمان جا�سم ي�ؤكد رّ
القطيف ـ اخلط
نظم منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف حما�ضرة
عامة حول " واقع احلركة الت�شكيلية جليل ال�شباب بني
املحفزات واملعوقات» ،قدمها الفنان الت�شكيلي ال�سعودي زمان
جا�سم  ،على هام�ش دورتي «فن فر�شاتي» اللتني نظمهما
املنتدى م ؤ�خراً ،و�شارك فيهما عدد من املبتدئني واملبتدئات
يف جمال الر�سم ،ومت عر�ض أ�عمالهم التي أ�نتجوها يف معر�ض
خا�ص بهم.
وقال جا�سم خالل املحا�ضرة �إن «الفنان يبذل جهداً يف
املناطق العربية واخلليجية ،وال�سعودية حتديداً ،أ�كرث من أ�ية
دولة أ�خرى ،والفنان يف خارج اململكة ينمو يف بيئة فنية منذ
ال�صغر ،عك�س واقعنا».و أ��ضاف جا�سم أ�ن الفن متقدم ،وو�صل
�إىل مراحل متجاوزة قبل مائة عام ،فالفن يف الوقت احلا�ضر
أ��صبح جزءاً ال يتجز أ� من احلياة ،و أ�حد �ضروراتها ،فهو ثقافة
�إن�سانية تولد ب�شكل خفي ،وتظهر مالحمها بفعل ا إلبداع،
وهذا أالمر يخ�ص كل الفنون� ،سواء املادية امللمو�سة ،أ�م غري
امللمو�سة ،فلوال الفن ملا ا�ستطاعت الب�شرية االحتفاظ برتاثها
عرب الع�صور».
أ
و أ�و�ضح جا�سم �ن الفن يف القرن الـ  21يحمل مالمح غام�ضة،
فما عادت اللوحة املعلقة ،وال اللوحة ثالثية أالبعاد ،امل�سيطرة
على الفن ،وما عاد الفن يق َّيم بح�سب مقدرة الفنان على
الر�سم ،بل يعتمد اليوم على الفكرة واملفهوم.
وتطرق اىل تطور الفن يف املجتمع املحلي وقال بان فرتة
ع�صيبة مرت على الفن لدينا قبل ع�شرين عاماً ،حتى �إن
احدى الفنانات التي أ�قامت أ�ول معر�ض �شخ�صي ،حوربت حتى
من ا إلعالم ،لكن يف الوقت احلا�ضر نرى ان ثقافة املجتمع
ونظرته للفن تغريت كثرياً ،و أ��صبحت بع�ض املجتمعات
تتعامل مع الفن ب�شكل جدي ،ك�ضرورة يف احلياة ،مع ان هناك
فئات تتعامل معه ب�شكل �سلبي مع أال�سف.وا�شار اىل ان الفن
ال ميكن أ�ن ينمو دون م ؤ��س�سات املجتمع «امل ؤ��س�سات أالهلية»
م�شدد أ� على اهمية احلاجة �إىل �صاالت عر�ض� ،إذ ال يوجد يف
منطقة القطيف �صالة عر�ض متخ�ص�صة ،على الرغم من
أ�نها أ�كرب منطقة حتوي فنانني وفنانات يف املنطقة ال�شرقية،

عهد خالد دهنيم

رغد أ�حمد دعبل

رميا�س حممد الغامن

و�شارك امل�سرحي الدكتور عبداهلل العبداملح�سن مبداخلة يف
أالم�سية ،م ؤ�كداً أ�ن املعوقات التي يلقاها الت�شكيلي هي نف�سها
التي يلقاها امل�سرح و أ�كرث ،مو�ضحاً ال�صعوبات التي واجهته
يف بداياته� ،إذ كان الوحيد الذي يكتب مل�سرح الطفل ،ومل
يكن هناك مناف�سون على ال�ساحة ،ما �سبب عدم فرحته عند
ح�صوله على أ�ية جائزة.
ويف نهاية أالم�سية ،كرم راعي املنتدى ف ؤ�اد ن�صراهلل امل�شاركني
وامل�شاركات يف دورة «فن فر�شاتي» التي نظمها املنتدى م ؤ�خراً،
و�شارك فيها عدد من املبتدئني واملبتدئات يف جمال الر�سم،
و أ�قيم معر�ض ألعمالهم التي أ�نتجوها خالل الدورتني اللتني
نظمتها أالعالمية أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل،فيما قدمت املدربتان
زهرة املرتوك وحوراء املرهون احل�ص�ص التديبية .أ�ما
امل�شاركون يف الدورتني فهم من الكبار:ماجدة اجل�شي ،فاطمة
البزرون ،حوراء حماد ،زهراء �آل عبداحلي ،مرمي �آل �سلي�س ،
ندى الب�شراوي ومن ال�صغار:هود امغيزل ،علي اجل�شي ،عالء
الغامن ،حبيب القطري ،رميا�س الغامن ،رغد دعبل ،ريان
دعبل،علي الغامن �سارة �آل ن�صر ،عهد دهنيم،ح�سني دهنيم .

�سارة نعيم آ�ل ن�صر ربان أ�حمد دعبل

حبيب ه�شام القطري ح�سني خالد دهنيم

ان يكون هناك مبتد�آت بهذا امل�ستوى الرفيع ..فذلك من
دواعي �سروري و ح�سن حظي ان التقي بهن و اقود دفة
احلوار و �إلقاء ال�ضوء على بع�ض أ��سا�سيات الر�سم ب�شكل
مكثف و العمل بها و تطبيق (تكنيك) بع�ض التجارب الفنية
 ,و بالرغم من ق�صر الدورة التدريبية �إال �إنها كانت مكثفة
املعلومات و التدريبات  ,و انا أ��شهد أ�ن طيلة تدري�سي بال�سنوات
املا�ضية مل أ�حظ مبجموعة جادة و موهوبة بالفطرة مثلهن
فبم�شيئة اهلل �سيكون هناك جتمعات مبثابة ور�ش عمل لزيادة
ا إل�ستفادة من بع�ضنا و للحفاظ على ا�ستمرارية التدريب لنا
جميعاً .
و ال�شكر أالول و أالخري لهن و ملجهود االعالمية أ�مل ن�صراهلل
يف جمهودها اجلميل ا إلداري و ا�ست�ضافتها الفنان القدير
زمان جا�سم يف حواره الفن و معوقاته و حلول مقرتحة......
حلوار احل�ضارات جمال أ�كرث حني ي�شع ب أ�نواع الفنون.
الفنانة الت�شكيلية زهرة املرتوك
زرت املعر�ض الب�سيط والذي كان نتاج دورة ( فن فر�شاتي),
ورغم ب�ساطة املعر�ض �إال أ�نه أ�عجبني كثرياً.....
ما الحظته أ�نه يف كل عام نرى جمموعة من املوهوبني
يخرجون لل�ساحة ويقال أ�نهم مبتدئون يف الفن .بع�ضهم
م�ستواه يرتقي وي�ستحق أ�ن يعمل عليه والبع�ض أ�قل من
ذلك وهي عملية تقنني مواهب ال أ�كرث ,ولكن أ
بالم�س كان
ما ر أ�يته حقاً يب�شر مببدعني �إن مار�سوا ووا�صلوا طريقهم.
أ�عجبتني اللوحات التي أ��سفرت عن موهبة و�إمكانية عطاء يف
وقت ق�صري جداً ال يتجاوز أال�سبوعني .وفعال ال أ�حد يغفل
عن دور الفنانة زهراء املرتوك والتي فهي رائعة يف التدريب
خا�صة لهذا اجليل.
�شكرا ملنتدى حوار احل�ضارات لهذه املبادرة الرائعة .ولكم
أ�يها الفنانات والفنانون ال�صغار فقط أ�ن ال تتوقفوا......
ف�إن كان أ�ول امل�شوار جميال فالقادم أ�روع.
آ
الفنانة الت�شكيلية �سيما �ل عبداحلي

عالء أ�نور الغامن
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علي ح�سني الغامن

هود حممد امغيزل

الت�شكيلي
الفن حوار

علي ح�سني اجل�شي
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الفنانة رمالء اجل�ضر لـ"اخلط"

أ�ميل �إىل جت�سيد تفا�صيل أ
ال�شياء الواقعية
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل:

حظِ يت باهتمام وافر منذ طفولتها  ,وتهي أ� لها جو عائلي أ�تاح لها ممار�سة خربا�شاتها أالوىل يف خطواتها
البدائية كانت كربالء ملهمتها أالوىل  ,و�سرعان ماانطقلت نحو عامل الت�شكيل  ,وفتحت لها أالبواب م�شرعة
نحو امل�شاركات الفنية ,والتي من خاللها حددت هويتها وطابعها اخلا�ص من خالل امليل �إىل الواقعية .
يف هذا احلوار تك�شف الفنانة رمالء اجل�ضر لـ" اخلط " عن جتربتها الت�شكيلية وتتحدث عن العديد من
مراحل ت�شكل جتربتها واجتاهها نحو التكامل.
وقع خا�ص والطفولة غنية با إليحاءات  ..حدثينا عن بدايتكِ .
البدايات لها ٍ
بدايتي كانت منذ الطفوله فقد كانت والدتي هي امل�شجع االول يل و الداعم واملعلم ,خ�صو�صاً يف الن�شاطات
املدر�سيه التي كانت تهتم بالر�سم واالعمال الفنية,وكانت ري�شتي هي ال�صديق الذي ال يفارقني يف أ�فراحي
و أ�حزاين ,فكلما اهتزت امل�شاعر ب أ��صداء املا�ضي وهموم احلا�ضر نق�شت بري�شتي أ�ملي وب�سمتي ,ولكن كانت
كربالء منقو�شة يف ذاتي فلم تخلو ر�سوماتي من االحزان احل�سينية وكانت أ�ول ما ن�شر يل عام 1428هـ يف
موكب ا إلمام احل�سني ,وبعد عر�ضها قام أ�حد امل� ؤ
س�لني بدعمي وت�شجعي على ا إل�ستمرار يف هذا النهج وهو
خدمة أ�هل البيت بامل�شاركة �سنوياً يف املعار�ض املقامه �سوا ًء كانت يف املوكب احل�سيني أ�و غريها من امل�شاركات
واملعار�ض أالخرى وهلل احلمد.
عمالك الفنية ؟
�شخ�صيتك يف أ�
ماذا عن ت أ�ثري
ِ
ِ
لكل ان�سان �شخ�صيته و مميزاته التي جتعله يختلف
عن االخرين وبالت أ�كيد هذا ينطبق على كل فنان ولكن
من خالل ب�صمته الفنية اخلا�صة بة...ارى أ�ن يل
طابعي اخلا�ص حيث أ�ميل كثريا �إىل املدر�سة الواقعية
وت�ستهويني اللوحات الكال�سيكية ..وحبي �إىل جت�سيد
تفا�صيل اال�شياء الواقعية من حيت املالم�س واال�شكال.
هل تعتقدين أ�ن جتربتك الت�شكيلية تكاملت أ�م مازلت
تبحثني عن ذاتك وعن املدار�س التي تنا�سبك؟
كما ذكرت �سابقا أ�ن املدر�سة الواقعية ت�ستهويني كثريا
ولكن ال ا�ستطيع القول اين و�صلت �إىل مرحلة الكمال
الفني والر�ضى عما و�صلت �إلية االن  ..فالفنان اجليد هو
من يتعط�ش �إىل املزيد من التجارب والتقنيات لكي يجد
أ�ين هو من الفن�..إىل آالن أ�نا تائة مابني هذه اخلطوط
و أاللوان .
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كلما اهتزت م�شاعري
ب أ��صداء املا�ضي واحلا�ضر
نق�شت بري�شتي أ�ملي

ا�ستهواين أ�كرث حبي للر�صا�ص و �إبراز جمالية أ�ي لوحة
من خالل جت�سيد ال�ضوء والظل أ
للج�سام ومل أ�عتمد
على �إبراز أاللوان.
حدثينا عن �شخ�صيت طريقة تعبريكِ ب�ضربات
الفر�شاة.
لكل �إن�سان طريقتة يف التعبري عما يجول بخاطره ,فكل
يعرب بقلمه بكلماته ب�صوته أ�ما الفنان بري�شته و أ�لوانه يف
كل �ضربة أ
باللوان تخرج م�شاعر و أ�حا�سي�س تعرب و ت�صف
كيان هذا الفنان و �شخ�صيته اىل أ�ن تكتمل هذه اللوحة
لتج�سد م�شاعره من بعد معاناة وق�صة تبد أ� من اول
�ضربة �إىل نهاية اللوحة ..نعم مع كل لوحة اعي�ش حالة
تبادل م�شاعر وق�صة حب بيني و بني لوحتي تو�ضح يل
فعال من انا مع كل خط وكل لون..

تعدد أ
اللوان يظهر جمال اللوحة..ماهي طريقتك
أ
يف التعاطي مع اللوان إلبراز جمال هذه اللوحة ؟
�إن أاللوان �إحدى معجزات اهلل التي ذكرها يف القر�نآ
و أ�مر بالنظر �إليها والتف ّكر فيها وت أ� ّملها ،فمن املعجزات
ما َّ
�سخره اهلل لنا من أ�لوان يقول تعاىل ( :وَمِ نْ �آَيَا ِت ِه
أ
َ
أ
أ
ْ
ُ
ال�س َماوَاتِ َوال ْر ِ�ض َواخْ تِالف �َ ْل�سِ َن ِت ُك ْم َو�َ ْلوَا ِن ُك ْم ِ� إ َّن
َخ ْل ُق َّ
ؤ
آ
آ
َ
ّ
ْ
فيِ َذل َِك ليَاتٍ ِلل َعالمِ ِني )  ،هذه الية ت�كد على وجود
معجزة يف أاللوان ،و أ�نه يجب علينا أ�ن نتف ّكر فيها ون�س ّبح بر أ�يك أ�ي االجواء التي ت�ساعدك على االبداع ؟
اهلل تعاىل..
من املقومات التي جتعلني أ�بدع ح�ضوري للمعار�ض الفنية
أ
جتربتي مع اللوان مل تكن قوية منذ البداية فقد و ا إلن�سجام و�سط هذا الكيان الفني وا إل�ست�سقاء من في�ض
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الفن الت�شكيلي

أ�حب الر�سم بالر�صا�ص إلبراز جمالية اللوحة من خالل جت�سيد ال�ضوء والظل أ
للج�سام
املعلومات التي ت�ساعد من تطور كل فنان و فنانة.
أ
أ�ي�ضا م�شاركاتي يف ور�شات الر�سم املبا�شرة امام اجلمهور لنها
فر�صة تتيح يل التفاعل مع النا�س ألرى ردة فعل اجلميع
جتاه ما تن�سج أ�ناملي ..كم هو جميل ر�سم الب�سمة و ا إلنبهار
على وجوه النا�س ال�صغري قبل الكبري.
أ
أ�ما بالن�سبة ألجوائي عند والدة كل عمل فني فلي �جوائي
اخلا�صة التي ت�ساعدين على البدء يف الر�سم واالبداع اكرث
,البد من توفر جو هادئ مع مو�سيقى تهديء النف�س و
الروح..
حدثينا عن عالقتك أ
باللوان وما اللون الذي جتدين
انه أ�قرب �إىل �شخ�صيتك ؟
أ
كانت بداياتي مع الر�صا�ص فهو ع�شق �زيل بالن�سبة يل ولكن
بني احلني آ
والخر ت�ستهويني أاللوان ألن�سج منها خيوط
تالم�س الواقعية يف ر�سمي ف أ�نا أ�عترب نف�سي مبتدئة يف
جمال أاللوان  ..أ�ما اكرث االلوان القريبة من �شخ�صيتي فهي
أاللوان التي تعك�س ال�سعادة والبهجة مثل درجات االحمر و
الفريوزي و البنف�سجي
الفن يف تطور م�ستمر  ..حدثينا عن هذا التطور واحلراك .
الفن يف تطور م�ستمر واخرتاع أ��ساليب و تقنيات و مدار�س
جديدة فكلما تطور الزمن بنا ظهرت كل هذه اال�ساليب
احلديثة تعرب عن الفن بطريقة أ�رقى و أ�جمل ف أ�نا احرتمها
وا�شجع الفنانني البتكار كل ماهو جديد.
احلراك الت�شكيلي وهلل احلمد يف ن�شاط م�ستمر و ازدياد عدد
الفنانني والفنانات والتناف�س فيما بينهم لتميز كل منهم
ب أ��سلوبه وفنه اخلا�ص .وهذه نقطة �إيجابية يف ر�صيد الفن
ماهي كلمتك االخرية ؟
�إن الفن لغه ترتقي بالذوق الب�شري وحينما يرتقي االن�سان

ب أ�خالقه وعمله �سينعك�س فعلياً على ما يخط بيديه ولو كانت
البدايه نقطة فالنقطة ت ؤ�دي اىل خط .
و اختم باالخري اقتب�س من
كلمات للدكتورة جناح العطار :
" من قال أ�ن اللون ،يف �إمياءة ا إليحاء ،لي�س �شعراً ؟
ومن يف و�سعه  ،أ�مام اللوحة ال�صامتة أ�ن ينكر أ�نه ي�سمع هم�س
النجوى  ،يف رقراق عذوبتها والتذوق ؟
وماذا يكون اخلط والدائرة والكتلة يف الن�سيج الفني � ،سوى
االبداع …
و أ�ين يرت�سم البهاء  ،يف ب�سمة الفرح واحلزن  ،يف �شفافية
ا إلطاللة� ،إذا مل تكتبه اللوحة  ،وتقله  ،من خالل الال
كالم…
�إمنا الفنان يف عطائه وال�سخاء ،
هو الكائن أال�سمى ،
ألنه الكائن الذي من أ�لق أ�نامله ي�شع أ�لق احلياة،
فيكون عطا ؤ�ه الفني،للبهجة حيناً  ،والرجوة حيناً ،
وال�سعادة القائمة بني ال�ضلع وال�ضلع أ�حياناً،
�إمنا الفن خلق كي يعا�ش ال كي يقال .
ماذا عن املعار�ض الت�شكيلية التي �شاركتِ بها؟
بف�ضل من اهلل وتوفيقة يل م�شاركات عديدة على
ال�صعيد املحلي وهي :
• م�شاركة يف املعر�ض اجلماعي الثاين ع�شر و الثالث ع�شر
بنادي الفنون بالقطيف .
• م�شاركة يف ور�شة قزحيات لتزيني منتزه �سيهات 1431هـ
• م�شاركة يف ور�شة تزيني كرني�ش ر أ��س تنورة بدعوة من
جماعة �إبداع.
• م�شاركة يف فعاليات موكب االمام احل�سني (ور�شة عمل/

معر�ض) 1429/1430/1431/1432/1433هـ .
• م�شاركة مبعر�ض ت�شكيلي (وكان ا إلبداع) عام 1431هـ .
• �إقامة دورة ر�سم أ
للطفال عام 1431هـ .
• م�شاركة يف فعاليات مهرجان الوفاء ( ور�شة عمل /
معر�ض) 1431هـ .
أ
• م�شاركة يف فعاليات مهرجان �عياد �سيهات (ور�شة عمل/
معر�ض) 1430/1431/هـ .
• م�شاركة يف معر�ض مهرجان العيد (واحتنا فرحانه)/1432
1431هـ .
• م�شاركة يف معر�ض موكب ال�شهداء يف الربيعية 1433هـ
• �شهدات تقدير  :من مهرجان الوفاء ،ور�شة قزحيات،
املعر�ض الثاين ع�شر ،موكب ال�شهداء
• �إ�شراف وتن�سيق مر�سم الرباعم احل�سينية يف ح�سينية
الن�صر ب�سيهات مبحرم 1432/1433/هـ .
• م�شاركة يف املعر�ض الت�شكيلي مبجمع ابن خلدون ب�إ�شراف
م ؤ��س�سة �شوارق عام1431هـ .
• م�شاركة بور�شة ر�سم (مل�سة فن �شرقاوية) بقلعة القطيف
عام 1431هـ .
أ
أ
• م�شاركة يف معر�ض �بي�ض و ��سود بجماعه نادي الفنون
بالدمام 1432
• م�شاركة مهرجان الدوخلة عام 1432هـ .
• م�شاركة يف مهرجان �صيف �سناب�س عام 1433هـ
• م�شاركة يف معر�ض الفنون اجلميلة �إ�شراف الفنانة دالل
اجلارودي بجمعيه التوبي عام1433هـ .
• م�شاركة يف املهرجان الفني يف ملتقى الفنون ب�سيهات
عام 1433هـ .
م�شاركة واحدة خارجية يف لبنان ( معر�ض ح�سيني) عام
1432هـ .
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الت�شكيلي
الفن حوار
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

الغا بزواج جنلها فار�س آ
احتفل أ��سرة آ
الغا
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرة أ�بوتاكي بزواج جنلها ح�سن علي أ�بوتاكي
أ�لف مربوك وبالرفاء وابنني.

و�سط الفيف من االهل واال�صدقاء مت عقد قران (ح�سن علي �آل ثاين)
على( امنية بنت �سعيد أ�حمد املاحوزي) اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع
بينهما يف خري وحياة �سعيد وع�شرة طويلة والف مربوك لهما

34

احتفلت أ��سرتا ال�صفار و أ�مان بزواج ابنهم ماجد بن املرحوم
عبدالكرمي جمعة ال�صفار من كرمية �سعيد أ�حمد أ�مان
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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زواج

احتفلت أ��سرتا اخلمي�س والزاير بزواج ال�شاب
ح�سن عثمان اخلمي�س من كرمية أ
ال�ستاذ ف ؤ�اد
ح�سني تقي الزاير أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفل ال�شاب ال�سيد علي ال�سيد زكي علوي املعلم
العوامي بزواجه على كرمية �شاكر أ�حمد الزاير .
أ�لف مربوك والرفاء والبنني

مو�سم ال�شعر
مهداة �إىل أ
الثنينية الثقافية
ال�ستاذ عبد املق�صود حممد �سعيد خوجة �صاحب إ
تقدير ًا لن�شاطه أ
الدبي

�شعر
حممد �سعيد ال�شيخ علي اخلنيزي

عبد املق�صود حممد �سعيد خوجة
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موسم الشعر يف ربيع الزهو ِر
ُ
ِ
للفـؤاد فريتــدُ
قبس ًة منك
فأصيـغ ال��ن��ج��وم والشمـس
ٍ
ُ
ورد
وأزف احل��ي��اة سلــة
ِ
ٌ
عكاظ
أي��ه أرض احلجاز فيك
ِ
باألمس
فعكاظ احلجاز تزخر
فنخيل القطيف والورد والليمون
لتُحيــي احل��ج��از م��ن قلبهـا
وال��ش��واط��ى خم��م��ور ٌة تتجلـى
قد تعرت إىل الطبيعة فانسابت
ٌ
أغنية ماجـت
البحار
والبحار
ُ
ُ
ِ
اجلفـن
وليايل القطيف مثقلة
الت��ك��اد تفيـق إال لتسقـــى
فشموس اإلسالم من مكة الطه ِر
ضياء
وص��دى ال��وح��ي الي���زال
ً
ٍ
ٌ
وآي��ات تالها
وحفيف جلربئيل
خاتم األنبياء أن��ت من الرمحة
لست أسطيع أن أجازيك شكر َا
جناحي
فاخلطوب اخلطوب هاضت
َّ
فأنا يف حمِ��اك يف احل��رم الطاه ِر

وس��م��ـ��ـ��اء اإلهل���ام والتفكيـ ِر
ُ
ه���زار ًا يغني حلــن الدهــو ِر
ٍ
ح��روف وع��امل�� ًا من عطو ِر
أل��وان
ٍ
ب��ي��ان ملـون التصـويـ ِر
مـن
قـد ُأعيدت لنـا هب��ذي العصو ِر
ُ
��وع ن��ـ��دُ البخو ِر
ومنهـا
ي��ض ُ
ج���اءت يف مشية املخمــو ِر
ال��داف��ق ح��ب�� ًا ملجدها املأثــو ِر
ٍ
ذك��ري��ات م��ن حبها املسجــو ِر

حل��ون�� ًا كمثـل حلـن الطيــو ِر
من السحر يف موجة من هديـ ِر
بحلم يف ي��وم ُعـرس الســرور
ٍ
م��ن نبي اإلس��ـ�لام أحـىل نميـ ِر
أطلـت عىل الظــالم الرضيــر
يتجلــى فـي لفظـة التكبيــ ِر
علــــــى نبــــــــــي العصـــو ِر
فاضـت ع�لى مجيـع الدهــو ِر
والليـايل مقصهـا يف الصـدور
والقتني يف أت��ـ��ون الشــــرور
أرج��ـ��و ش��ف��ـ��اع��ـ�� ًة للقـديـ ِر
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د  .حممد بن �سعود امل�سعود

آ�خر الكالم

أ�مي أ�جمل من بلقي�س !..
فيها
�إن �ضوء ال�شم�س ال ي�صل قبلها !..
أ
ولها
�إن اهلل حني يٌقدر �إىل أ�م أ�ن متوت قبل �بنائها,
وعنها
يكتب لها أ�ن تعي�ش مرات عديدة  ,يف قلب كل
واحد منهم ق�صة خمتلفة وحياة خمتلفة � .إال أ�ن حتى أ�عي�ش يف حلظة وجد �صويف  ,أ�طوف بح�ضرة
قلبها  ,وعواملها بحبي وع�شقي املقد�س و في�ض
أ�يا منهم لن ي�ستطيع أ�ن ي�ستمر يف احلياة دون
الغمرات غمرة بعد غمرة ..
ظالل وت أ�ثري هذا الفقد العظيم بجالله كله .
و ككل �شيء يف احلياة الدنيا ..
وبحزنه املتفرد الغريب و امل�ستبد .
ما ال نعرف أ�وله ال نعرف نهايته ..
�إن ما حدث ال ميلك قلبي القدرة  ,وال متلك
مت تبديل جدول الطبع للكتاب !!..
نف�سي ال�شجاعة ملحاولة � -إعادة النظر فيه  -أ�و
مف�سحا املجال �إىل غريه  ,هي آالن كلها ال تعدل
تبديله  ,أ�و تغيري �شيء منه ,
حلظة ر�ضا تفي�ضها علي جميلة ال�شمائل �..إن كل
ألنه جرى فعال .
( أ�م ) هي أ�طهر من كل من يحيط بها !..
وحتقق فعال ,
أ
ونال من قوتي ما ��ستطاع نيله ومن عزائم نف�سي �إين على يقني من هذا !..
أ
فكل من قدر عليه أ�ن ترفع عنه �مه من احلياة
ما أ�راد  ,وفا�ض على قلبي ما يغمره من الغربة
عن كل �شيء  ,والوحدة مع لون الرتاب والطني الدنيا  ,فقد قدر عليه أ�ن ترفع عنه باب رحمة
اهلل عليه وباب نعيمه  ,وباب جنته  .وعذوبة
الذي �ضم جميلة ال�شمائل  ,من�سكبة احل�س ,
امل�ساقي  ..والنبع والنهر  .والليل �إذا �سجى طهره
قريبة النجوى  ,غنية النربات يف �صمت غالب
و أ�نفا�سه وجماله وجالله �إذ يتجلى
 ! ..ونظرات �ساكنة فيما تعي وتب�صر !
قالت يل واهنة على �ضعف يتجلى :
(( أ�مي أ�جمل من بلقي�س  ))..واحد من الكتب
 قبل متام الن�صف من �شبعان يا ولدي  ..فقدالتي كتبتها بعد وفاة أ�بي مبا�شرة  ,حيث ك�شف
اهلل عن قلبي وعقلي حقائق من اجلمال واملعاين ظهرت العالمات  ,و ُنعيت يل نف�سي !..
ماجت يف عيني ال�صور  ..وقلتٌ لها بخ�شوع راجف :
ال ُتف�سر وي�صعب الت أ�ويل فيها  .تلك امل�شاعر
والفكار أ
أ
 �إين عبدك  ..واحلر ال يُعذب عبيده  ..فلموالحا�سي�س التي جتعلنا أ�قل تنافرا مع
تعذبيني بهذا الكالم وق�سوته !!!.
الوجود و أ�كرث ت�صاحلا مع ذواتنا .
نظر كل واحد منا �إىل مكان بعيد حيث الرجا ُء
رغبتٌ أ�ن يكون  -هدية لكل أ�م يف عيدها . -
باخلال�ص كان واهنا جدا ..
وكنت أ�رغب أ�كرث أ�ن يكون يف طهر حبات املطر ,
و أ�نفا�س الفجر  ,ورفيف املالئكة وروحها يف جالل وكانت هي على يقني بتداين �ساعة الرحيل
وتداين أالجل
أالم وجمال معانيها  -فل�سفة و �إدراكا و وعيا -
بهذه احلقيقة التي ال ميكن أ�ن تتكرر يف الوجود وكنتٌ أ�نا اجلاح ُد مبا أ�ب�صر و أ�رى ومبا يتجلى يل
من �ضعف اللحظة التي عامدا أ�حتا�شاها و أ�جتنبها
ا إلن�ساين �إال مرة واحدة يف العمر كله  .ورغبت
مب�صرا ما ال أ��ستطيعه وما ال أ�قدر عليه من
أ�كرث  ..يف أ�ن أ�قدم ن�سخته العربية �إىل أ�مي ..
الفقد والغياب .
و أ�ن اقبل يديها  ..وقدميها و أ�ن أ�قر أ� عليها
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .
تراتيل اجلمال ب أ�جمله ..
وال قوة �إال باهلل العلي العظيم .
وتراتيل اجلالل ب أ�جل معانيه ..
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
ال�شراف إ
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك

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

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709
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8.513

5.499

� 10سنوات
�ضمان

�سنوات
� 10ضمان

5.400

5.380

3.499

3.499

�سنوات
� 10ضمان

3.100

1.999

�سنوات
�10ضمان
3.750

2.750

2.700

1.700

1.799

999

295

220

 +ماجك بلت
جمان ًا

ا�شرتي 2
واح�صل على 1

جمان ًا

املعر�ض الرئي�سي  :القطيف � -شارع القد�س -ت8542949 :
حي املجيدية  -بالقرب من وكالة تويوتا  -ت8548778 :
المام علي ( ع )  -ت8542812 :
القطيف � -شارع إ
المام جعفر ال�صادق ( ع )  -مقابل البنك العربي الوطني  -ت8529198 :
القطيف � -شارع إ

699

499

Email:alobaid2004@hotmail.com
facebook.com/alobaid341

 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 :

ال غنى عنه يف رم�ضان
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون +96638554876 :
فاك�س +96638549990 :
�ص.ب - 577 :الدمام 31421

