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مقالة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صراهلل

التكرمي يف القطيف  ..قيمة وقامة
لكل فاعلية ثقافية أ�و اجتماعية أ�و اقت�صادية أ�و علمية أ�هداف حمددة ت�سعى لتحقيقها  ،النقاط التمهيدية للحديث عن فكرة التكرمي و أ�بعادها .
ونقاط ت�ستهدفها جتاهد لت�سجيلها  ،ويف « القطيف « عا�ش أ�بنا ؤ�ها ليلة جميلة جت�سدت
أ
أ
أ
فيها روح املحبة والت�ضامن واالجتماع على قلب رجل واحد من اجل أ�ن يتم تكرمي النقطة الوىل �ن التكرمي هو اعرتاف �ضمني باحت�ضان املنطقة و�هلها لكافة املوهوبني
واملتميزين وال�شد على أ�يديهم لتحقيق وثبة يف م�ضمار التقدم وحتديث العلوم واالرتقاء
املوهوبيناملبدعني من قبل و أ�بناء وطنهم.
جرت االحتفالية يف جو ي�سوده الود  ،وتغلب عليها روح أاللفة حيث �سعدت جلنة التكرمي بها حتى ن�صل مل�صاف الدول املتقدمة علميا.
أالهلية بالقطيف يف ذلك امل�ساء بتكرمي نخبة خمتارة من املبدعني واملبدعات من النقطة الثانية أ�ن ت�شجيع املوهوبني من أ�بناء الوطن يدفعهم دفعا لتجديد فكرهم
حمافظة القطيف يف ح�ضور مميز لعدد من القامات ال�سامقة حمليا وخليجيا يف �شتى وحتديث أ�دواتهم املعرفية مما يعود باخلري والفائدة على جمتمعهم الذي ين�شد
الكمال.
املجاالت .
حملت االحتفالية عنوانا الفتا هو « القطيف  ..عاملية ا إلبداع «  ،وهو ما يعني أ�ن تلك النقطة الثالثة تت أ�كد من كون تلك اجلهود أالهلية قد حققت جناحا كبريا مما يحقق
البقعة اجلغرافية امل�ضيئة بالعلوم املختلفة ظلت على الدوام معربة عن القيمة العلمية فكرة أ�ن يكون العمل أالهلي التطوعي ركنا يف منظومة الدفع بالقوى ال�شابة لرفعة � أش�ن
أ
والدبية املعطاءة يف خمتلف املجاالت �سواء كانت تعليمية أ�و فكرية أ�و اقت�صادية  ،أ�و الوطن.
النقطة الرابعة أ�ن هناك نوع من التعارف الفكري والثقايف يحدث دائما بني أالجيال
غريها.
أ
أ
مئات من �هايل املنطقة تداعوا �إىل احلفل الذي �قيم بقاعة �شهاب امللكية لتكرمي نخبة ال�سابقة من �شخ�صيات حمورية يف حياتنا مما يحملون مواقف عظيمة خلدمة املجتمع
من ال�شخ�صيات العلمية أ
والكادميية الذين بزغ جنمهم وحازوا على أ�ف�ضلية يف اجلهد وبني أ�جيال جديدة يهمها أ�ن تقوم بالدور نف�سه.
العلمي وح�صدوا جوائز دولية من أ�نحاء العلم  ،وقد متيزت ا إلحتفالية بح�ضور كثيف النقطة اخلام�سة أ�ن القطيف كعادتها ال تن�ضب قريحتها  ،وال تتوقف تربتها عن
ومميز على كافة ال�صعد مع ح�ضور رائع من خمتلف أالجيال ممن لهم طموحاتهم ا�ستنبات أ�جيال جديدة من أالكادمييني الذين يحملون راية العلم واملعرفة يف �سماء
و أ�فقهم العلمي لينفتحوا على جتارب ت�ستحق الت�شجيع والوقوف �إىل جانبها يف طريق ا إلبداع .
النقطة ال�ساد�سة أ�ن العلم ال يعي�ش مبعزل عن املجتمع  ،وهو ما ي ؤ�كد �ضرورة أ�ن يو�ضع
طويل يحتاج �إىل قوة ا إلرادة واجلدية والوعي مبتطلبات التطور.
قبل أ�ن نتطرق �إىل مناذج من ال�شخ�صيات املكرمة وجدت أ�نه من املنا�سب أ�ن أ��ضع بع�ض ذلك العلم وتطبيقاته يف منظومة ي�ستفيد منها الب�شر ا�ستفادة حقيقية.
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مقالة

أ�.د .حممد املرهون

د .جعفر آ�ل توفيق

م� /سعيد آ�ل مبارك

د .ح�سام احلبيب

النقطة ال�سابعة تتلخ�ص يف كون التكرمي
لونا من أ�لوان دفع املوهوبني من أ�بناء
املنطقة للمزيد من العطاء  ،وهو ما ميثل
دافعا أل�سلوب احلوافز امل�ستحقة للطاقات
اخلالقة وهي أ��سا�سا من يقود كل تقدم
على أ��س�س علمية.
على أالرجح ف�إن ما حتققه منظومة
التكرمي ،يجعلنا على ثقة من أ�ن النموذج
امل�ضيء قابل دائما للتكرار  ،وهو ما
يتحقق غالبا يف حمافظة القطيف حيث
ميكن للزائر والعابر واملقيم أ�ي�ضا أ�ن يلم�س
بنف�سه كيف تثمر اجلهود أالهلية أ��شجارا
وارفة الظالل ،دانية الثمار.
واحلقيقة أ�ن قائمة التكرمي كانت يف غاية
التنوع وا إلبداع  ،فهناك أ��سماء حققت
الكثري من عالمات النبوغ والتفوق امللحوظ،
جديرة بالتقدير واالمتنان .
ال�شخ�صيات املكرمة والتي ت�صطف يف
طابور النبوغ واملوهبة الفارقة والكدح
املتوا�صل اجلميل ،هم:
• أال�ستاذ بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن أ�.د .حممد ال�شيخ علي املرهون احلا�صل
على لقب « أ��ستاذ العام» لعام  2005ال�صادر من جمعية مهند�سي البرتول العاملية ،
تقدير ًا من جمعية مهند�سي البرتول العاملية للجهود العلمية وامل�ساهمات امل�ستمرة يف
دعم الربامج أ
للجناز العلمي.
والن�شطة الدولية يف هند�سة البرتول ،وهو تكر ٌ
مي ٌّ
عاملي إ
ً
ً
أ
ممن �بدى تفوقا يف جمال
تمُ نح اجلائز ُة أل ٍ
�ستاذ واحدٍ �سنويا على م�ستوى العاملَّ ،
التدري�س والبحث العلمي.
أ
أ
• جعفر �آل توفيق ،ا�ست�شاري جراحة املخ والع�صاب ،ح�صل على جائزة المري
حممد بن فهد للتفوق العلمي 1992م  .حاز على جائزة أ�ف�ضل بحث من جامعة
�إنديانا أالمريكية 1999م  .جائزة كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحية لرواد االخرتاع
واالبتكار الطبي ال�سعودي التي أ�طلقتها الكليات برعاية أالمري �سلطان بن عبدالعزيز
عام 2010م .كما أُ�درج ا�س ُمه يف قائمة ماركيز ألبرز �شخ�صيات العامل للطب والرعاية
ال�صحية لعام 2010 – 2009م.

م /عادل العوامي

الفنان عبد العظيم ال�ضامن

• أ�مل ال�سيد حممد ال�سيد �شرب ال�صناع  ،ا�ست�شارية أالنف أ
والذن واحلنجرة  ،وقد
كرمت حل�صولها على املركز أالول يف البورد العربي من املجل�س العربي لالخت�صا�صات
ال�صحية جلراحة أالنف أ
والذن واحلنجرة 2007م.
• أال�ستاذة �شهزالن علي ال�صفار ،ا�ست�شاري الطب الباطني  ،أ�ول معلمة �سعودية
فائزة على امل�ستوى العربي ،و أ�ول م�شاركة على م�ستوى العامل يف امل�سابقة العاملية
للتعليم ا إلبداعي يف جنوب �إفريقيا عام 2010م� ،ضمن جمموعة ح�صلت على اجلائزة
ُ�سجل بذلك املعلمة أ� َّ
ول �إجناز �سعودي عاملي.
أالوىل لفئة املعلمني ،لت ِّ
• ح�سام احلبيب ،ابتكر عام 2005م طريقة جديدة إلغالق ال�شرايني بوا�سطة
ال�صمغ اجلراحي .أ�جنز بحث ًا الختبار مادة حتل حمل الغ�ضروف .أُ�درج ا�س ُمه يف
مو�سوعة ماركيز يف أ�مريكا �ضمن أ�برز ال�شخ�صيات العاملية لعام 2009م�.إ�ضافة
العتباره الباحث املميز لعام 2011م يف جامعة الدمام.
• املهند�س �سعيد �آل مبارك  ،وقد قدم أ�ف�ضل ورقة يف م ؤ�متر مهند�سي البرتول
الذي أُ�قيم يف اخلرب 2009م .ح�صل على اجلائزة ا إلقليمية لدول اخلليج و�إفريقيا
والهند يف جمال ا إلدارة واملعلومات ل�سنة 2009م من البحرين .ح�صل على براءة
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الفنان عبد النا�صر الزاير

م /حممد أ�بو فور

د .حممد املحرو�س

اخرتاع من مكتب براءة االخرتاعات يف أ�مريكا لت�صميمه �صمام ًا جوف ًّيا ذا قدرات
مميزة عام 2010م ،وبراءة اخرتاع من املكتب أالوروبي لالخرتاع نف�سه .أ�ول عربي
حا�صل على جائزة العامل «لعامل البرتول».ويعترب املفكر املبدع ل�سنة 2012م يف أ�مريكا
مبدينة هيو�سنت ،التي ُت َع ُّد من أ�رقى التقديرات العاملية للمبدعني يف جماالت التقنية
وعامل �صناعة البرتول.
أ
• مهند�س الربجميات عادل العوامي احلا�صل على املركز الول على العامل يف
م�سابقة مايكرو�سوفت �إمييجن كب 2009م لفئة تي�سري ا�ستخدام احلا�سب ا آليل لذوي
االحتياجات اخلا�صة .وقد ُك ِّر َم من ِق َبل مايكرو�سوفت العاملية واملركز الوطني أالمريكي
للبداع التكنولوجي يف وا�شنطن.
إ
• والفنان الت�شكيلي القدير عبد العظيم ال�ضامن احلا�صل على عدة جوائز دولية
عن أ�عماله الفنية التي تتميز بلم�سة �ساحرة يف عوامل اخلط أ
واللوان  ،و�سبق منحه
جائزة الرواد واملبدعني العرب الذي ترعاه جامعة الدول العربية عام 2009م  ،ومت
تكرميه من ِق َبل احلكومة ال�صينية يف مركز الثقافات العاملية التابع للخارجية ال�صينية
عام 2012م يف ملتقى ال�صني والعامل العربي وا إل�سالمي.
• الفنان واملمثل ال�شهري عبدالنا�صر الزاير � ،سبق له ح�صوله على جائزة ا إلبداع
الذهبية يف جمال تليفزيون أالطفال عام 2002م من مهرجان ا إلذاعة والتليفزيون
يف القاهرة ،التابع جلامعة الدول العربية ،با�سم تليفزيون دولة الكويت .ح�صل على
تكرمي امل�سرح 2008م من الهيئة العامة للريا�ضة وال�شباب يف دولة الكويت /با�سمه
�شخ�صي ًا .كذلك ح�صوله على اجلائزة الف�ضية ألغاين أالطفال ا إلذاعية عن أ�غنية
للعالم العربي يف أالردن ،با�سم م ؤ��س�سة ا إلنتاج
أ�طفال 2010م من املهرجان أالول إ
الرباجمي امل�شرتك ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية..
• لقد احتفى احل�ضور بقامات �سامقة يف عدد من احلقول املختلفة التي يجمع بينها
كون املكرم قد بذل جهدا غري عادي لي�صل لتلك أالبحاث  ،منها املهند�س حممد أ�بو
فور وهو أ�ول فني غري أ�مريكي ينال جائزة أ�ف�ضل فني يف العامل يف جمال الفحو�صات
الال اتالفية بوالية هيو�سنت يف الواليات املتحدة  ،ح�صل عليها يف أ�كتوبر عام 2006م.
• وتوا�صلت دوائر التكرمي لتحيط بهالة من نور كال من  :اال�ست�شاري والباحث
يف علوم امليكروبات أالكلينيكية حممد املحرو�س وهو �صاحب اكت�شافات متميزة عامليا
يف جمال الربوتينات ،مت تكرميه من ِق َبل جامعة مان�ش�سرت ،وال�سفارة ال�سعودية يف
بريطانيا ،بح�ضور ممثلي وزارة التعليم العايل ،وطاقم ال�سفارة ،وامللحق الثقايف �إثر
�ضد البكترييا العنقودية
اكت�شافه العلمي املتعلق ب أ�حد الربوتينات العالجية التي تعمل َّ
ال�شكل املقاومة للم�ضادات احليوية االعتيادية ،وقد َّمت ت�سجي ُله يف بنك اجلينات



جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 25ربيع آ
الخر 1434هـ  -مار�س 2013م

م /نوري ال�شبيب

م /علي آ�ل حمزة

العامل َّية.
• كما �شمل التكرمي أالهلي اجلميل أ��سماء حتظى بالقبول يف جماالت تخ�ص�صهم
 ،منها :املهند�س نوري ال�شبيب كبري مهند�سي �شركة �سام�سونغ الهند�سية وهو حا�صل
على جائزة أ�ف�ضل بحث يف امل ؤ�متر العاملي  25للتطبيقات الطبية االلكرتونية يف اليابان
نظري اخرتاعه جهازا طبيا ملراقبة التنف�س أ
باللياف ال�ضوئية.
• علي �آل حمزة ،ح�صل على �شهادة التميز البحثي من كلية العلوم والتكنولوجيا
من جامعة نيو�إجنالند يف أ��سرتاليا عام 2010م يف حقل «موانع الرت�سب البوليمرية
ملحطات التحلية».مت اختياره من ِق َبل جامعة نيو�إجنالند ك أ�حد الطالب الدوليني
البارزين واملتميزين .نال درع التكرمي من ِق َبل وزير التعليم العايل �ضمنَ أ�ف�ضل ثمانية
طالب مبت َعثني متم ِّيزين بحث ًّيا يف أ��سرتاليا عام 2010م.
�سيالحظ من يقر أ� هذا املقال أ�ن جماالت التفوق أ�غلبها جاء يف املجال العلمي مما
يدل على أ�ن ه ؤ�الء العلماء ينظرون بثقة وتفا ؤ�ل للم�ستقبل كما أ�ن لديهم ح�سن ب�صرية
جعلهم ي�ضربون ب�سهم وافر يف دائرة العلوم التطبيقية التي فيها حت�سني لظروف
املعي�شة للنا�س يف خمتلف املجاالت الطبية والدوائية واجليولوجية وهو دليل على وجود
قاعدة علمية أ��صيلة يف املجتمع .
احلفل الكبري ح�ضرته نخبة من ال�شخ�صيات اخلليجية من الكويت وعمان وقطر
با إل�ضافة �إىل �شخ�صيات حملية معروفة وذات ثقل من مدننا العريقة  :جدة  ،الريا�ض،
جنران  ،أالح�ساء.
وكان من اجلميل أ�ن ي�سبق توزيع اجلوائز أ�لقاء عدد من الكلمات للجنة املنظمة
وال�شخ�صيات املك ّرمة كذلك ا�ستمع احل�ضور لكلمة ال�ضيوف  ،تلك التي أ�لقاها
فا�ضل �صفر وزير الدولة لل� ؤش�ون البلدية ال�سابق بدولة الكويت والنا�شط أال�ستاذ �سامل
اليامي.
لقد أ�برز احلفل الكرمي العمق احل�ضاري الذي تتميز به القطيف واملهاد العلمي ملعاهدنا
وجامعاتنا التي أ�مدت ه ؤ�الء اخلريجني مبفاتيح العلم والتفوق والبحث يف املعمل بجدية
و�إخال�ص مما وفر بيئة علمية تعطي تلك الثمار اليانعة .
أ
�إنه احلفل اخلام�س الذي تنظمه جلنة التكرمي أالهلية بالقطيف وقد �سبق لها �ن كرمت
يف مرات �سابقة مئات العلماء والباحثني واملفكرين من القطيف التي تعتق ا�سمها
برجاالت يرنون نحو امل�ستقبل بقوة عزمية وعنفوان و�إ�صرار.
نلتقي دائما على خري مع جيل جديد يحمل امل�شاعل التي تنري لنا ولكافة ال�سائرين درب
التفاين وا إلخال�ص من أ�جل وطن أ�بي �إال أ�ن يت�سنم ي�ستحق مكانة أ�ف�ضل يف قائمة أالمم
التي ت�ضيف للعلم كل يوم اجلديد واملفيد أ
وال�صيل.

�سمو ا ألمري �سعود بن نايف يبا�شر عمله �أمريًا لل�شرقية
رفع �صاحب ال�سمو امللكي أ
المري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال�شكر ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على الثقة امللكية الكرمية بتعيينه
أ�مري ًا للمنطقة ال�شرقية ،و�س أ�ل اهلل أ�ن يعينه على هذه امل�س ؤ�ولية حتت قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،وويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع �صاحب ال�سمو امللكي أ
المري �سلمان بن عبدالعزيز ،والنائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي أ
المري مقرن بن عبدالعزيز.
جاء ذلك عقب و�صوله �إىل املنطقة ،وذلك ملبا�شرة مهام عمله بعد �صدور أ
المر
ال�سامي بتعيينه أ�مري ًا للمنطقة ،وت�شرف ب أ�داء الق�سم بني يدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آ�ل �سعود.

الول مع م ؤ��س�سة «جماعة أ
بالتعاون أ
الفالم» يف ال�سعودية معهد ال�ساحل ال�شرقي ينهي

ور�شة كتابة ال�سيناريو و ا إلخراج ال�سينمائي بفلوريدا
حترير  -ها�شم العبداهلل
بعد انق�ضاء أ�ربعة ع�شر �ساعة تدريبية يف يومني متتالني
أ�نهى معهد ال�ساحل ال�شرقي بوالية فلوريدا أالمريكية  ،دورته
اخلا�صة والتي حملت عنوان «كتابة ال�سيناريو و ا إلخراج
ال�سينمائي» وذلك بالتعاون أالول من نوعه مع م ؤ��س�سة
«جماعة أالفالم» يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتحديد يف
املنطقة ال�شرقية مبدينة القطيف .
وا�شتملت الدورة على عدة حماور منها املدخل �إىل نظرية

د .با�سم �أبوال�سعود

يف م ؤ�متر ومعر�ض ال�شرق ا ألو�سط
مت اختيار الدكتور با�سم أ�حمد أ�بو
ال�سعود إلطالق برنامج الطالب
يف م ؤ�متر ومعر�ض ال�شرق أالو�سط
لهند�سة العمليات .2013 MEPEC
ويذكر أ�ن الدكتور با�سم هو أ�حد
أ�ع�ضاء اللجنةالفنية يف امل ؤ�متر الذي
�سيقام يف الفرتة من � 29سبتمرب اىل  2اكتوبر 2013
وذلك يف مركز البحرين للمعار�ض .ي�شارك يف املعر�ض
أ�كرث من  1500مندوب وحوايل  200متحدث وحما�ضر
من خمتلف دول العامل .

كتابة ال�سيناريو وطريقة �صياغته بقالب
�صحيح وابتكار الفكرة و تعلم طريقة البناء
الدرامي ذو الثالث حركات  ،با إل�ضافة
�إىل املبادئ أال�سا�سية يف �إخراج أالفالم
و طريقة فهم القواعد واللغة ال�سينمائية
اخلا�صة.
و يف نف�س ال�سياق ي�ستعد املخرج
ال�سعودي «حممد �سلمان» يف طرح فيلمه
احلديث بعنوان « »Whoيف مهرجان
دبي ال�سينمائي و الذي �سيقام يف أ�بريل
القادم  ،حيث يتناول الفيلم جانب
طريقة الفنتازيا و الكوميديا ال�سوداء ،
م�ستعر�ض ًا �شخ�صيتني مت�سولتني يف �إحدى الطرقات  ،قد
عرثتا على جثة  ،حدثت نتيجة جرمية قتل  ،حيث يفكران
ب�إ�ستغالل اجلثة من خالل بيعها  ،بينما اكت�شفا يف اليوم
ا آلخر أ�ن هذه اجلثة أ��صبحت عبارة عن م�صدر رزق خا�ص
لهما  ،وذلك جناحهم يف احل�صول على أالموال ب�إ�ستدراج
عطف النا�س عليهما  ،الذي غري من ذلك جمرى حياتهم.
و يرى «�سلمان» أ�ن العمل يحمل �إ�سقاطات من جوانب
اجتماعية عديدة  ،ولكن املظهر العام للفليم هي جثة و
عالقتها ال�شخ�صيتني  ،لن تتجاوز الثالثني دقيقة  ،و يحتاج
�إىل ترجمة و قراءة دقيقة للم�ضمون .
أ�ما من جانب ا إل�سرتاتيجية التي يهدف لها «ال�سلمان»

يف تو�سيع الدائرة له كمخرج �سعودي «�إن هذا يحتاج �إىل
�سنوات طويلة من العمل املحلي  ،ف�صناعة الفيلم أ�راها
عبارة عن �صناعة هوية وثقافة  ،تبد أ� من البلد الذي أ�قطن
فيه و أ�نتمي �إليه ولي�س من ا آلخرين يف اخلارج  ،فلو ذهبتُ
للغرب  ،من الطبيعي لن أ��ستطيع تقدمي الثقافة الغربية كما
ُيقدمها أ��صحابها» منوه ًا يف الوقت نف�سه على أ�همية التعامل
اخلارجي «لقد و�ضعت ا�سرتاتيجية متتد �إىل خم�س �سنوات
من العمل املحلي  ،و أ�هدف فيها �إىل التعامل مع املعاهد
اخلارجية كما مت التعامل مع معهد ال�ساحل ال�شرقي  ،كما
أ�ين أ�هدف بالتحول أ�ي�ض ًا �إىل اجلامعات ،وهذه العالقات
ال�شك هي من تعطينا املكانة التي ترتقي بعالقتنا و أ�عمالنا
ال�سينمائية أ�ف�ضل بكثري مما هي عليه ا آلن» .
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حمليات
نواف بن في�صل يت�سلم هدية من رئي�س أ�ع�ضاء �شرف ال�سالم ح�سن الفرج

ال�سالم يدعو الرئي�س العام لو�ضع حجر ا أل�سا�س ملن�ش�أته
وجهت �إدارة ال�سالم بالعوامية دعوة �إىل الرئي�س العام لرعاية ال�شباب أالمري نواف بن في�صل لو�ضع
حجر أال�سا�س للمن� أش�ة الريا�ضية للنادي والتي مت اعتمادها يف ال�سنة املالية احلالية.
ك�شف ذلك ل (دنيا الريا�ضة) رئي�س ال�سالم فا�ضل النمر الذي تر أ��س وفد النادي يف الزيارة التي
قام بها الوفد للرئي�س العام لرعاية ال�شباب ،و�ضم الوفد أ�ع�ضاء جمل�س �إدارة النادي ورئي�س أ�ع�ضاء
ال�شرف احلاج ح�سن الفرج وعددا من أ�ع�ضاء ال�شرف ونقل الوفد �شكره وتقديره للرئي�س العام لدوره
البارز يف اعتماد من� أش�ة ريا�ضية منوذجية للنادي يف ميزانية عام 2013م ،كما مت �إطالع أالمري نواف
بن في�صل على تقارير مف�صلة تت�ضمن احتياجات ومطالب النادي والتي يف حال مت تنفيذها �سوف
ت ؤ�دي مب�شيئة اهلل �إىل الرقي مب�ستوى أاللعاب يف النادي.

�شارك بكتاب واحم البيئة املرحلة الثالثة
ثالثون ( )30طالب ًا من جامعة البرتول واملعادن
ينفذون ن�شاط ًا تطوعي ًا جلمع الكتب اجلديدة
وامل�ستعملة �ضمن حملة �شارك بكتاب واحمي البيئة يف
ن�سختها الثالثة املطورة ل�صالح مكتبة الطفل العامة
«عاملي اجلميل» التابعة خلريية القطيف  ،يذكر أ�ن
احلملة �إحدى م�شاريع أ��صدقاء العمل التطوعي.
ت�صوير :
جمموعة من متطوعي جامعة البرتول واملعادن
أ��صدقاء العمل التطوعي 0546292912 :
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ف ؤ�اد عبدالر�سول �شهاب

ال�سيد علي العوامي

إىل رمحة اهلل

كل من :املرحوم حممد واملرحوم عبدال�شهيد وعي�سى
وجعفر أ�بناء احلاج عبداهلل عي�سى ال�سكريي
التوبي:
 -1احلاج ال�سيد ح�سني الفلفل والد كل من :علوي ونور
وحممد ور�ضا.
 -2ال�شاب جا�سم عبا�س �سلمان اجلراودي
أ
 -3احلاج �سلمان احلبا�س والد هادي علي �حمد.
 -4ال�سيدة مع�صومة ال�سيد علي الفلفل أ�م �إ�سماعيل
وزكي ابناء ال�سيد عمران املعلم.
القطيف :
 -1احلاجة فاطمة �صالح العوامي
أ�م �سمري �سلمان املطلق.
 -2ال�شاب وليد خالد علي ابوال�سعود.
أ
 -3احلاجة مدينة من�صور �آل رم�ضان �م �سامي وحممد
ابناء عبداهلل حممد املحي�شي .
أ
� -4صالح مكي امل�صطفى ( ابو لطفي) له من البناء
الذكور لطفي  -حممد  -ح�سني  -مكي ومن ا إلناث
غادة  -زينب  -أ�مل .
 -5احلاج عي�سى بن ح�سن الرخريخ ،والد كل من:
حممد علي وعبد اجلليل .
 -6احلاج ال�سيد علي ها�شم ال�سيد علي العوامي� 85سنة
والد كل من:ال�سيد ه�شام وال�سيد ع�صام وال�سيد و�سام
وال�سيد ب�سام.
 -7ال�شاب علي عبداهلل علي احلوار.
 -8ح�سن علي البدر أ�بو ب�سام.
 -9احلاج عبدالكرمي قا�سم ال�سمر والد كل من :ن�ضال
وح�سن وح�سني وحممد �إخوانه كل من� :سعيد وعلي.
�صفوى:
 -1احلاجة ال�سيدة رحمة ال�سيد احمد ال�سيد �شرف
ال�سادة والدة أ�بو جالل املطيلق.

 -2احلاج علي حممد �آل ن�صفان والد كل من :وحيد،
ح�سني ،أ�نور ،جاد وحممد.
 -3احلاج علي حممد �آل ن�صفان والد كل من :وحيد،
ح�سني ،أ�نور ،جاد وحممد.
 -4احلاجة زهراء عبداهلل الدا ؤ�ود أ�م عبداهلل علي
النا�صر.
البحاري:
 -1ال�شاب ح�سن مكي حماد أ�ثر حادث �سري على خط
اجلبيل.
 -2احلاجة فاطمة مكي دوري�ش والدة اخلطيب
احل�سيني ال�سيد �شرف اجلرا�ش.
 -3ال�شاب حممد جواد علي العبكري
العوامية:
 -1احلاجة رباب عبداهلل الفرج (حرم املرحوم ح�سن
نا�صر الفرج)
 -2احلاج علي عبداهلل اخلمي�س �80سنة والد كل من:
مهدي ،ح�سن�،سعيد ،عبداهلل.
 -3احلاج عبد اهلل نا�صر من�صور الدبي�سي والد كل
طفي وحممد وح�سني ومكي.
 -4احلاج حممد �صالح ال�سعيد� 89 ،سنة والد كل من:
علي  ،أ�حمد  ،عبداهلل ،من�صور .
 -5احلاجة رباب مهدي علي الربح� 90سنة حرم
املرحوم احلاج علي ح�سني الربح.
القديح :
ؤ
 -1ال�شاب ف�اد عبدالر�سول �شهاب والد عبداهلل
وعبا�س.
عنك:
 -1احلاجة �سلمى علي القنرب ،أ�م علي فويز ،من اهايل
عنك العليوات،
 -2ال�شاب علي ر�ضا ال�سرتاوي � ،إثر مر�ض ع�ضال.

وف ّيات

الربيعية:
 -1خادمة أ�هل البيت ع اخلطيبة احل�سينية احلاجة
فاطمة ابراهيم العقيلي(عقيلية) أ�م ح�سني ال�صادق .
 -2احلاجة �صفية ح�سن عي�سى العرادي
حرم احلاج ح�سن �آل علوة من أ�هايل الربيعية و�سكان
�سناب�س.
�سيهات:
آ
 -1احلاج علي احمد �ل عبا�س والد كل من :عبا�س
ومعني وح�سني وم ؤ�يد وحممد
 -2املرحوم احلاج جا�سم املقداد.
 -3احلاج جا�سم ابراهيم جا�سم املقداد
� 92سنة والد كل من :علي وحبيب.
 -4احلاجة نعيمة ابراهيم تركي احلالل
� 46سنة والدة كل من :ح�سن وعلي و أ�حمد أ�بناء �صالح
بن ح�سن الهمل.
أ
 -5احلاجة فاطمة �حمد ابراهيم طالب
 79عام ًا ،والدة كل من :عبداهلل وعلي وح�سني وابراهيم
واملرحوم جعفر أ�بناء احلاج أ�حمد علي بن ر�ضي.
 -6احلاجه �سكنه بنت ح�سن اال�صيل
أ
 67عاما حرم احلاج جعفر بن حممد اال�صيل البناء:
علي و حممد و مو�سى وعبداهلل و ح�سن و أ�حمد
وحبيب.
 -7احلاج عبدالوهاب ح�سن بديوي
� 61سنة والد كل من :خالد وبدر واملرحوم حممد وح�سن
و أ��سامه.
ؤ
 -8ال�شاب ف�اد ح�سن ابو زيد ،بعد معاناة مع مر�ض
ع�ضال� 37سنة ابو عبداهلل .
 -9احلاج مهدي علي البا�شا� 85 ،سنة والد كل من :علي
وحممد و�صالح.
 -10احلاجة ح�صة كاظم ال�سكريي� 90سنة والدة

�صالح مكي امل�صطفى

احلاج �سلمان احلبا�س

ح�سن علي البدر

ب أ�حر التعازي لذوي املرحومني ال�سعداء
تتقدم
�سائلني الله العلي القدير �أن يرحمهم و�أن يدخلهم الف�سيح من جناته
َ
و�أن يلهم ذويهم ال�صرب وال�سلوان  َّ .هّ َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا للِ ِ و ِإنـا ِإلي ِه ر ِ
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حمليات

برعاية منتدى حوار احل�ضارات وتنفيذ امللتقى النف�سي

دورة �صعوبات التعلم ت�شهد ح�ضورا مكثفا وحتظى ب�أول بث مبا�شر
نظرا للحاجة املا�سة لتفهم مرحلة الطفولة ب�شكل عام وذوي االحتياجات اخلا�صة
ب�شكل خا�ص ومن �ضمنهم حاالت أ�طفال ذوي �صعوبات التعلم أ�قيمت دورة متميزة يف
الت�شخي�ص والعالج لذوي �صعوبات التعلم من قبل امللتقى النف�سي ا إلجتماعي بالقطيف
برعاية منتدى حوار احل�ضارات با�ست�ضافة أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صراهلل ،وكخطوة مباركة
لهذا امللتقى ف�إن أ�ول بث مبا�شر ملحا�ضرات امللتقى بد أ�ت مع بداية هذه الدورة التي
�شهدت ح�ضورا كبري وحظيت مبتابعة متميزة.
أ
ال�ستاذ عقيل آ�ل �شعيب:
أ�فتتحت أ�م�سيات الدورة باملنحى التاريخي يف تطور مفهوم �صعوبات التعلم وانتقاله من
طب أالع�صاب �إىل امليدان الرتبوي واجلهود التي بذلها العلماء واملتخ�ص�صني يف هذا
املجال ،حيث أ�نه يعرب عن جمموعة من التالميذ يف الف�صل الدرا�سي العادي يظهرون
انخفا�ض ًا يف التح�صيل الدرا�سي عن زمالئهم العاديني مع أ�نهم يتمتعون بذكاء عادي
أ�و فوق املتو�سط� ،إال أ�نهم يظهرون �صعوبة يف بع�ض العمليات املت�صلة بالتعلم :كالفهم،
أ�و التفكري ،أ�و ا إلدراك ،أ�و االنتباه ،أ�و القراءة ،أ�و الكتابة ،أ�و التهجي ،أ�و النطق ،أ�و
�إجراء العمليات احل�سابية أ�و يف املهارات املت�صلة بكل من العمليات ال�سابقة وي�ستبعد
من حاالت �صعوبات التعلم ذوو ا إلعاقة العقلية وامل�ضطربون انفعالي ًا وامل�صابون ب أ�مرا�ض
وعيوب ال�سمع والب�صر وذوو ا إلعاقات املتعددة ذلك حيث أ�ن �إعاقتهم قد تكون �سبب ًا
مبا�شر ًا لل�صعوبات التي يعانون منها  .والذي تعد ال�سنوات املبكرة لهذا امليدان يف
املجال الرتبوي منذ عام 1963م وحتى ا آلن ،كما أ�و�ضح أ�ن �صعوبات التعلم تنق�سم �إىل
ق�سمني �صعوبات التعلم النمائية و�صعوبات التعلم أالكادميية
�صعوبات التعلم النمائية من (االنتباه ـ ا إلدراك ـ التفكري ـ التذكر ـ حل امل�شكلة) والتي
تعد بحد ذاتها أ��سا�سية لعملية التعلم ،أ�ما �صعوبات التعلم أالكادميية وت�شمل �صعوبات
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القراءة والكتابة واحل�ساب وهي نتيجة وحم�صلة ل�صعوبات التعلم النمائية أ�و أ�ن عدم
قدرة التلميذ على تعلم تلك املواد ي ؤ�ثر على اكت�سابه التعلم يف املراحل التالية.
ومن ثم أ�نتقل ملراحل حتديد وتقومي ذوي �صعوبات التعلم والتي تتكون من �ست مراحل
بداية من مرحلة التعرف وو�صف ال�سلوك والتقييم غري الر�سمي واحلاجة �إىل فريق
متعدد التخ�ص�صات للقيام بعملية الت�شخي�ص �إىل أ�ن و�صل بنا �إىل كتابة الربنامج
العالجي وتقوميه .وتطرق للناحية النظرية يف اجلانب الت�شخي�صي والعالجي لذوي
�صعوبات التعلم.
الدكتور .عبداهلل الرا�شد:
دارت حما�ضرته حول فرط احلركة وت�شتت االنتباه لدى أالطفال ،و أ�نه عبارة عن حالة
مر�ضية تظهر على �سلوك الطفل ،والذي أ�كت�شف أ�واخر القرن التا�سع ع�شر ،وحتدث
فيها عن أال�سباب التي كرثت فيها الدرا�سات ون�سبة االنت�شار التي تكرث بني أالطفال
وتظهر قبل �سن ال�سابعة وخ�صو�ص ًا لدى البنني أ�كرث من البنات بدرجة ت�صل �إىل ثالثة
أ��ضعاف وخ�صائ�ص هذه احلاالت وا آلثار املرتتبة على الطفل و أ��سرته ومن يحيط به
من جراء فرط احلركة وت�شتت االنتباه مع أالخذ بعني االعتبار أ�ن مدة انتباه الطفل
تعادل دقيقة لكل �سنة عمرية لديه مثال مدة انتباه طفل أالربع �سنوات تعادل أ�ربع
دقائق متوا�صلة كفرتة طبيعية يف االنتباه ،ومن ثم ركز على اجلانب العالجي والرعاية
ال�صحية.
أ
الخ�صائي النف�سي أ� .نا�صر الرا�شد:
وحما�ضرة ال�صحة النف�سية والتي أ�وجزها ب أ�ن ال�صحة النف�سية هي كل �إن�سان يتمتع
بحياة �إيجابية ويكون ذو فاعلية يف جمتمعه ،بحيث يكون خايل من أالمرا�ض ولديه

أ
الخ�صائية النف�سية أ� .ب�شرى املحرو�س
ا�ستكملت حديثها حول تعديل ال�سلوك مبحا�ضرة فاعلة ومتميزة يف م�شاركة احل�ضور،
بد أ�ت ما هو تعديل ال�سلوك؟ والهدف من تعديل ال�سلوك �إما زيادة �سلوك مرغوب أ�و
خف�ض �سلوك غري مرغوب أ�و �إ�ضافة ل�سلوك ح�سن ،و�إن البيئة ال�سليمة حتم ًا �ستنتج
�سلوك �سليم ،و أ�نه وراء كل �سلوك دافع �إيجابي ،لذا علينا أ�ن نراعي أ�نه يوجد عدة
خطوات لتعديل ال�سلوك ودرا�سته والتخطيط لعالجه ،وهذه اخلطوات هي :مرحلة
ما قبل اخلطة العالجية وحتديد املثري لل�سلوك ،ومرحلة حتديد أالولويات يف تعديل
ال�سلوك والبدء بال�سلوك أالهم يف التعديل ،ومن ثم مرحلة حتديد وظيفة ال�سلوك
وو�ضع اخلطة العالجية وعلينا أالخذ يف االعتبار دور أالهل يف الربنامج العالجي
لتعديل ال�سلوك مراعني الو�ضع ال�صحي أ
وال�سري واملادي للحالة.
املر�شد الطالبي أ� .جعفر العيد
مل يغفل املحا�ضر دور املر�شد الطالبي يف العمل مع أ��سر أ�طفال ذوي �صعوبات التعلم،
من خ�صائ�ص املر�شد الفعال أ�ن يكون مهتم ًا بالنا�س ولديه قبول ودافعية و�سلوك
أ�خالقي و أ�ن يتمتع باالحرتام وال�صدق واالنتباه وا إل�صغاء وامل�شاركة الوجدانية والفهم
آ
للخرين .بعدها �شارك احل�ضور يف اال�سرتاتيجيات العالجية التي ينفذها املر�شد
مع أ�ولياء أالمور من أ�جل م�صلحة الطالب ،وعلينا كمر�شدين أ�ن ال نت�سرع يف املقابلة
لتكوين أاللفة بيننا وبني ويل أالمر واحلالة وعلينا أ�ن نوافق أ�ولياء أالمور يف بع�ض ا آلراء

حمليات

توافق نف�سي ،وتوافق مع البيئة وذو فاعلية ،و�إن ما يظهر من �سلوك على ا إلن�سان
يف الكرب ما هو �إال نتاج ل�سلوك من مرحلة الطفولة املبكرة واملختزن يف الال وعي،
فللطفولة أ�همية كبرية يف الرتبية على امل�ستوى البعيد وكثري من التفاعالت التي جندها
يف املجتمع نتاج خربات �سابقة و أ�ن  %85من الذكاء العاطفي لدى ا إلن�سان يت�شكل يف
عمر ال�سنتني من حياة الطفل ،ومبا أ�ن ال�سلوك متعلم �إذ ًا علينا أ�ن نعلم ال�سلوك
اجليد ونعززه .و أ�نه ح�سب الدرا�سات ف�إن  %30من ا آلباء ي�شكرون ويثنون على أ�بنائهم
فعلينا أ�ن نكون منهم ،و أ�ن تكون كلماتنا �إيجابية نحو أ�بنائنا فعندما تغري عباراتك
تتغري حياتك وت�صبح أ
للف�ضل ،قبل ابنك �ضمه وعرب له عن حبك له .وعلينا احلذر
من أ�مناط التن�شئة املتناق�ضة ،ففاقد ال�شيء ال يعطيه ،و�إن أالبناء خري ا�ستثمار لهذه
احلياة.

و أ�ن مننح ويل أالمر التوقعات ا إليجابية ،وخال�صة الر�سالة أ�ن العدد القليل من ا آلباء
هم من يتطلب وقت ًا ومهارة أ�كرث من املر�شدين الطالبيني .وكلما زاد وعي ا آلباء قل
اجلهد والوقت على املر�شد .وعلى ا آلباء أ�ن يكونوا جزاء ًا من املدر�سة لتلبية حاجات
ومتطلبات أ�بنائهم.
أ
الخ�صائي النف�سي أ� .م�صدق اخلمي�س
ركز أالخ�صائي املحا�ضر الرئي�س يف جل�سات دورة �صعوبات التعلم الت�شخي�ص والعالج
وذلك على الطالب الذي يعد حمور العملية التعليمية ،ومن �ضمن �سل�سلة املحا�ضرات
التي قدمها بالدورة هو علم نف�س النمو العلم الذي يدر�س النمو النف�سي وال�سلوكي
منذ بدء وجود ا إلن�سان ,أ�ى من ا إلخ�صاب �إىل املمات ,بحيث يتناول هذا أ�بعاد النمو
املختلفة :اجل�سمى والعقلى واالجتماعى واالنفعاىل واحلركى ,عرب مراحل النمو
املختلفة و أ�ن لكل مرحلة عمرية متطلبات واحتياجات تختلف باختالف العمر مراعني
يف ذلك قوانني النمو من الوراثة والبيئة ونظريات النمو.
أ
بالن�سبة لذوي �صعوبات التعلم حتدث عن أ�بعاد م�صطلح ذوي �صعوبات التعلم و�عرا�ض
ذوي �صعوبات التعلم والعمليات الوقائية التي ت�ساعد يف عالج �صعوبات التعلم من فهم
وتوا�صل و�إدراك وذاكرة وتخيل ،وعلينا أ�ن ننتبه أ�ن حمرك ال�سلوك دافع والذي يحرك
هذا الدافع مثري ،واال�ستفادة من التعلم باللعب مع ذوي �صعوبات التعلم وتنمية احلوا�س
مع مراعاة أ�مناط التعلم الب�صري ،وال�سمعي ،احلركي.
وختمت اجلل�سة ب أ�نواع املقايي�س امل�ستخدمة يف القيا�س والت�شخي�ص من قيا�س الذكاء
يعد جمموعة من القدرات‘ �إىل ت�شخي�ص اجلانب االجتماعي باملقايي�س املخ�ص�صة
لذلك والتي تعد م�صدر من م�صادر املعلومات عن حالة الطالب والتي تفيد يف تخطيط
الربنامج العالجي وتقوميه.
وما للتوحد من أ�همية مت التطرق �إىل التوحد من تعريف و أ�نواع التوحد ون�سبة االنت�شار،
ومن املقايي�س املطبقة مع أ�طفال التوحد مقيا�س كارز حيث ال يقت�صر دور املقيا�س على
الت�شخي�ص فقط بل يفيد يف املتابعة للربنامج العالجي.
وختمت الدروة بعد ثالثة أ�يام من التفاعل وامل�شاركة بني املحا�ضرين واجلمهور�.سائلني
اهلل التوفيق للجميع.
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حوار احل�ضارات ي�سرج قناديل ال�شعر
حمليات

إ�حتفا ًء بذكرى املولد النبوي ال�شريف
كتب  -يا�سر آ�ل غريب
�ضمن برناجمه الثقايف لعام  ١٤٣٤املتنوع بني ا�ست�ضافات أ�دبية
وعلمية واجتماعية احتفى منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف م�ساء
أالربعاء  ١٩ربيع أالول باملولد النبوي ال�شريف يف أ�م�سية �شعرية
�شارك بها خم�سة �شعراء بح�ضور كوكبة من أ�دباء املنطقة ال�شرقية ،
ووجوه اجتماعية  ،قدم أالم�سية أال�ستاذ �إبراهيم املطرود الذي أ�لقى
بني الفقرة أ
والخرى فوا�صل أ�دبية وخمتارات من ال�شعر النبوي من
ع�صور خمتلفة .
وكانت البداية مع ال�شاعر ح�سني اجلامع ب أ��سلوبه الذي ينطلق
من رحاب أال�صالة مت أ�مال يف حياة النبي حممد ( �ص ) باعتباره
ال�شخ�صية املثلى يف الكون  ،وما ميثله من قيم ومبادئ يف روح
ال�شاعر:
ياعلة ا إليجاد يا أ�لق ال�شمائل واملعاين
اهلل طيب طينتي ف أ��ضاء حبك يف جناين
حب عليه الوالدان من الطفولة ربياين
وبعد ذلك أ�لقى ال�شاعر يا�سر �آل غريب ق�صيدته التي عرب يف
ثنياها عن هذه الذكرى بلباب احلقائق ووقف عند عدة جزئيات
من حياة النبي أالكرم خامتا ب أ�ثر الوحدة ا إلن�سانية :
وما الوحدة ال�شماء �إال �إرادة
ف�إن فقدت بتنا بجوف ال�شرانق
حفاظا على ذكراك وعد عيوننا
وتبا لن�سيان له كف �سارق
ثم جاء دور أالديب الكبري حممد �سعيد اخلنيزي بكلمة أ�كد فيها
على �ضرورة االحتفاء الذي يكتنز با إلبداع  ،وعلق على جناح
ال�سرعة على ما�سمعه من الفا�صل التقدميي ب� أش�ن اخليال أالدبي
و أ�ثره يف الق�صيدة.
وبعد أ�جواء النقد ترك املجال لبقية امل�شاركات فجاءت فقرة ال�شاعر
فريد النمر بق�صيدته املطولة التي مزجت اللحظات العطرة ب أ�نفا�س
ت أ�ملية ونوافذ �إبداعية تطل على العالقة احلميمة بني ال�شاعر و
الذكرى النبوية التي ت�ستبطن أ�بعادا �إن�سانية :
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وقد ا�صطفاك القلب وم�ض حياته
من قمة أالخالق للعلياء
يا ب�صمة هلل ينق�شها هدى
وك أ�نها ن�سك لكل حياء
ها جئت وقتك عارفا بعروجه
القد�سي حتى منتهى ا إل�سراء
متط ّوفا فيك احلياة بثقلها
ألغو�ص يف نور بال ميناء
عقب ذلك م�شاركة ال�شاعر م�صطفى أ�بو الرز الذي قدم ر ؤ�يته
للوحدة ا إل�سالمية الثيمة  /القيمة البارزة يف ق�صيدته التي ات�سمت
بالطرح االجتماعي بقالب أ�دبي مبا�شر  ،كما ات�سم ن�صه بالذاتية
التي ات�ضحت يف املقدمة التي يقول فيها :
طه أ�تيتك واجما أ�تردد
ماذا مبولده العظيم �س أ�ن�شد
ت أ�بى القوايف أ�ن تطيع قريحتي
هل تب�صر الطري اجلريح يغرد؟!
عذرا �إذا ما جئت أ�نفث ح�سرتي
عز الق�صيد  ،و�إن يجل املق�صد
وكانت النهاية مع ال�شاعر جا�سم امل�شرف الذي أ��سرج م�ساحة
�شعرية ناب�ضة بالع�شق النبوي ومايزخر به من انثياالت هادئة
م�شعة من �سماوات النبوة والهداية  ،يقول يف غنائية طافحة بالوجد
ال�سامي :
أ
لي�س يف الكون من جمالك �حلى
يف عيوين �إذا الف ؤ�اد ا�ستهال
أ�نت يف الروح �آية من جمال
وكمال على املواجع تتلى
ثم قام أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل  -راعي املنتدى -أ
وال�ستاذ أالديب
خليل الفزيع بتكرمي امل�شاركني ب�شهادات تقديرية  ،وانتهى اللقاء
ب أ�جواء املحبة وال�سالم التي جمعت عديد أ�طياف يف املجتمع .

حمليات

قـطيف الـغد...
�إعـداد :ال�سيد حممد امل�شــــعل

القطيف تُنبت أ�جيا ًال و أ�جياال حتيي هذه أالر�ض
اخل�صبة التي ال تُنبت �سوى اخلري الذي يبعث احلب
وينرث الورود لغد واعد ت�ستحقه القطيف  ..هنا يـعرب
ويكتب بع�ض من علمائها أالخيار و أ�بنائها وبناتها
الغيارى عن مقوالت قلبية لها أ
ولهلها متطلعني
مل�ستقبل زاهر...
ٍ
• قطيف الغد هي نه�ضة علمية يف خمتلف التخ�ص�صات
ونه�ضة ثقافية يف زوايا الفكر واالدب ونه�ضة اقت�صادية
جتمع أ�بـنـائها يف م�شاريع حيوية مثمرة حينئذ ت�ستطيع
ان تقول القطيف كـلمة مـ ؤ�ثرة.
�سماحة ال�سيد مـنـيـر اخلـباز
حـفـظـه اهلل
•القطيف مـهد احل�ضارات القدمية ودرة املدائن
اليتيمة .ال�سباقة �إىل ا إل�سالم املتجدد والء خلري
أالنام .منبع اخلري والعطاء وح�صن أال�صالة وا إلبـاء.
�سماحة ال�شيخ الدكتور حمــمـد �سعيد اخلمي�س
حـفـظه اهلل
• قطيف الغد مهد االن�سان وعمق اال�سالم وبو�صلة
الوطن نحو الوعي واالنفتاح على احلياة بنكهة والئية،
ت�ستفيق يف أ�ح�ضانها ذاكرة اال�صالة وتن�سج على �ساحلها
�إ�ضاءات امل�ستقبل امل�شرق.
�سماحة ال�شيخ حمـمـد آ�ل عـمــيـر حفظه اهلل

• غد القطيف �سيكون م�شرقا اكرث من أ�ي وقت �سابق
و�ست�شهد فجرا جديدا فهي كانت و مل تزل ت�صنع التاريخ
و �ستبقى كذلك و هذا ما وثقه و مازال يوثقه التاريخ
فهي متعددة الينابيع �إذ أ�نها منبع ح�ضارة و منبع �إميان
و منبع �إقت�صاد و منبع وحدة و حمبة.
�سالم ال�شما�سي

• قطيف الغد تنبثق من تاريخها امل�شاطئ للح�ضارة ،
ومن حا�ضرها املرتع بالثقافة  ،ما مييزها تنوع احلركة
بها املنطلقة من الذات أالهلية التي تقف أ�مام بوابة
امل�ستقبل بقلوب خافقة با إلرادة.
آ
يا�سر �ل غريب
نت ذاك املع�شوق و العا�شق قلبي وال�سما
• قطيفي  ..أ� ِ
ت�شهد و �سكانها و االر�ض !!
�ستقيك �إك�سري احلياة ،،
أ�رتقي للعال بحبك َر ِغد ًا …و أ�
ِ
فال �سقم(/وجع) وال مر�ض!!
زهراء اليو�سف

• قطيف الغد منذ ا آلن ...ميكنني أ�ن أ�راهن على
م�ستقبل أ�ف�ضل ألبنائنا و أ�حفادنا؛ اطمئنوا ف�إن هناك
ٍ
أ
رجاال ون�سا ًء تعاهدوا �ن ي�صنعوا لكم غدً ا ت�ستحقونه؛
ه ؤ�الء أ�تعبهم احلا�ضر بتهمي�شه لهم فلم يكتفوا يف
التغني باملا�ضي اجلميل بل عزموا أ�ن يكون م�ستقبلكم
أ�ف�ضل من حا�ضرهم .كل أ�ملهم أ�ن تقولوا غدً ا مبلء
• أ�متنى أ�ن يتحقق ما ي�سعى من أ�جلـه أ�هايل الـقطيف
فمكم� :شكرا يا «قطيف الغد»...
ال�سيد فا�ضل ال�شعلة لنيل حقوقهم التي ي�ستحقونها  ..و أ�ن تنال حقها التنموي
كونها من أ�هم املناطق امل�صدرة للنفط  ..و�إحياء و �إعادة
• كان و أ�خواتها ..كان هنا نخل با�سق ..ف أ��صبح وطني ت أ�هيل املتبقي من الرثوة الطبيعية وا آلثار يف املنطقة.
وال نخل  ..وكانت هنا عني جتري  ..ف أ��صبحنا ن�ستجدي
مـحمـود �شـروفـنا
املاء ..
�سلمان رام�س
أ
• تعلمتُ جميع اللغات و�تقنتها  ..حتى لغة الع�صافري
جلك أ
• القطيف :هي َ
حاكيك بها  ..رغم علمي ب أ�ن
ولجل أ�ن أ�
ِ
ذلك النب ُع الذي ال يزال يروي العطا�شى ..أ�تقنتها أل ِ
نت ُطه ٌر
رغم الت�صحر ( قطع النخيل…( رغم التجفيف ( ردم جميع كلمات هذه اللغات ال تويف و�صفك  ..ف أ� ِ
العيون…)رغم قتل الرثوة ال�سمكية ( ردم البحر) ...يتدفق و�سط �صحراء  ..ف أ�نت أ�م�سي  ..ويومي  ..وغدي
حالك.
فال تقطفوها  ..فهي لكل الوطن …
 ..أ�نت قطيفي وما أ� ِ
�شيماء العبد اجلبار
منري أ�بو اللريات
جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 25ربيع آ
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حوار

نائب الرئي�س و ع�ضو املجل�س البلدي ال�سابق املهند�س آ�ل �إبراهيم �إىل «

انخفا�ض القيمة املادية وغياب كود البناء �أبرز م�شكالت القطاع الهند�سي
حوار� :سلمان العيد
تعد جتربة العمل البلدي يف اململكة ،من أ�هم التجارب التي ت�ستحق الدرا�سة والتوقف مليا ال�ستخال�ص العرب والتجارب ،بغية التطوير ،فهي قناة
م�شاركة املواطنني يف �إ�صالح وتطوير وتنمية وطنهم ،وذلك من خالل جمموعة ممثلني لهم يتم انتخاب بع�ضهم ،وتعيني البع�ض آ
الخر ،وهم بذلك
م�س ؤ�ولون أ�مام اهلل أ�وال ،ثم أ�مام قيادة البالد ،و أ�مام املوطنني يف العمل على تطوير هذه التجربة ،وحتقيق حاجات املواطنني ،والتي من خاللها يتم
تطوير وتنمية الوطن ،الذي يحتاج اىل �سواعد ومقرتحات وجهود أ�بنائه
هذه التجربة كانت حمطة حوار لنا مع ع�ضو املجل�س البلدي يف دورته أ
الوىل املهند�س نبيه آ�ل ابراهيم ،الذي عا�صر التجربة من بدايتها ،ور أ�ى ب�مأ
اليجابية وال�سلبية يف التجربة ..فماذا يقول آ�ل ابراهيم؟
عينه كافة العقبات التي تعاين منها املجال�س البلدية ،وو�ضع يده على املعامل إ

البداية والن� أش�ة

ــ هل لكم أ�ن تعطونا نبذة عن البداية والن� أش�ة؟
ـ ولدت يف غرة �شهر رم�ضان املبارك عام  1383هـ املوافق
 16يناير 1964م ،ن� أش�ت وترعرعت يف بلدة العوامية
ودر�ست املراحل الدرا�سية الثالث ( ا إلبتدائية واملتو�سطة
والثانوية) فيها ،أ�نهيت املرحلة الثانوية عام  1981م.
كانت دفعتي هي أ�ول دفعة تدر�س املراحل الثالث يف البلدة
نف�سها ،و أ�كملت درا�سة الهند�سة املدنية يف جامعة امللك
�سعود بالريا�ض.
ــ وهل كان هناك �إلزام من طرف آ�خر ،كالوالد مثال
الختيار مثل هذا التخ�ص�ص ،ومن أ
ال�سا�س ملاذا
الهند�سة املدنية بالتحديد؟
ـ كانت هناك أ�منية عند الوالد أ�طال اهلل يف عمره ،أ�ن أ�توجه
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ــ أ�مل يكن هناك عوامل معينة دفعتكم نحو هذا
التوجه؟
ـ هناك عوامل أ�خرى ت�ضاف �إىل رغبة الوالد حفظه اهلل،
وهي �إنني كنت ـ وال أ�زال ـ �شغوفا بالتنمية ،رمبا ألنني
ولدت ون� أش�ت يف بلدة تنق�صها الكثري من اخلدمات،
التي لو مت توفريها الرتقت و�صارت يف و�ضع �آخر غري التي
هي عليه ا آلن ،هذا أالمر أ�وجد يف داخلي منذ ال�صغر
هاج�س التغيري والتطوير� ،سواء على امل�ستوى التنموي ،أ�و
االجتماعي ،وهما أ�مران مرتبطان ببع�ضهما �إىل حد كبري،
وكنت أ�رى أ�ن الت�سلح بالعلم هو الو�سيلة الناجعة لتحقيق
ذلك ،كمرحلة أ�وىل طبعا.

لدرا�سة الهند�سة عموما ،فقد كان بحكم عمله يف �شركة
أ�رامكو ال�سعودية يتعامل مع املهند�سني ويعرف أ�و�ضاعهم
ودورهم يف ال�شركة ،لكنه ـ وللحق ـ مل يقم ب�إلزامي بتخ�ص�ص
دون غريه يف الهند�سة ،ف أ�نا الذي اخرتت جمال الهند�سة
املدنية ،وهو تخ�ص�ص يعنى بـدرا�سة ت�صميم وتنفيذ
العنا�صر ا إلن�شائية للمباين ،والطرق ،واجل�سور ،أ
والنفاق،
وال�سدود ،والهياكل اخلر�سانية واملعدنية ب أ�نواعها ،كما
يدر�س علم املياه بفرعيه «الهيدرولوجيا» الذي يتناول
طبيعة وجود املاء يف أالر�ض ،و»الهيدرولوكيا» الذي يتناول
طريقة ا�ستخراجه ميكانيكيا وما يتعلق بقنوات الري،
وكذلك �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي ،وهو ما يطلق
عليه بالهند�سة ال�صحية ،وكذلك ي�شمل هذه التخ�ص�ص
(الهند�سة املدنية) هند�سة النقل واملرور ،والبيئة ،والرتبة،
�صعوبات التح�صيل العلمي
وامل�ساحة ،و�إدارة امل�شاريع وا إلن�شاء.
ــ هل واجهت �صعوبات يف درا�سة هذا التخ�ص�ص

جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 25ربيع آ
الخر 1434هـ  -مار�س 2013م

غياب التنمية املتوازنة هي م�شكلة أ
الطراف يف اململكة
َ
وتن�سيق أ� َْ�س َماءٍ ملُخْ ترَ َ َعاتِ
فكيف أ� َِ�ضيقُ اليو َم َعنْ َو ْ�ص ِف… آ� َلةٍ
ِ

أ�و يف حالة ا إل�صرار على اللغة ا إلجنليزية كي ي�ستمر
التوا�صل مع أالمم أالخرى املتفوقة علميا وتكنولوجي ًا،
فلتكن الدرا�سة بدءا من املرحلة الثانوية على أالقل بهذه أ�و
غريها ك�شرط ملن أ�راد ان يدخل جماالت الطب والهند�سة
أ�و أ�ي تخ�ص�ص تكون لغة الدرا�سة فيه باالجنليزية أ�و
غريها من اللغات احلية ..أ�نا �شخ�صيا عانيت ما عاناه
معظم الطلبة الذين أ�نهوا درا�ستهم يف املدار�س الثانوية
باللغة العربية يف بداية درا�ستي أالكادميية ،ورغم �إنهائنا
ال�سنة التح�ضريية بنجاح �إال أ�ن م�ستوانا اللغوي حينها
مل يكن ي ؤ�هلنا جيدا ملواكبة درا�سة املواد العلمية باللغة
ا إلجنليزية ،فكنا بحاجه �إىل مزيد من الوقت واجلهد
للتغلب على ذلك وقد كان ذلك بعد م�ضي فرتة ال�سنتني
أالوىل والثانية يف اجلامعة واحلمد هلل.

حوار

العلمي اجلميل؟
ـ يف ت�صوري ال توجد �صعوبات يف درا�سة الهند�سة أ�كرث
من غريها من العلوم واملعارف أالخرى ،متى توفرت
عدة أ�مور :أ�برزها (تهيئة الطالب للدرا�سة اجلامعية
و�سد الفجوة بني املرحلتني الثانوية و اجلامعية) ،وثانيا:
(�إتقان املقدمات (املتطلبات أالكادميية) كالريا�ضيات،
والفيزياء ،والكيمياء ،وا إل�ستاتيكا ،والديناميكا ،وعلم
املواد ،وميكانيكا املوائع التي تعترب مفاتيح العلوم
الهند�سية جميعا� ،إ�ضافة اىل التمكن من اللغة امل�ستخدمة
يف الدرا�سة ..كل هذه أالمور واجهتها يف بدايتي الدرا�سية
يف اجلامعة فقد كانت الدرا�سة الثانوية تعتمد على احلفظ
وتفريغ ما حتفظه يف ورقة ا إلجابة أ�و حل م�سائل مت�شابهة
مع ما مت درا�سته �إىل حد ما ،بينما الدرا�سة اجلامعية
تتطلب أ�مرا �آخر على أالغلب يكون فيه �شيء من ا إلبداع
وا إلبتكار ،فال يعني حفظك للمو�ضوع أ�و قدرتك على حل
بع�ض امل�سائل املوجودة يف املنهج بال�ضرورة جناحك يف
االمتحان �إذ يتطلب أالمر فهم ًا وه�ضم ًا للمواد ،يجعلك
قادرا على التحليل أ�وال ثم القدرة على اال�ستنباط
واالبتكارة ثانيا ..كذلك اللغة التي هي و�سيلة التلقي
والتعبري ،فال ميكن أ�ن ت�ستوعب ما ت�سمع من حما�ضرات
أ�و ما تقر أ�ه يف املقررات دون أ�ن تتمكن من نا�صية هذه
اللغة أ�و تلك امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،وعندما نقول التمكن
ال أ�ق�صد بذلك معرفة معاين املفردات والقواعد وطريقة
الكالم فقط ،بل أ�ي�ضا ا إلحاطة أ
بالبعاد النف�سية والثقافية
للكلمات والعبارات ،أ�و ما يطلق عليها روح املعاين ،وهذا ال
يكون �إال باملعاي�شة حتدثا وا�ستماعا وبالقراءة امل�ستدمية..
كما أ�ن الطالب يتعامل أ�ثناء درا�سته باجلامعة مع أ��ساتذة
وحما�ضرين يحملون عاد ًة درجات علمية عالية وتتميز
حما�ضراتهم بالطابع أالكادميي الذي يتطلب �ضغطا يف
العبارات أ
واللفاظ الذي يحتاج �إىل ذهنية متوقدة وتوجه
وتركيز يواكب هذا امل�ستوى الرفيع من اخلطاب والبحث،
وهذا ال يت أ�تى أ�ي�ضا دون �إمكانيات لغوية جيدة و�إتقان تام
جلميع املقدمات التي حتدثنا عنا �آنفا ..لذلك ف أ�نا كنت
دائما أ�قول يف مو�ضوع ردم الهوة بني املرحلتني الثانوية
واجلامعية� ،إن هذا أالمر يحتاج �إىل أ�حد أالمرين� ،إما
تعريب الدرا�سة أالكادميية بحيث أ�ن الطالب ي�ستمر
يف الدرا�سة بلغته أالم التي يتقنها وي�ستوعب أ�بعادها
النف�سية والثقافية مثلهم يف ذلك مثل دار�سي العلوم
ا إلن�سانية وال�شرعية ،وال �ضري يف ذلك �إطالقا فهو فخر
لنا وعز وم�ستوى ح�ضاري يجب أ�ن ن�صل �إليه مثلنا مثل
والملان أ
بقية أالمم أالخرى كال�صني واليابان أ
وال�سبان
والرو�س وغريهم ،واللغة العربية قادرة على ا�ستيعاب
ذلك كما قال ال�شاعر حافظ ابراهيم قبل مائة عام:
َاب اهلل َلف َْظ ًا َ
وغا َي ًة… َو َما ِ�ض ْقتُ َعنْ �آ ٍي ب ِه
َو ِ�س ْعتُ ِكت َ

ات
َو ِع ِظ ِ

أ�فول الطفرة وحلول أ
الزمة
ــ بعد التخرج من اجلامعة �إىل أ�ين �سرت؟
ـ تخرجت من اجلامعة يف الن�صف الثاين من الثمانينات
يف �إحدى ال�سنوات العجاف الذي كان �سعر برميل النفط
فيها متدنيا جدا وعليه كانت ميزانية الدولة مقت�صرة على
احلدود الدنيا من م�صروفات الدولة ،حيث كانت امليزانية
للرواتب وت�صريف أالعمال ت�صرف كل �شهر ملزيد من
احلر�ص على عدم الهدر املايل كما أ�تذكر ،وبالنتيجة مل
تكن هناك م�شاريع معتمدة ،وعليه ف�إن �آخر ما تفكر فيه
الدولة أ�و غريها من ال�شركات الكربى �آنذاك هو توظيف
املهند�سني املدنيني .مل أ�جد بابا مفتوحا يل �سوى القطاع
اخلا�ص ويف املكاتب الهند�سية املحلية حتديدا ،حيث
�صادف �آنذاك طفرة بناء يف املنطقة �سببها نظام متلك
البيوت يف أ�رامكو ال�سعودية الذي يتيح للموظف أ�خذ قر�ض
وفقا ملرتبه لبناء فيلال �سكنية ،وكان وقتها يوجد عدد كبري
من أ�بناء حمافظة القطيف ينطبق عليهم هذا النظام،
مما أ�حدث رواجا طيبا للعمل الهند�سي يف املحافظة،
فعملت يف مكتب أالخ العزيز املهند�س وديع امل�صطفى
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املجال�س البلدية قنوات ا�ست�شارية ال �سلطة لها على التنفيذ
حوار

لفرتة ق�صرية من الزمن ،وبعد أ�ن أ��س�س ابن عمي
املهند�س ريا�ض �آل ابراهيم مكتبه انتقلت �إليه كم�ساعد
له يف ا إلدارة ثم توليت �إدارته لفرتة حتى فتحت مكتبي
عام  1990ميالدية ..ومبجرد أ�ن مت افتتاح املكتب �إندلعت
أ�زمة اخلليج باحتالل العراق للكويت حيث تراجعت احلياة
االقت�صادية ملا حتت ال�صفر ،وكان املكتب ال يعمل تقريبا..
يف عام  1991تلقيت ات�صاال من مكتب التوظيف ب�شركة
أ�رامكو ال�سعودية وعر�ضت علي وظيفة مهند�س م�شاريع يف
�إدارة امل�شاريع اجلنوبية وحتديد ًا يف ينبع ،وذلك بعد مدة
من الزمن من وجود ملفي لديهم ،ومل ا�ستمر طويال هناك
حيث انتقلت للعمل يف ر أ��س تنورة بعد �ستة أ��شهر فقط،
ولكن يف الوقت نف�سه مل أ�غلق مكتبي م�ستفيدا من النظام
املوجود يف ال�شركة الذي يق�ضي بال�سماح بذلك ب�شرط
أ�لاّ يتعار�ض مع العمل يف بها .وكنت – وال أ�زال – أ� أ
مل
ا�ستمارة تفيد بعدم تعار�ض امل�صالح بني العملني.

خطان متوازيان
ــ كيف ا�ستطعت التوفيق بني العمل املرهق يف
ال�شركة ،والعمل الكثري يف املكتب الهند�سي؟

ـ لقد عانيت كثريا وما زلت أ�عاين ،من اال�ستمرار يف ّ
خطني
متوازيني ،أ�عمل يف أ�رامكو ال�سعودية يف النهار ،و �صاحب
مكتب هند�سي ا�ست�شاري يف امل�ساء ،حماو ًال التوفيق يف
ذلك ما ا�ستطعت ،وقد احتاج أالمر مني اىل جهد كبري،
قد يقت�ضى أالمر أ�ن أ�عمل � 16ساعة يف اليوم و أ�عمل
يومي اخلمي�س واجلمعة ،وزاد ذلك ت أ�زما حينما التحقت
باملجل�س البلدي� ،إذ �ضاعف علي اجلهد والرتكيز ،أ�حاول
دائما الف�صل بني هذين العاملني املختلفني كل االختالف،
ف�صرت أ��شبه ما يكون باملمثل امل�سرحي الذي يعمل يف
م�سرحني خمتلفني وعليه أ�ن يندمج مع الدور الذي يكلف
به على خ�شبة كل م�سرح ،وكان هذا التوفيق يتطلب املزيد
علي
من الت�ضحيات ،ففي �شركة أ�رامكو ال�سعودية �ضاعت ً
الكثري من الفر�ص ب�سبب اعتذاري املتكرر عن العديد من
مهام العمل خارج املنطقة أ�و اململكة ،وهذا يعني خ�سارة
لل�ستفادة و الرتقية من
مادية من جهة وفوات فر�ص إ
أ
جهة أ�خرى ،كما أ�ن املكتب ت أ�ثر نوعا ما لنه بحاجة اىل
متابعة نهارية وات�صاالت م�ستمرة مع أالجهزة احلكومية
واملجتمع ،والبد ل�صاحب املكتب من مبا�شرة العمل فيما
يتعلق ببع�ض ال� ؤش�ون الهند�سية املختلفة ،فكال العملني
بحاجة اىل التفرغ والرتكيز ،ومازلت ال ا�ستطيع أ�ن اقول

�إنني قد جنحت يف التوفيق بينهما كثريا لكني أ�قول �إن أ�ي
جناح حقيقي يحتاج �إىل تفرغ وتركيز و�إال �سيكون ن�صف
جناح يف أ�ح�سن الظروف ،لكني أ�قول أ�ي�ضا �إنني حاولت
ومازلت أ�حاول رغم ال�صعوبات الكثرية والكبرية يف ذات
الوقت التي واجهتني ،وال أ�ت�صور أ�نني �س أ�خرج من هذه
الدوامة �إال بعد التقاعد املبكر الذي �سيكون قريبا �إن �شاء
اهلل.

م�شكالت القطاع الهند�سي
ــ لعل �س ؤ�اال يثار هنا ،ملاذا جند غيابا للمهند�س
ال�سعودي يف املكاتب الهند�سية ،حتى ك أ�ن البالد
لي�س بها مهند�سون؟
ـ ال�سبب أ�ن العديد من املهند�سني ال�سعوديني يتجهون
�إىل املنا�صب ا إلدارية أ�و ا إل�شرافية أ�كرث من ا إلنغما�س يف
العمل الفني الذي على أ��سا�سه در�س وتعلم ومبوجبه أ��صبح
مهند�س ًا ،وقد �شجع على ذلك أ�ن الوظائف ا إلدارية متاحة
لهم خ�صو�صا يف أاليام أالوىل� ،إن هذا أالمر مع أال�سف
ي�ستدعي فقدان املهارة �شيئا ف�شيئا والنتيجة اننا خ�سرنا
فر�صة أ�ن ن�صنع مهند�سني حقيقيني ،بينما يفرت�ض أ�ن
يحدث تطور مهني للمهند�س ب أ�ن يعمل مهند�سا م�ساعدا،
ثم مهند�سا ممار�سا ،ثم ا�ست�شاريا ،بعدها لو نقل اىل
من�صب �إداري فال غرو يف ذلك ،وهذا أالمر يحتاج �إىل
(  20 - 15عاما) ،يكون املهند�س فيها قد أ�تقن مهنته
من الناحية الفنية ،و�صار ذا قابلية للتعامل مع العمل
ا إلداري وا إل�شرايف ب�شكل أ�ف�ضل ،وهذا ما تقوم به �شركة
ارامكو ال�سعودية وال�شركات الكربى ك�سابك وغريها مع
مهند�سيها ،وهناك أ�ي�ضا برنامج لدى الهيئة ال�سعوديني
للمهند�سني يف هذا ال� أش�ن ،ولكن مل يدخل حيز التطبيق
الفعلي بعد.
ــ لو �س أ�لنا عن أ�هم م�شكالت القطاع الهند�سي ،ماذا
�سيكون جوابكم؟
ـ يف الواقع �إن من أ�هم امل�شكالت التي يواجهها القطاع
الهند�سي هي عدم وجود نظام كادر وظيفي ي�ضع املهند�س
يف املكان ال�صحيح من الناحية الوظيفية واملالية مبا
يتنا�سب و أ�همية العمل الهند�سي كمهنة وت أ�ثري ..ي�ضاف
اىل ذلك تدين قيمة العمل الهند�سي من الناحية املالية،
بخالف ما هو قائم يف العامل كله ،فخارطة امل�شروع تقدّر
عندهم بـ  3ـ  %5بينما لدينا ال تتجاوز  1ـ  2يف أاللف .مع
أ�ن خارطة أ�ي منزل حتتاج اىل أ�ربعة مهند�سني على أالقل
يف الظروف العادية ..هذا �إ�ضافة اىل غياب كود البناء،
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املجل�س البلدي خطوة مهمة ظنّه النا�س ع�صى �سحرية

اجلودة يف العمل الهند�سي
ــ أ�ين تكمن امل�شكلة يف انخفا�ض قيمة العمل
الهند�سي ،الذي هو خالف ما هو م�شاع بني
النا�س ،حيث أ�ن هناك انطباعا ب أ�ن املكاتب تربح
باملاليني؟
ـ كثري من النا�س يعتربون الت�صميم هو جمرد خطوط
على ورق ،ال يحتاجها ا إلن�سان �إال من أ�جل �إ�صدار رخ�صة
البناء ،ويعتقدون أ�ن كل ما يحتاجونه هو الت�صميم
املعماري للمبنى فقط ،ويعتقدون أ�ن مقاول التنفيذ �سيقوم
بكل ذلك ،وهذا خط أ� ج�سيم ،فاخلارطة �إذا مت ت�صميمها
ب�شكل �صحيح ومدرو�س يج ّنب �صاحب املن� أش�ة جملة من
أالخطاء والعيوب يف املبنى قد يكلفه أ��ضعافا م�ضاعفة مما
�سيدفعه للمكتب الهند�سي �إن مل يكن على ح�ساب املبنى
و�سالمة قاطنيه ،وهذا هو أالهم أ�و على أ�قل تقدير انخفا�ض
العمر االفرتا�ضي للمبنى وهذا ي�سبب خ�سارة كبرية على
امل�ستوى اخلا�ص والعام� ،إذ املفرو�ض أ�ن عمر املبنى
اخلر�ساين ا إلفرتا�ضي ي�صل �إىل � 100سنة ،وحينما يقل
عن هذا املعدل فهذا يعني �إنه مل ي أ�خذ حقه من االهتمام
يف الت�صميم وا إل�شراف ،وهي حقيقة يعرفها املهند�سون.

العمل البلدي والتنمية املتوازنة
ــ نكتفي بهذا القدر من احلديث عن اجلانب
الهند�سي لننتقل للحديث عن جتربة العمل يف
املجل�س البلدي ،أ�ترى ما الدافع الذي جعلك
تتوجه للرت�شح �إىل املجل�س ،رغم ما تعانيه من
قلة الوقت ،و أ�نت ـ كما يبدو ـ تعرف ج�سامة
امل�س ؤ�ولية؟
ـ حمافظة القطيف ب�صفة عامة ،حباها اهلل بنعم كثرية
وفيها تتوفر عنا�صر التنمية امل�ستدامة ،من موارد طبيعية

حوار

الذي يعترب مرجعا هاما للمهند�سني يف أ�عمال الت�صميم
وا إلن�شاء الذي قد متت �صياغته ولكن مل يتم اعتماده
لطرحه وتطبيقه بعد.

ــ يف هذا اجلانب نالحظ أ�ن هناك الع�شرات من
املهند�سني ،أ�و املكاتب الهند�سية ،كيف يل و أ�نا غري
املتخ�ص�ص أ�ن اوازن بني أ
الطراف واق ّيم هذا عن
ذاك؟
ـ فيما يتعلق بت�صميم املباين فهو يندرج حتت م�سارين:
امل�سار أالول :هو الت�صميم املعماري الذي يحدد جودته
قدرة املهند�س يف �إتقانه لعملية التوازن بني أ�ربعة مفاهيم
(الوظيفة ،اجلمال ،اخلدمات ،القدرة التمويلية)..
وامل�سار الثاين:هو الت�صميم الهند�سي لعنا�صر املبنى
ا إلن�شائية والكهربائية وامليكانيكية وغريها ،وحتدد جودته
مدى االلتزام باملعايري الهند�سية واال�شرتاطات الفنية،
وفقا حل�سابات مدرو�سة ال افرتا�ضات ،ويكون متوازنا يف
تطبيق عوامل ال�سالمة دون مبالغة أ�و تق�صري.

(املاء والنفط والرثوات الزراعية وال�سمكية) ،أ��ضف �إىل
ذلك املوقع اال�سرتاتيجي الذي يتو�سط مدن املنطقة،
وقربها من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و�إطاللتها
البحرية املتميزة ،وفوق ذلك كله ووجود العن�صر الب�شري
املتميز القادر على العمل واملتفاعل مع املحيط ،كما ال
يجب أ�ن نن�سى التاريخ العريق التي متتاز به املحافظة
كمدينة تاريخية أ��صيلة ،لكنها ـ مثل غريها من املحافظات
املتو�سطة وال�صغرية ـ مل ت أ�خذ ن�صيبها من التنمية ،ب�سبب
غياب مفهوم التنمية املتوازنة ،التي ت أ�ثرت به املحافظات
ال�سعودية امل�شابهة ،ولكوين مهتما بال� أش�ن العام ،ومار�ست
مهنة الهند�سة لفرتة طويلة و أ��شرفت بنف�سي على ت�صميم
وتنفيذ عدد من أالحياء ال�سكنية التي أ�ن� أش�تها �شركة
أ�رامكو ال�سعودية ملوظفيها يف الظهران و�صفوى ور أ��س
تنورة وابقيق ،و أ�نا على متا�س يومي مع ال� أش�ن البلدي
من خالل مكتبي الهند�سي ا إل�ست�شاري ،فمن الطبيعي أ�ن
أ�توجه لع�ضوية املجل�س البلدي الذي وجدته فر�صة �سانحة
لتحقيق هديف املن�شود ،و أ�ح ّول مفاهيمي وتطلعاتي نحو
تنمية املحافظة التي ولدت ون� أش�ت فيها �إىل واقع ملمو�س،
وهذا هو ال�سبب احلقيقي وراء ذلك.
ــ ماذا تعني بــ «التنمية املتوازنة» ،وملاذا غابت
هذه التنمية؟
أ
ـ التنمية املتوازنة هو �ن يكون توزيع املخ�ص�صات املالية على
املحافظات ح�سب حاجتها للتنمية ال ح�سب حجم املدينة
و أ�هميتها فقط ،فاالهتمام بتنمية املدن الكبرية ال ينبغي أ�ن
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يكون على ح�ساب تنمية املدن ال�صغرية و القرى أ
والرياف،
وقد اثبتت هذه الطريقة ف�شلها الذريع �إذ اثرت �سلب ًا حتى
على املدن نف�سها ب�سبب الزيادة يف الكثافة ال�سكانية التي
طر أ�ت عليها ب�سبب ازدياد معدل الهجرة �إليها مما أ�دى
�إىل ال�ضغط على اخلدمات والتكد�س ال�سكني وا إلزدحام
املروري ،كذلك أ�دت هذه ال�سيا�سة �إىل تفريغ التجمعات
ال�سكانية من قرى و�ضواحي ومدن �صغرية يف أالطراف
من أ�ماكنها أال�صلية والهجرة �إىل املدن الكربى ب�سبب
نق�ص اخلدمات وتدين م�ستوى البنية التحتية فيها ،لذا
كان خطاب خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز حفظه اهلل امام جمل�س ال�شورى وا�ضح ًا وجلي ًا
حني دعا لتطبيق مفاهيم التنمية املتوازنة مبا حتمله هذه
الكلمة من معانٍ و�إبعاد مهمة على امل�ستوى اال�سرتاتيجي.

بالتعاون مع اجلهاز التنفيذي أ�ن نحقق بع�ض ا إلجنازات
وفق ما �سمح به النظام و�سقف ا إلمكانيات املحدود..
ويف الواقع الكل مدرك (املجل�س والبلدية) و أ�ن مفتاحي
احلل للم�شكالت والنواق�ص احلا�صلة يتلخ�صان يف
أ�مرين(:التمويل) أ�ي حتقيق ميزانية طموحة و(توفر
الكادر الب�شري) القادر على ت�سيري أالمور و�إدارة هذا
املال ،لذلك �إن�صبت جهودنا على حتقيق هذين أالمرين،
فكان الف�صل املايل الذي يعترب أ�ول �إجناز حقيقي
للمجل�س ،واقرتحنا هيكال �إداريا يلبي حاجات البلدية
ومتطلبات العمل فيها وفقا أ
للفكار الطموحة التي كانت
لدينا ومت اعتماد هذا الهيكل �إال أ�ن ت�سكينه مل يتم بعد،
ب�سبب عقبات بريوقراطية عديدة كعدم وجود كوادر
و�ضعف القدرات ا إل�ستقطابية يف البلدية.

أ�زمة العمل البلدي

اخلالف مع اجلهاز التنفيذي

ــ الحظنا أ�ن �إقباال كثيفا �شهدته الفرتة أ
الوىل
من انتخابات املجل�س البلدي ،وعزوفا ملحوظا يف
الدورة الثانية ،أ�ترى ما ال�سبب يف ذلك؟
ـ يف الدورة أالوىل كانت تطلعات املواطنني كبرية� ،ساهم
يف ذلك احلملة ا إلعالمية الوا�سعة التي �صاحبت انطالق
الدورة أالوىل من املجل�س البلدي التي كان الهدف منها هو
حث النا�س على امل�شاركة يف االنتخابات و�إجناحها� ،إال أ�ن
ال�شعارات التي ظهرت أ�ثناء احلمالت جعلت أ�كرث من النا�س
يعتقدون أ�ن املجل�س البلدي �سيكون املنقذ �صاحب الع�صاة
ال�سحرية الذي �سيعالج جميع امل�شكالت القائمة واملتفاقمة،
خ�صو�صا أ�ن املجل�س دخل فيه ـ باالنتخاب أ�و بالتعيني ـ
�شخ�صيات م�شهود لها بالكفاءة واالقتدار ،وبالنتيجة عقد
عليه ا آلمال لتحقيق تطلعات النا�س يف االرتقاء مب�ستوى
اخلدمات والبنية التحتية و�شبكة الطرق الخ ،..لكن الواقع
كان غري ذلك حيث تبني أ�ن املجل�س مل يعدو أ�كرث من جهة
ا�ست�شارية تقدم اقرتاحاتها للجهاز التنفيذي املتمثل يف
أالمانات أ�و البلديات ،التي متلك �سلطة التنفيذ ،ورغم
أ�ن قرارات املجل�س البلدي ملزمة للجهاز التنفيذي ،لكن
هذا اجلهاز هو الذي يتحكم بطريقة وتوقيت التنفيذ
وا إلعتماد املايل .أ�ما �سلطة املراقبة فالنظام يتيح للمجل�س
�إجنازات املجل�س
فقط املراقبة على أ�داء البلدية أ�و أالمانة مبوجب التقارير
التي ترفعها هذه اجلهة التي عادة ما تكون تقارير م�صاغة ــ يت�ساءل العديد من املواطنني بني وقت و آ�خر عن
بطريقة احرتافية تربز ا إلجنازات وتخفى الثغرات.
�إجنازات املجل�س البلدي ،فما هي ؟
ـ هناك الع�شرات من االقرتاحات تقدم بها املجل�س ،لكن
ــ على �ضوء ذلك كيف مت التغلب على هذا الواقع؟ مل جتد مكانا لها من التنفيذ ،ولكن هناك �إجنازات مت
ـ الواقع يف عالقة املجل�س مع البلدية مل يكن كله �إخفاقات حتقيقها على أ�ر�ض الواقع �سواء ك�إن�شاء ،أ�و �إعتماد يف
ومواطن ا إلتفاق أ�كرث من مواطن االختالف وا�ستطعنا ميزانية ،يجدر بي أ�ن أ�وردها على �سبيل املثال ال احل�صر،

ـ يف حالة وجود خالف مع البلدية كيف كان
يت�صرف املجل�س حيال ذلك؟
أ
ـ يف الواقع كان هناك خياران:اخليار الول وهو التحدي
واملواجهة مع اجلهاز التنفيذي ،وا�ستخدام كل الو�سائل
املمكنة كالت�صعيد االعالمي وخماطبة امل�سئولني وحتريك
املجتمع...الخ ،وقد ارت أ�ى بع�ض الزمالء هذا النهج يف
املجل�س ال�سابق� ،إال أ�ن النتائج مل تكن جمدية بل و�صل
أالمر وفق ًا لذلك �إىل طريق م�سدود مع اجلهاز التنفيذي
أ�و�شك أ�ن يعطل عمل املجل�س والبلدية مع ًا �إذ ال نظام
املجال�س البلدية ،وال طبيعة العمل ا إلداري يف اململكة
كانا ي�سعفان هذا النهج ،مما أ�دى �إىل عدم التوفيق يف
حتقيق املطالب املرجوة رغم وجاهتها ورجاحتها و�إخال�ص
أالع�ضاء وتفانيهم يف تقدمي ما يخدم املحافظة ..و أ�ما
اخليار الثاين فهو التعاي�ش والتكامل مع اجلهاز التنفيذي
�ضمن حدود النظام الذي يق�سم العمل بني اجلهازين لتكون
العالقة عالقة تعاون وان�سجام ،ال تباغ�ض واخت�صام وقد
أ�ثمر هذا النهج باخلروج ببع�ض النتائج امللمو�سة التي من
للمكانيات املتاحة.
� أش�نها االرتقاء تنموي ًا باملحافظة وفق ًا إ
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كالتايل:
 1ـ حتقيق اال�ستقالل املايل للبلدية
2ـ تفعيل بند نزع امللكية بعد جتميده ل�سنني طويلة ومت
تطبيقه يف نزع العقارات املعرت�ضة لكل من مداخل العوامية
و أ�م ال�ساهك مبا جمموعه  122مليون ريال.
 3ـ ال�سماح بالرتخي�ص على القبو على كامل م�ساحة الدور
أالر�ضي للمبنى بدل أ�ن كان على ن�صف امل�ساحة.
 4ـ ال�سماح بالبناء يف خمطط اجلامعيني ( )415/3التابع
للبلدية.
5ـ تكوين فرق �صيانة متنقلة لل�شوارع أ
والر�صفة و أ�عمدة
النور.
 5ـ نقل وتنظيم �سوق واقف �إىل مبنى �سوق اخلمي�س مع
�إقرتاح موقع ل�سوق واقف يكون منوذجيا.
أ
 6ـ �إعادة �إن�شاء �سوق تاروت للخ�ضار والفواكه وال�سماك (
مت �إعتماده يف ميزانية 1434هـ)
 8ـ �سوق أالعمال احلرفية وامل�شغوالت ال�شعبية (مت �إعتماده
يف ميزانية 1434هـ).
 9ـ �إن�شاء وتطوير طريق �شمال النا�صرة الرابط بني
اجل�سر الثالث الذي حتت ا إلن�شاء وطريق اجلبيل الظهران
ال�سريع( ،مت �إعتماده يف ميزانية 1433هـ).
 10ـ �إن�شاء وتطوير �شارع �إمتداد الريا�ض من تقاطعه مع
�شارع امللك في�صل وحتى تقاطعه مع �شارع اجلبيل الظهران
ال�سريع (مت �إعتماده يف ميزانية 1433هـ).
 11ـ مطالبة وزارة النقل بتفعيل م�شاريع تطويرالطرق
التابعة لها كطريق القطيف العوامية �صفوى وطريق رحيمة
�صفوى املطاروكالهما حتت التنفيذ ،وطريق عنك اجل�ش
الذي مت �إعتماده م ؤ�خرا وكذلك �صيانة الطرق التي ما
زالت حتنت مالكها يف املحافظة وقد مت �صيانة كل من
طريق املحيط وتاروت ،وطريق امللك عبدالعزيز يف �سيهات
وطريق اجل�ش ( �شارع زين العابدين).
 12ـ مطالبة وزارة الزراعة ب�إن�شاء مرف أ� يف القطيف وقد
مت �إعتماد م�شروع مرف أ� دارين النموذجي وهو ا آلن حتت
الرت�سية.
 -13مطالبة م�شروع التح�سني الزراعي بتغطية امل�صارف
لل�ستفادة منها كطرق
التابعة لها بالتعاون مع البلدية إ
�شريانية ولتجنيب املواطنني املخاطر املرورية وال�صحية
وقد مت تغطية عدد ال ب أ��س به من امل�صارف يف �سيهات
وعنك واجل�ش وام احلمام والقديح والعوامية.
 14ـ املطالبة مب�شروع �إ�سكاين للمحافظة ومت �إقرتاح أالر�ض
الف�ضاء يف �إ�سكان القطيف ومت أالخذ به وامل�شروع ا آلن يف
طريقه للتنفيذ.
 -15مطالبة الهيئة العليا لل�سياحة وا آلثار بتطوير املنطقة
املحيطة بقلعة تاروت ،وقد مت املوافقة على ذلك و�إدرج هذا

الدارية للبلدية
عقبات بريوقراطية حالت دون حتديث الهيكلة إ
امل�شروع يف خطة الهيئة املعتمدة.
 16ـ �إقرتاح أ�ر�ض إلقامة م�شروع مركز أالمري �سلطان
احل�ضاري.
وهناك أ�ي�ضا كثري من املقرتحات قدمها املجل�س يف دورته
أالوىل التي ا�ستمرت �ست �سنوات جتدونها يف الكتاب الذي
مت �إعداده لتوثيق هذه املرحلة والتي مل تر النور بعد ،كلها
من ح�صره بني دفتي كتاب ناهز أ�كرث من �ستمائة �صفحة،
فما زرعناه مل يكن بال�ضرورة نح�صده نحن وهذا الكالم
ين�سحب على أالخوة الذين ت�سلموا أالمانة بعدنا وهكذا.

حلظة التقييم
ــ على �ضوء ذلك كيف تقيمون العمل يف املجل�س
البدي آ
الن؟
ـ املجل�س البلدي ا آلن يتمتع بوجود أ�ع�ضاء خمل�صني أ�كفاء
مهنيا و�إداريا وهم قادرون على حتقيق نتائج حقيقية،
يلم�سها املواطن بيديه وي�شاهدها بعينيه متى ما حتققت
لهم ا إلمكانيات من �إعتمادات مالية عرب امليزانية ،وتعاون
اجلهاز التنفيذي ،ووجود الكوادر ا إلدارية الكافية ملتابعة
أالعمال ،وفوق كل هذا ا إلن�سجام والتعاون فيما بينهم
فبدونه املبنى �سينهار من أ��سا�سه ،فاملجل�س البلدي أ��شبه
ما يكون بحافلة ،ركابها أ�ع�ضاء املجل�س ،و�سائقها اجلهاز
التنفيذي ،والقرار م�شرتك بينهما يف أ�ين تقف و أ�ين
ت�سري ،فبقدر ما تكون العالقة طيبة مع هذا ال�سائق تكون
امل�سرية �آمنة وم�ستقرة ،وعندما تكون �سيئة يتوقف �سري
احلافلة ،ويف حال حتول اخلالف اىل �صراع ف�إن ذلك لن
يوقف امل�سري بل �سيقود اجلميع �إىل الكارثة والعياذ باهلل،
خ�صو�صا أ�ن نظام املجال�س البلدية ـ كما قلنا ـ ال ي�ساعد
على ذلك ،لذلك البد أ�ن تكون العالقة من�سجمة مع اجلهاز
التنفيذي كي ت�سري احلافلة� ،إىل حمطتها ،وي�ستطيع املجل�س
أ�ن يقدم �شيئا ي�ستفيد منه املجتمع.
وكان أ�مره عالقا بني وزارتني هما النقل والبلديات وكل
واحدة منهما ترميه على أالخرى مما أ��ضطررنا رفع
أ
 من املعروف �ن لكم �شخ�صيا �إهتمامات جتاوزت املو�ضوع �إىل مقام جمل�س الوزراء فجاء التوجيه لوزارةأ
أ
نطاق البلديات فما هي �برز ما �جنز املجل�س يف النقل ب�إن�شائه على �إعتباره حتت أ�مالكها وبالفعل أ�درج يف
هذا اخل�صو�ص؟
ميزانية عام 1425هـ ومت تر�سيته على أ�حد املقاولني ،ولكن
ـ ا إلهتمامات مل تخرج عن نطاق العمل اخلدمي واملجال أ�عرتته كثري من ال�صعاب والتحديات حتى �سمي بطريق
التنموي وهو ما كنا نقوم به قبل �إن�ضمامنا للمجل�س البلدي التحدي ب�سبب ذلك ،أ��صعب التحديات هي نزع امللكيات
آ
وما زلنا م�ستمرين يف القيام به �إىل الن ،فقبل �إن�ضمامنا و أ�نابيب أ�رامكو وح�سب علمي أ�ن اجلميع يف طريقهما للحل
أ
للمجل�س �سعينا مع أالخوين ال�سيد �حمد ال�سيد ح�سني كما أ�ن موا�صفات الطريق �ستعدل أ
للف�ضل  .كذلك من
أ
أ
أ
العوامي والخ عبد ال�ستار �حمد ال�شيخ وهما من �هايل امل�شاريع التي �ساهمنا فيها هو �إيجاد أ�ر�ض منا�سبة موقعا
أ
العوامية ومن املهتمني بال�ش�ن العام عملنا �سوية يف ال�سعي وم�ساحة مل�شروع م�ست�شفى القطيف العام الذي �سمي فيما
لتحقيق م�شروع تطوير طريق القطيف العوامية �صفوى

بعد مب�ست�شفى أالمرا�ض الوراثية الذي كان هدية خادم
احلرمني ال�شريفني أ�ثناء زيارته أالوىل للمحافظة أ�بان
كونه وليا للعهد ،وقد تقدم املواطنون حينها �إىل خادم
احلرمني بهذا الطلب وكان �صاحب ا إلقرتاح وابو امل�شروع
كله املرحوم عبد اهلل ال�شما�سي ( أ�بو حلمي) ،وتوقف
أالمر على �إيجاد أالر�ض و أ�تذكر أ�ن قد زارين يف مكتبي
أال�ستاذان ع�صام ال�شما�سي وجهاد اخلنيزي و أ�خرباين
بامل�شكلة فما كان مني �إال أ�ن أ�قرتحت عليهما قطعة أ�ر�ض
البالغ م�ساحتها أ�كرث من مائة أ�لف مرت مربع الواقعة يف بني
للقرتاح،
العوامية والنا�صرة والرام�س فابديا �إرتياحهما إ
فقمت برفعها م�ساحيا ومت تقدميها للجهات املعنية ومت
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حوار

 تقارير اجلهاز التنفيذي احرتافية يف ر�صدالجنازات فقط .
إ
 �إجنازات عدة حققها املجل�س أ�برزهاال�ستقالل املايل و�إعادة تطبيق بع�ض
إ
أ
النظمة املج ّمدة.
القرتاحات قدمها املجل�س حت ّولت
 ع�شراّت إ�إىل م�شاريع يلم�سها املواطن.
 املجل�س البلدي أ��شبه بحافلة ال يقودهاأ�ع�ضاء املجل�س بل اجلهاز التنفيذي.
تخ�صي�صها للم�ست�شفى الذي هو حتت ا إلن�شاء ا آلن ب�سعة
� 200سرير ،كذلك أالمر جرى يف م�شروع الكلية التقنية
وكان أ�ملنا أ�ن يبنى يف قلب املحافظة يف أالر�ض التي
�إقرتحناها غرب اجلارودية مب�ساحة أ�كرث من ثالثمائة
أ�لف مرت مربع �إال أ�ن �إعرتا�ض �شركة أ�رامكو ال�سعودية أ�دى
�إىل نقل الكلية �إىل اجلعيمة يف أالر�ض التي قدمتها ال�شركة
كبديل ،ولقد وافقت ال�شركة على هذه أالر�ض م ؤ�خرا
لتكون مقربة بناءا على تقدم بع�ض املواطنني من أ�هايل
اجلارودية بذلك ..أ�ي�ضا من امل�شاريع التي دخلنا فيها
كان م�شروع املعهد العايل للتعليم الفني للبنات وهو حتت
ا إلن�شاء ا آلن يف أالر�ض التي كانت م ؤ�جرة للمهند�س ال�سيد
زكي العوامي وقد تربع م�شكورا بالتنازل عنها للم�شروع وقد
كانت مبادرته الكرمية عندي يف البيت بح�ضور امل�سئولني
من امل ؤ��س�سة العامة للتعليم التقني والتدريب الفني و أ�ع�ضاء
املجل�س البلدي واالخ جمال البيات وكذلك م�شروع مبنى
ال�ضمان ا إلجتماعي حيث مت توفري أالر�ض غرب النا�صرة
يف أالر�ض التي طالبنا بتخطيطها وكان للمهند�س جعفر
ال�شايب رئي�س املجل�س البلدي ال�سابق دور طيب يف تفعيل
هذا ا إلقرتاح لتكون مرافق عامة فكان هذا املرفق ومعه
مركزا �صحيا يخدم احلي .و أ�خريا م�شروع ا إل�سكان املي�سر
وقد تقدمت ب�إقرتاح لذلك يف أ�ر�ض البدائع بني النا�صرة و
والعوامية ولقد مت قبول ا إلقرتاح و�صدرت املوافقة ال�سامية
بذلك ومت ت�سليمه لوزارة ا إل�سكان م ؤ�خرا.

ب�ضرورة احلفاظ على البيئة الطبيعية والتنمية والتطوير
وهذا ممكن بتفعيل حلول هند�سية قد تكون مكلفة ن�سبيا
لكنها جمدية ،وقدمت مثاال على ذلك با إل�ستعا�ضة عن
الردم يف أ�ماكن القرم بعمل حمميات طبيعية وعبارات
ترتكز على أ�عمدة خازوقية على �شكل موا�سري م�صنعة لهذا
الغر�ض تثبت بالطرق مماثلة التي ت�ستخدم يف املن�صات
البحرية التي تن� ؤش�ها �شركات البرتول يف احلقول املغمورة.
ويراعى اجلانب اجلمايل يف الت�صميم والتنفيذ ..أ�ما ما
يتعلق بتغطية امل�صارف ،وهذا من امل�شاريع التي جنحت
يف تفعيلها �شخ�صيا أ�ثناء ع�ضويتي يف املجل�س ،فقد قمت
بذلك من منطلق �إح�سا�سي العميق بامل�شكلة التي أ�عاي�شها
كل يوم و أ�نا أ�رى حوادث ال�سقوط يف هذه امل�صارف
خ�صو�صا بعد حتول طرق امل�صارف �إىل طرق رابطة بني
القرى واملدن مما أ�دى �إىل زيادة الكثافة املرورية ،كذلك
هناك �سبب �آخر ال يقل عنه أ�همية وهو الهدف البيئي
�إذ حتولت هذه امل�صارف �إىل مكبات لل�صرف ال�صحي
املتدفق من ا إل�سرتاحات أ
والحياء غري املخدومة حتى
حتول لون املاء من أالخ�ضر �إىل البني ،لذلك با إل�ضافة �إىل
ت أ�مني ال�سالمة املرورية أ
والمن البيئي جنينا فوائد أ�خرى
ال تقل � أش�نا لتغطية امل�صارف الزراعية منه احل�صول على
�شوارع وا�سعة و أ�ن�سيابية مروريا و أ��ستفدنا من امل�صارف
املغطاه كم�صائد ملياه أالمطارلل�شوارع أ
والماكن القريبة
منها مبوجب �إ�ضافات هند�سية مت �إقرتاحها لذلك.

ـ �صدر لغط كبري يف مو�ضوع ردم ال�شواطئ وتغطية
امل�صارف وكان لكم ر أ�ي آ�خر يف يف هذا املو�ضوع
فهال حتدثت عن ذلك ب�إخت�صار؟
أ
بالن�سبة لردم وجتريف ال�شواطئ كان ر�ينا يف هذا أالمر
و�سطيا ،فل�سنا معه أ�و �ضده باملطلق بل تقدر أالمور وفقا
للم�صلحة العامة من منطلق �إحداث توازن بني املطالب

ــ حتدثتم عن امل�شاريع التي جنح املجل�س البلدي يف
بالدراج يف امليزانيات
حتقيقها �سواء بالتنفيذ أ�و إ
املعتمدة ،ماذ عن تلك التي مل يكتب لها التنفيذ
ومل تدرج يف امليزانيات املعتمدة ،هال حدثتنا عن
أ�برزها.
ـ كثرية تلك امل�شاريع التي مت �إقرتاحها ومل تر النور بعد،
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وكنت �آثر عدم احلديث عنها حتى تخرج للواقع كي ال
نتهم باخليال واملبالغة ،ولكن مبا أ�نك طرحت هذا ال�س ؤ�ال
ف�إليك اجلواب على �سبيل املثال ال احل�صر:من ا إلقرتاحات
التي تقدمنا بها للمجل�س هو حديقة امل�سطحات املائية وهي
عبارة عن حديقة حول أ�حد العيون اجلوفية امل�شهورة
و أ�خرتت عني الطيبة بالعوامية ل�شهرتها ووقوعها يف �شارع
مميز ولوجود أ�ر�ض كبرية حولها وكم كنت أ�متنى لهذا
امل�شروع أ�ن يربز للواقع ليكون بداية مل�شاريع أ�خرى .طبعا
كان من عنا�صر امل�شروع �إعادة ت�صميم العني ب�شكل يخلط
بني أال�صالة والتجديد و�إدخال امليكنة يف �إخراج املاء..
كذلك من ا إلقرتاحات التي تقدمت بها هو �سوق املنتجات
الزراعية املحلية ولقد تقدمت مب�شروع متكامل ي�شمل
موقع أالر�ض والت�صميم و أ�ردت من هذا ا إلقرتاح حتقيق
عدة أ�هداف منها �إبراز املنتج الزراعي املحلي كالتمر
والرطب والطماطم والليمون والتني الخ ..كمنتج مميز
وقيمة ح�ضارية للمجتمع ومنوذج ألحد مقومات التنمية
امل�ستدامة ،وكذلك الت�شجيع على الزراعة وا إل�ستمرار يف
هذه املهنة العظيمة وكذلك �إتاحة فر�ص عمل لل�شباب �إذ
كان أ�حد بنود امل�شروع هو أ�ن يكون جميع البائعني واملوظفني
بل العمال من أ�بناء املجتمع ..ومن امل�شاريع التي أ�فخر بها
أ�ي�ضا م�شروع تطوير املناطق املركزية وقد أ�خرتت املنطقة
املركزية يف �صفوى كنموذج مل�شروع متكامل مماثل ملا �سيتم
تنفيذه يف مناطق أ�خرى يف اململكة كمنطقة ق�صر خزام
يف جدة بالتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص ،واخرتت
�صفوى حلاجتها املا�سة لذلك من الناحية العمرانية لعدم
قدرتها على التمدد أالفقي ب�سبب حمجوزات أ�رامكو التي
حتيط بها من اجلهات أالربع وكذلك ب�سبب وجود جمتمع
حي وفعال أ�ثبت مببادراته املتعددة أ�ن يكون قادرا للنهو�ض
بهذا امل�شروع واجناحه ليكون منوذجا نكرره يف أ�ماكن
أ�خرى يف مدن املحافظة وقراها.

الدكتور ح�سام احلبيب يف تكرميه مبنتدى حواراحل�ضارات

ا�ست�ضاف منتدى حواراحل�ضارات مبحافظة القطيف الدكتور ح�سام �سعيد
احلبيب ،الذي حاز على جوائز عاملية وحملية يف لقاء تكرميي برعاية ا إلعالمي
ف ؤ�اد ن�صراهلل راعي املنتدى.
وقد حتدث الدكتور احلبيب عن جتربته والعلمية؛وا�ستعر�ض ثالثا من جتاربه
البحثية ،اثنتان منها يف اخلارج ،وواحدة داخل اململكة ،لكنه ي�شعر بالفخر
بالتجربة التي اجراها يف اململكة ،ألنها متت يف ظروف غري مواتية ،ويف ظل
امكانيات اقل مما هي يف الدول أالجنبية.
و أ�كد احلبيب على ان التوجه العلمي والبحثي حالة عامة متعارف عليها يف عامل
الطب ،فالكثري من املراكز ال�صحية تتفق مع االطباء على ن�سبة معينة من الوقت،
فتجد ان الطبيب يعمل ن�صف وقته طبيبا ،والن�صف ا آلخر باحثا ،ويحدث ان
 %70من وقته باحثا و %30طبيبا وبالعك�س.
وحتدث عن جتربته يف ا�ستخدام نوعا من الغراء الطبي يف �سد ال�شرايني
املفتوحة بغر�ض العالج ،فر أ�ى ان هذه التجربة تعد اف�ضل من االعتماد على
الطريقة ال�سابقة وهي خيوط اجلراحة املعتمدة يف عالج مثل هذه احلاالت،
والتي رمبا احدثت التهابات ورمبا احدثت نزيفا وقد ت ؤ�دي اىل حاالت غري
حممودة خ�صو�صا اذا كان ال�شريان يف مناطق ح�سا�سة كالرقبة والعمود الفقرة
واملخ وما �شابه ذلك.
واكد انه اجرى التجربة على عدد من احليوانات بدءا من الفار ،ثم االرنب ،ثم

ثقافة

البحث العلمي �ضرورة لكل طبيب والوطن يفخر ب�أبنائه
عدد من املاعز ،ومتت مالحظة احليوانات بعد اجراء العملية انها تعي�ش ب�صورة
طبيعية ،ومت ذبحها و أ�كلها وهي يف حالة �صحية جيدة ..م ؤ�كدا ان جتربته تطلبت
تعاونا من قبل اخ�صائيني يف االن�سجة ،وطبيبا بيطريا ،وخمتربات ،وا�شعة وكلها
يف أ�ماكن متفرقة ،ف�ضال عن كلفتها املادية.
و أ�هاب احلبيب باالخوة االطباء باملزيد من البحث� ،إذ هناك �شركات حول العامل
متول البحوث حتى لو مل تكن يف بالدها ،كما ان املراكز العلمية وال�صحية يف
اململكة تدعم البحوث الطبية..
عن الفوارق بني جتارب البحث هنا ،ونظرياتها يف اخلارج قال احلبيب ان هناك
يتم ت�سهيل كل �شيء ل�صالح البحث ،فال يعاين الباحث عن اال�شعة واملختربات
واملواقع ،بل انها جميعها يف مكان واحد.
وابدى احلبيب �شعورا بالفخر ان جتربته العملية يف اململكة نالت تقديرا ر�سميا
و�شعبيا ،كان �آخرها ما مت من قبل جلنة التكرمي االهلية بالقطيف ،وقال ان الوطن
يفخر ب أ�بنائه ،واالطباء يفخرون بتقدير وطنهم ..مقدما خال�ص �شكره وتقديره
اىل االعالمي ف ؤ�اد عبدالواحد ن�صراهلل (راعي منتدى حوار احل�ضارات) على
مبادرته لهذه ا إل�ست�ضافة ل�شرح التجارب البحثية التي قام بها.
يذكر ان حوارات اللقاء ادارها الدكتور �شادي �شاكر ابوال�سعود ،وقد �شهدت
مداخالت وحوارات بني احل�ضور والدكتوراحلبيب ،وكان من بني احل�ضور عدد
من االطباء اال�ست�شاريني واملهتمني بال� أش�ن الثقايف وا إلجتماعي.
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مقالة

كيف نطرد الك�سل من حياتنا؟
�سماحة ال�شيخ  :ح�سن مو�سى ال�صفار

بجهدٍ ع�ضلي كبري ،أ��صبح ي ؤ�ديها ب�ضغط ِة زر.
التي كان ي ؤ�ديها ا إلن�سان ُ
جماالت يتحرك من خاللها ،وال ي�ست�سلم لحِ ال ِة ا ُ
خلمول،
لذا على ا إلن�سان َأ�نْ يبحث عن
ٍ
ألنَّ ا ُ
مرا�ض اجل�سمي ِة ،ف أ� ُ
مرا�ض القلب،
خل ِ
مول و�ضعف احلركة تُن ِت ُج الكث َري ِمن أال ِ
وزيادة الكول�سرتول ،وارتفاع ن�سبة ال�سكر ،وال�سم َّنة ،وما أ��شبه ذلكُ ،كلُّها ت أ�تي ِمن
ِق َّل ِة احلركة و�ضع ِفها ،لذلك أ��صبحت برامج الريا�ضة جزء ًا ال يتجز أُ� من حيا ِة ا إلن�سان
املُهتم ب�صح ِته .بعك�س ما كان عليه ا إلن�سان يف املا�ضي ،حيث مل يكن هناك حاج ٍة �إىل
الريا�ضة بهذا القدر؛ ألنَّ احلياة بطبيعتها كانت ت�ستلزم بذل اجلهد وحرق الطاقة.
وك�شف الدكتور عبد الرحمن م�صيقر ،رئي�س املركز العربي للتغذية ،على هام�ش ندوة
علمية عن ال�صحة والغذاءُ ،عقدت يف جدة بتاريخ 23/8/1430هـ املوافق  14أ�غ�سط�س
2009م وح�ضرها عدد من املهتمني ،عن أ�ن أ�كرث من  53يف املائة من الرجال يف
ال�سعودية يعانون أ��سلوب حياة خاملة ،و 27يف املائة منهم يعي�ش جزئية ب�سيطة من
احلياة ،يف حني أ�ن  20يف املائة فقط ،هم ممن يتمتعون بحياة �صحية ،من خالل
القيام بعديد من أالن�شطة ال�صحية ،التي حتافظ على م�ستوياتهم من اللياقة ال�صحية
املثالية (. ) 1

احليا ُة يف حقيقتها وجوهرها حرك ٌة ون�شاط ،فبمقدار ما يكون هناك ن�شاط وحركة
تكون احلياة ،أ� َّما �إذا انعدمت احلركة والن�شاط فلن يكون هناك حياة� .إنَّ أالطباء
يراقبون اجلنني يف بطن أُ� َّمه لري�صدوا حركته ،ف�إذا مل يجدوا حرك ًة �ش ّكوا يف حياة
اجلنني ،وير�صد أالطبا ُء أ�ي�ض ًا نب�ض قلب ا إلن�سان ف�إذا توقف قلب ُه عن احلركة ،حكموا
ب أ� َّنه قد فارق احلياة.
وبذلك ف�إن احلياة م�ستويات ،كلما كان ا إلن�سان أ�كرث حرك ًة ون�شاط ًا ،ف�إن ن�صيبه من
احلياة أ�كرب ،وكلما قل ن�شاطه وحرك ُتهُ ،كان ن�ص ُيب ُه من احليا ِة أ�قل .جند أ�نا�س ًا أ�حياء
�إال أ�نهم يف الواقع يعي�شون قلي ًال من احلياة؛ ألنَّ ن�شاطهم وحركتهم حمدود ٌة �ضعيف ٌة.
نا�س أ�حياء ظاهر ًا ،هم يف احلقيقة أ�موات ،ال حراك لهم وال ن�شاط ،ولهذا
وكم من أ� ٍ
ف�إنَّ الن�صو�ص ال�شرعية تُر ِّكز على احلركة والن�شاط والعمل ،وتحُ ِّفز ا إلن�سان امل ؤ�من
ب أ�نْ أ
ميل حلظات حياته بالعمل واحلركة ،ففي دعاء كميل نقر أ�( :واجعل أ�وقاتي من
الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك مو�صولة).
أ
مبر�ض
ا إلن�سان الواعي هو الذي يمُ ار�س احلركة والن�شاط� ،إال �ن بع�ض النفو�س ت ُ
ُ�صاب ِ
مر�ض يجعل ا إلن�سان أ� َّ
الك�سل ،وهو ٌ
�سرع يف خروجه من
قل حرك ًة ون�شاط ًا ،وبالتايل ُي ِ
دائرة هذه احلياة �شيئ ًا ف�شيئاً.
الك�سل ٌ
الن�سان يف احلياة
الن�شاط والعمل ،ويدعو ثالث ًا:
مر�ض خطري ،وهو يعني :الترّ اخي وعدم الرغب ِة يف
ِ
ِ
موقعية إ
كلما كان ا إلن�سان أ�كرث ن�شاط ًا وحرك ًة ،ف�إنّ موقعيته يف احلياة تكون أ�كرب ،اجتماعي ًا،
ون�شاط ِه.
�صاحبه ألن ُيق ِلل من درج ِة حرك ِت ِه
ِ
واقت�صادي ًا ،ويف خمتلف املجاالت ،أ�ما �إذا انخف�ض م�ستوى الن�شاط واحلركة لديه تتقل�ص
موقعي َتهُ؛ ألن احلركة فيها �إنتا ٌج وعطاء ،بينما القعود والك�سل فيه ُخمو ٌل وجمود.
�ضاعفات عديدة على ُك ِّل امل�ستويات:
و ُينتج هذا املر�ض ُم
ٍ
ومن ناحية ا آلخرة وا�ض ٌح جد ًا أ�نَّ ثواب اهلل تعاىل �إنمَّ ا ُي َنال بالعمل ،وال ُي َنال بالتمني،
أ�و ًال :امل�ستوى النف�سي
ُك َّلما قلت احلركة والن�شاط �شعر ا إلن�سان بالفرا ِغ النف�سي ،وت�سلل �إليه االكتئاب وال�س أ�م قال تعاىلَ ( :و ِل ُك ٍّل َد َر َجاتٌ ممِ َّ ا َعمِ ُلوا) �سورة أالنعام ،ا آلية ، 132 :وك ّل �إن�سان درجته
ُهاجم يف الدنيا ويف اجلنة تكون مبقدا ِر عم ِل ِه ون�شاط ِه ،لذلك على ا إلن�سان أ�نْ ُيطا ِلب نف�سه
وامللل ،بينما الن�شاط يجعل ا إلن�سان ُمتفاع ًال مع احليا ِةُ ،م�ستمتع ًا بها .وغالب ًا ما ت ُ
أال ُ
مرا�ض النف�سية أال�شخا�ص الذين َت ِّقل أ�عمال ُهم وم�س ؤ�وليات ُهم ،وجند بع�ض املوظفني باملزيدِ ِمن احلرك ِة والن�شاط.
التقاعد ،وعا�شوا الفراغ ،ت�سللت �إليهم العقد أ
والمرا�ض �صحي ٌح أ�نّ ا إلن�سان بحاج ٍة �إىل الراح ِة لكن الراحة ،اجل�سمية و�سيل ٌة للعمل ،فا إلن�سان
َن ِ�شطني ف� إ ّذا أ��صبحوا يف مرحل ِة ُ
ي�سرتيح حتى ي�ستعيد ن�شاطه ،ولي�س الراحة هدف ًا بح ّد ذاتها ،كما يظن البع�ض من
النف�سية.
ب�شكل خط أ� ،فالراحة ال تعني أ�نْ يج ُل�س ا إلن�سان ُمرتهالً
ْ
َ
ُ
ُ
ّفاعل واال�ستمتاع باحلياة ،بينما ا إلن�سان ال ِ
ن�شط تكون النا�س ،الذين يفهمون الراحة ٍ
ا إلن�سان الك�سول نف�سيته تَفقد الت ُ
بال عمل؟! هذه لي�ست راحة� ،إنها العناء بعينه .والراح ُة احلقيقية ممار�س ُة العمل
نف�س ُه ُمتفاعل ًة ،فهو م�شغو ٌل ب أ�دا ِء عمل ،أ�و ينتظر نتيج َة عمل.
والن�شاط .يقول ال�شاعر:
�إن احلقيقة قالت وهي �صادقة فيما تقول ب أ�ن الراحة التعب
ثاني ًا :امل�ستوى اجل�سمي
الوا�ضح جد ًا أ�نَّ احلركة هي التي حتمي �صحة اجل�سم ،بينما اخلمول والرتهُّل
ِمن
ِ
ثقافة الن�شاط واحلركة
للن�سان الكث َري ِمن أالمرا�ض.
ُي�سبب إ
ؤ
أ
أ
ُ
ويف هذا الع�صر وف َرت احل�ضار َة احلديثة على ا إلن�سان ا ُ
يحتاجان �إىل ثقاف ٍة دافعة ،و�إىل تربي ٍة م�هلة ،و�إىل بيئ ٍة حمفزّة،
الن�شاط واحلركة
جلهد � ،إ ْذ ��صبحت العمال
ِ
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يف ن�ص قمر

مقالة

وجند يف هذا ال�صدد أ�ن بع�ض أالفراد واملُجتمعات ت�سودُهَ ا ثقاف ُة العمل
ُّ
واحل�ض والتحفيز عليه ،وعر�ض
والن�شاط ،لديها الت�شجيع على العمل،
�إجنازات العاملني ،والتباهي والتناف�س يف العمل ،وهذه ثقاف ٌة دافع ٌة.
بينما بع�ض املجتمعات ،تفتقر ُ
ملثل هذه الثقاف ُة .بل قد ت�سودها ثقافة تدعو
للتقاع�س والك�سل ،والفهم اخلط أ� للراحة.
الن�شاط واحلركة ،ولي�س على
وهنا ي أ�تي دور العائلة يف تربية أ�بنائها على
ِ
الرتاخي والك�سل ،فبع�ض العوائل وكنوع من التدليل وا إلراح ُة املُبالغ فيها
أ
ترتيب � ؤش�ون حياته ،وهذا
للوالد ،ف�إنهم ال ُيك ِّلفون الولد ب أ�يِّ �شيءٍ يف
ِ
خط ٌا تربوي كبري.
وللبيئ ِة دو ٌر مهم ،ف�إذا أ��صبح ا إلن�سان �ضمنَ فئ ٍة ،أ�و جمموع ٍة ،غري ُمبالية
للعمل ،ف�إن العدوى �ستنتقل �إليه.
كل ،وخا�ص ًة
ومن أ�هم أال�سباب والعادات التي ُت ّنمي حالة الك�سل كرث ُة أال ِ
الد�س ّمة ،ف�إذا أ
امتلت املعدة نامت الفكرة ،فكرث ُة النوم،
أالكالتُ
ِ
والفهم اخلط أ� للراحة ،كلُّها أ�مو ٌر تُن ّمي عند ا إلن�سان حالة
وكرث ُة أالكل،
ُ
الك�سل(.)2
ِ
ً
والن�صو�ص الدينية اهتمت كثريا بالتحذير من الك�سل ،ففيما ورد عن
ُ
بالدين وال ُد ّنيا)(. )3
(الك�سل ي�ض ُّر
ا إلمام الباقر(ع):
ِ
ال حظوا كيف أ�نَّ ا إل�سالم ُير ّبي ا إلن�سان على الن�شاط ،حتى فيما يتع ّلق
بالل�سان ،فهناك حثّ كبري ب أ�ن ُيبقي ا إلن�سان ل�سانه دائم الذكر هلل تعاىل.
�إ�ضاف ًة �إىل أ�ن من أ�هم جت ّليات العبادات الواجبة وامل�ستحبة ،أ�نْ يعي�ش
والن�شاط يف البُعدِ الروحي.
ا إلن�سان حال ًة من احلرك ِة
ِ
واهتم ا إل�سالم كذلك بالبعد املادي ،ب أ�ن يرت ّبى ا إلن�سان على الن�شاط
مام الباقر(ع) أ�نه قال�( :إنيِّ أل ُ
بغ�ض
والفاعلية يف � ؤش�ون حياته ،فعن ا إل ُ
مر دُنيا ُه ك�سالن َا فهو عن
مر دُنيا ُه ،ومن كان عن أ� ِ
الرج َل يكونَ ك�سالن ًا عن أ� ِ
ُّ
أ
آ
مر �خر ِت ِه �ك�سل) .
أ� ِ
العمل يف
دمان
و أ�م ُري امل ؤ�منني علي بن أ�بي طالب(ع) يقول( :عليك ب� إ ِ
ِ
والك�سل)( ، )4ويف و�صايا ر�سول اهلل(�ص) ألم ِري امل ؤ�منني علي(ع):
الن�شاط
ِ
ِ
َ
ّ
ْ
ت�
مل
�
ك
ن
�
ف
والك�سل،
ر
ال�ضج
�صلتني:
وخ
ياك
�
...
علي
(يا
نْ
إ إ �ضجرتَ
ِ
َّ ِ
إ
صبرُ
ً ()5
حق و�إنْ ك�سلتَ مل ت ؤ� ِد حقا) .
على ٍ
ونقر أ� يف أالدعي ِة ما ُيوحي لنا بالتطلُّ ِع لتجاو ِز هذه احلالة ،ففي الدعاء عن
والك�سل
الف�شل
بالن�شاط و أ� ِعذنا من
ر�سول اهلل(�ص)( :الل ُّهم أ� ْم نُ ْن علينا
ِ
ِ
ِ
()6
وال�ضج ِر وا َمل ِلل) .
والعجز وال ِع ِلل وال�ضر ِر
ِ
ّ
ً
أ
ً
اللحظات ت�ستطيع �نْ تب ُل َغ بها مقاما كبريا عند اهلل تعاىل،
ف ُك ّل حلظ ٍة من
ِ
ُ
حلظات
ن�سال اهلل أ�نْ يوفقنا و�إيا ُكم إل�ستثمار حياتنا واال�ستفاد َة من
ِ
وجو ِدنا.

منازل اجلمال
حممد من�صور آ�ل �شيف
ما كنتُ أ�بكي
احلقائب
�إن ُه دم ُع
ِ
و َّد َع البيتَ امل�ساف َر
ْ
واخلزف
واخلزائنَ واحلديق َة
ما كنتُ أ�بكي �إن ُه دم ُع ال ُغ ْ
رف
قمر �صربي اجلا�سم ـ �سوريا
رغم البكائية املفرطة يف ن�ص قمر �صربي اجلا�سم هذا �إال أ�نَّ الن�ص ارتقى يف مدارج
اجلمال �س َّلما ي�صعب الو�صول �إليه  ,فمن جماليات هذا الن�ص  ,ما يلي :
أ�وال ـ املزاوجة بني كلمات ظ َّلت متنافرة �إىل أ�نْ زاوجتها قمر اجلا�سم عن ر�ضا وقبول كـ
(دمع احلقائب  /البيت امل�سافر  /دمع الغرف) .
ثانيا ـ �إعطاء ال�شيء �صفة لي�ست له وي�ستحيل أ�نْ تكون له  ,كقولها (البيت امل�سافر)
فالبيت �صفته ا إلقامة و�صفة ال�سفر هي ملن فيه وملن حوله  ,وي�ستحيل أ�نْ تكون �صفة
له .
ثالثا ـ أ�ن�سنة اجلمادات حيث أ�عطت  :الدمع للحقائب وللغرف  /وال�سفر للبيت  /والوداع
للبيت وللخزائن وللحديقة وللخزف .
رابعا ـ النهاية املفتوحة للن�ص :
ما كنت أ�بكي
�إنه دمع احلقائب
ودع البيت امل�سافر
واخلزائن واحلديقة واخلزف
فـ (دمع احلقائب) �سببه معروف وهو التوديع للبيت  , ...أ� َّما (دمع الغرف) َّ
فظل مفتوح
الدالالت خا�ضعا للت أ�ويل من غري مفاتيح ملغاليقه  ,ومن غري حبائل تت�ص َّيد أ��سبابه .
خام�سا ـ اللغة ال�سهلة (الف�صحى  /العامية)  ,حيث اعتمدت قمر اجلا�سم يف لغة الن�ص
على كلمات ا�ستلتها من قامو�س املعجم الف�صيح  ,وهذه الكلمات ذاتها هي كلمات
تتداولها أ�ل�سن العوام يف حياتهم اليومية ؛ بذلك تكون لغة الن�ص ف�صحى غري نخبوية
وعامية غري مبتذلة .
ن�صا يح ِّلق جمال ًّيا عرب أ�جنحة كثرية ت�ضمن له الو�صول
ن�ص قمر اجلا�سم ًّ
ك ُّل ذلك جعل َّ
ل�سماء �شعرية عالية ي�صعب الو�صول �إليها ؛ حتى تغ ِّرد خارج �سرب ال�شعراء .
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تغطية

ليلة ر�سمت ثغرها برحلة احلرف يف عمق املعنى
�إعداد :فريد النمر

على هديل الع�شق ونهم البوح املت�شح مبو�سيقى اجلمال
واحلب ويف ليلة ا�صطبغت بنفائ�س احلرف رعى
«منتدى حوار احل�ضارات» يوم أالربعاء  2013-2-7م
بتمام ال�ساعة  8:30م�ساء أ�م�سية �شعرية عبقة غلبت
عليها مالمح الع�شاق ونوتات أالنثى ال�شفيفة يف �سهرة
أ�دبية جميلة ح�ضرها الكثري من ال�شعراء أ
والدباء
والنخب كان حل�ضور أالنثى فيه ح�ضورا الفتا وم�شجعا
يف احتفائية عذبة أ��سكرها « هم�س القناديل» كنا على
موعد مع الذوبان مع فر�سان واحة اخلط و�شعراء الكلمة
املت أ�لقة واملعنى ال�شفيف
وقد ت�ضمنت أالم�سية ق�صائد عمودية و تفعيلة نرثت
حم ّملة برذاذ العطر ،والنفحات أال ّخاذة� ،سبحت من
خالل ق�صائدها املتنوعة كتن ّوع الف�صول ،وامللونة كتل ّون
الزهور ،ت أ�لق بها ال�شعراء ما بني تناغم الطبيعة واجلمال
والروح و�سحرهم ،حملقني كنوار�س مل تقر فوق بحر من
النجوى ،من خالل م�ضامينها ،وجمازاتها من خيال
وتخييل ،و�صور تتماهى معها الروح ،ويرتاح �إليها القلب،
وت َق ّر لها النف�س � ..إنه ال�شعر الذي يتوج أ�لق ًا ،يعرب الليلك
�إىل ف�سحات خم�صبة باحلب � ..إنها تداعيات الر ؤ�ية
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من خالل احلالة التـي يح�س بها ،كل �شاعر ويعي�شها..
ويعزف عليها ب أ�وتاره ااـرقيقة ،ال�شفافة ..
ال�شاعر وا إلعالمي الالمع أال�ستاذ حممد مهدي
احلمادي
وال�شاعر املحلق علي مكي ال�شيخ
وال�شاعر اجلميل علي ح�سن النا�صر
بد أ� مقدم احلفل ال�شاعر فريد النمر مبقدمة تعريفية
لل�سرية الذاتية واملنجز ال�شعري لكل �شاعر عرج بعدها
على تعريف املعا�صرين لل�شعر احلداثي بجوقته املعا�صرة
جمنحا بعدها لربنامج أالم�سية الذي أ�علن من خالله
أ�ن تكون ثالث جوالت لقراءة الن�صو�ص كل جولة حتتوي
على �سبع دقائق كاملة كل �شاعر
افتتح ال�شاعر العذب حممد احلمادي بن�صو�ص حديثة
الكتابة تغنى فيها بانثى الق�صيدة وان�سانية املعنى من
خالل لوحات تختزل اجلمال
لتحلق بنا ق�صيدة «خم�س دقائق» بلونها املتقاطر من
نافذة ال�شوق ليقول:
طاولة خر�سا ُء
�ستعزفنا
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من وجع ُ
ينثال
على زاوية
النافذ ِة امل�سكون ِة
باللون أالحمر
واحلزنُ املتقاط ُر
بع�ض رطوب ِة
هذا الليل ال�صيفي
و�صوتُ جهاز التكييف
يداعب �صمتَ عيون
ُ
أ�رهقها احلزنْ
ُ
خم�س دقائقَ
نتبادل َ
أ
من �ضو ِء ت�ملنا
الوقت
نفا�س ِ
ن�ستن�شقُ أ� َ
أ� ُ
قول  :دموعي تتهاوى أ�ختنقُ !
مل�ساتك
ِ
�سحب املطر
ُ
تر�سم َ
البار ِد يف خدي
يف �شفة

أ�قلقها الدف ُء
و�ساورها الوج ُع ا آلتي
 ماحلة نكهة هذا الدمعتقول َني  :أ�حبك عانقني
قبل رحيلك �إين أ� ُ
حرتق !

البوح
مي ُّر ال َغبـَ ُ�ش ُ
طراف َ
احلكايا
ب أ� ِ

�آ ِه
َمنْ يع ُرب ِمنْ �صم ِتي
وفي َما قلقُ ا ُ
دران
جل ِ
بعده انتف�ضت رائعة املبدع ال�شاعر علي مكي ال�شيخ
ميت�ص منَ الع ِني
ُّ
ما�سكا بزمام الق�صيدة يف امتزاج ب�سكون اللحظة امتدا َد الدَّه�ش ِة الـ ِّب ْك ِر
بق�صيدته «نقو�ش مائية « ليقول:
�ضاقت
أ� ْ
()1
ارتعا�شات املدى
يف
ِ
روح الزوايا
حتاج قربك
أ� ُ
ُ
مللم بع�ض أ�جزائي
ُمتعباً
َب ْعرثتَ �ص ْمتَ الهوى
أ
ُ
يف ِّ
كل أ��شيائي
�لقي ِظالليِ
اعوجاج ا َ
خل ْط ِو
يف
�سوا ُد عينيك
ِ
ْ
كانت
لغ ٌز ل�ست أ�عرفه
مذ ْ
ُ
البي�ض
يجتاح ِ� إغرائي
تف ُّر أالمنياتُ
لكنه دائم ًا ُ
حتاج َ
منْ ُغ�صني بعيد ًا
ن�صف عناقٍ
أ� ُ
حيثُ ال �شي َء �سوى
ُر ْب َع ذاكر ٍة ..
َعزْ ِف َّ
ال�شكايا
ُث ْلثَ الغنا ِء ..
ُيـتمها
الذي يكفي إلعيائي
ُ
يفرت�ش ال ُعم َر
لو كنت ت�س أ�ل عن
َ
ا�سرتاق الدَّم ِع
ع�شقي أ�جاب دمي ..
والوحي ُم�ص َّلى
« أ�حياك من أ�لفي
ُ
احلرف
�شهق ِة
ع�ش ًقا �إىل يائي «
ِ
ومن ثم �صدح ال�شاعر علي النا�صر بعد أ�ن أ�علن املقدم بعدها �س أ�ل النمر عن الر ؤ�ية ال�شعرية لكل من الفر�سان
النمر عن توقيع «هم�س القناديل « بقراءة عدة ق�صائد ال�شعراء فكان ن�صيب اللحظة ال�شعورية والق�صيدة
من الديوان تفاعل معها اجلمهور حملقا بهم فجاء يف املثقفة �صدارة الر ؤ�ية التي مييل لطرحها ال�شعراء
مقبحني ا إلغراق يف املبا�شرة ال�شعرية
ق�صيدته
عاود بعدها ال�شعراء جوالت قراءة الن�صو�ص بالتتابع
(لعينيك أ�غني )
ِ
بنف�س احل�صة املقدرة لكل �شاعر مع تفاعل أ�لهب املنتدى
من خالل الت�صفيق وا إلعادة على مدار �ساعة ون�صف
ال�صدى َي ْد َع ُك
َّ
أ
مرت م�سرعة نحو م�سك اخلتام للم�سية بتوقيع ديوان
احلزن
َر ْج َع
ِ
«هم�س القناديل « من قبل ال�شاعر
هَ لاَّ ي�ستفيقُ اله ُّم
مما ع َّب أ� ْت ُه
َّ
أ
م�س
ال
ر
جرا
يف ِ
ِ
أ� ُ
�ضغاث املرايا
َ
فوق نق ِْ�ش املا ِء
خ َّب ْأ�تُ ظنونيِ
عد أُ� ُ
درك
ْمل أ� ْ
ما ينتظ ُر الوقتَ
القطارات
جيب
ِ
ويف ِ
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مقالة

بئر النفط
آ�فاق علمية
26

كيف يحيا؟ وكيف ميوت؟

املوت هو �إلغاء للحياة ،ومن يحيا من الكائنات احلية
البد و أ�ن ميوت .واخللق جميعا مبا فيهم أ�نا و أ�نت يدرك
أ�ن ق�ضية املوت واحلياة يف هذه الدنيا ال تنطبق �إال على
الكائنات احلية و أ�ن اجلمادات غري معنية متاما بهذا
املو�ضوع .فكيف لبئر نفط أ�ن يحيا وميوت! وماذا لو
قلت لك أ�ن بئر النفط هذا يحيا ثانية بعد أ�ن ميوت.
وي�ستطيع أ�ي�ضا أ�ن يحيا وميوت عدة مرات .ال أ�دري مباذا
تفكر؟ لكنني �إذا جتر أ�ت وقلت لك انه ( أ�ي بئر النفط)
يغ�سل يف كل مرة ميوت فيها ،رمبا أ�علم ا آلن ماذا يدور
ّ
يف خلدك!
ورمبا لن ترتدد كثريا من النيل مني وتوجيه لكمة أ�و
لكمتني أ�و أ�كرث جتاهي �إذا أ�خربتك أ�ن بئر النفط تعر�ض
أ�عماله ُوتقدر تركته بعد أ�ن ميوت.
احلمد هلل أ�نني مبن أ�ى عنك أ�يها القارئ الكرمي و�إال
أ��صبحت يف خرب كان .عزيزي أ�يها القارئ الكرمي......
هدئ من روعك ،وال تتهمني مبا لي�س ّيف من فنون وجنون
أ�و خروج عن املعقول .أ�علم أ�ن �صربك بد أ� ينفذ وال تريد
أ�ن ت�سمع املزيد – لكني أ�عتمد على ما تبقى من حلمك
و أ��ضيف أ�ن بئر النفط �إذا مات ي ؤ�تى له بكل �إحرتام
وتقدير ،ويح�ضر جتهيزه عدد كبري من النا�س قد يتجاوز
أالربعني� .إىل هنا ال بد يل أ�ن أ�دخل يف �صلب املو�ضوع
لتبيان ما تقدم و�إال ف أ�نا مطلوب من قبل القارئ الكرمي
حيا أ�و ميتا لي أ�خذ بثاره ،ويرحم أ�ع�صابه ويقر قراره.
وله احلق يف ذلك �إذ أ�نه ال يحق ألي كائن ما كان ،جمادا
كان أ�و ذا جنان ،أ�ن يتالعب يف أ�ذواق من كرمه الرحمن
من ا إلن�س أ�و اجلان.
�ستت�ضح ال�صورة ،و�ستنعم براحة البال أ�يها القارئ
الكرمي �إذا قلت لك أ�ن مهند�سي البرتول �إ�صطلحوا على
أ�ن بئر النفط يقال له أ�نه حيا �إذا كان ينتج نفطا ويقال

له ميتا �إذا كان ال ينتج نفطا.
فعندما يتم ا إلنتهاء من حفر بئر النفط ،تنتهي مهمة
مهند�س احلفر – وي أ�تي دور مهند�س ا إلنتاج الذي ي�شرتط
عادة �إ�ستالم البئر وهو حي .لكن مهند�س ا إلنتاج دائما
ما يجد بئر النفط ميتا بعد ا إلنتهاء من حفره .لقد قتله
مهند�س احلفر ألنه ال ي�ستطيع �إمتام احلفر والبئر على
قيد احلياة أ�ي يف حالة منتجة .لذا ال بد من التن�سيق بني
مهند�س احلفر ومهند�س ا إلنتاج إلحياء هذا امليت – أ�ي
جعله منتجا للنفط – وال يتم هذا ا إلحياء �إال مبعرفة
أ��سباب الوفاة.
ومن املعروف أ�ن البئر ال ي�ستطيع �إنتاج النفط �إىل
ال�سطح �إال �إذا كان �ضغط قعر البئر أ�قل من �ضغط
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طبقات مكمن النفط – ليتمكن النفط من أ�ن يتدفق
من طبقات املكمن �إىل قعر البئر ومن ثم �إىل أ�على حيث
�سطح أالر�ض .وحتى مينع مهند�س احلفر هذا التدفق
لي�ستطيع موا�صلة احلفر ،يقوم ب�ضخ كميات من طني
احلفر عايل الكثافة يف البئر ،وهو �سائل مكون من املاء
والطني وبع�ض املواد الكيماوية.
طني احلفر هذا ي�ستطيع بوزنه كتم م�سامات �صخور
مكمن النفط وال ي�سمح للنفط أ�ن يتدفق منها �إىل قعر
البئر ،وي�صبح البئر ميتا .وجلعله يحيا من جديد ،يعمد
املهند�سني مع فريق العمل الذي يت أ�لف من ع�شرات
اخلرباء والعمال �إىل �ضخ مادة �سائلة أ�قل كثافة من طني
احلفر ،ت�ستبدل طني احلفر وت�ستطيع تنظيف و�إزالة

الرت�سبات املتبقية من طني احلفر يف م�سامات ال�صخور
وقعر البئر� .إن وزن عمود ال�سائل املوجود يف البئر يعتمد
على كثافة ال�سائل وي َكون �ضغطا على الطبقات التي
يتواجد فيها النفط ،ف�إذا كان أ�قل منها تدفق النفط �إىل
البئر والعك�س �صحيح.
ولكن بني احلني وا آلخر يتعر�ض بئر النفط لبع�ض
أالمرا�ض وخا�صة �إذا �إمتد العمر به – ومن مير�ض يحتاج
�إىل عالج – ال تغ�ضب أ�يها القارئ العزيز – فبما أ�نك

آ�فاق علمية

 �إنخفا�ض كميات النفط التي ينتجها البئر حدوث ت�سرب للنفط نتيجة �صد أ� يف أالنابيب عطل بع�ض أالجهزة أ�و ال�صمامات داخل أالنابيب �إنتاج املاء أ�و الرمل مع النفطول�صيانة بئر النفط ال بد من قتله ليموت .فبعد ت�شخي�ص
املر�ض (امل�شكلة)
 يقتل البئر ب�ضخ كميات من طني احلفر الثقيل القادرعلى وقف تدفق النفط �إىل قعر البئر .وبعد أ�ن تعا َلج
امل�شكلة بالطريقة التي يراها مهند�س �صيانة ا آلبار
مالئمة –ي�ضخ من جديد كميات كبرية من �سائل أ�قل
كثافة مثل املاء أ�و الديزل لتنظيف م�سامات ال�صخور
وقعر البئر – وعندما ي�صبح �ضغط طبقات املكمن أ�كرب
من �ضغط قعر البئر ،يتدفق النفط تلقائيا من مكمن
النفط ،وي�صبح البئر حيا من جديد .وقد يحتاج الو�ضع
�إىل �ضخ كميات كبرية من هذه ال�سوائل وتدويرها عدة
مرات ل�ضمان نظافة قاع البئر وفتح م�سامات ال�صخور.
فكل بئر نفط قد ُ يقتل ع�شرات املرات ويتم �إحيائه بعد
ذلك .أ�ما ما ذكرنا من عر�ض أ
للعمال وتقدير للرتكة،
فهذا ما يقوم به مهند�س البرتول وهو يعد درا�سة
اجلدوى ا إلقت�صادية للبئر قبل �صيانته ملعرفة الكميات
التي أ�نتجها هذا البئر �سابقا والكميات املتوقع �إنتاجها
بعد ال�صيانة.
أ�علم أ�نني أ�ثقلت عليك أ�يها القارئ الكرمي بهذا املوت
وا إلحياء – لكن طب خاطرا فلن أ�طلب منك أ�ن تت�صدق
على نفط بئر ،كي ت�ساعده يف أ�ن يتدبر أ�مره من امل أ�كل
وامل�شرب.

وا�صلت القراءة �إىل هنا يعني أ�نك قد وافقت مهند�سي
النفط على أ�ن البئر ميوت ويحيا ،ومن يوافق على ذلك
ال بد له أ�ن يوافق على أ�ن البئر مير�ض وي�شفى.
فكيف للبئر أ�ن مير�ض وي�شفى؟
البئر عادة ما يكون عر�ضة لكثري من امل�شاكل التي
ن�ستطيع أ�ن نعرب عنها أ
بالمرا�ض والتي حتتاج �إىل
�صيانة ،ومن أ�هم هذه امل�شاكل التي قد يتعر�ض لها هذا
البئر امل�سكني هي:
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مقالة

قربك قارورة عطر

بنت القطيف:
غالية حمرو�س املحرو�س

أ��سئلة الفل�سفة أالوىل،هي ملاذا رحلت أ�مي ؟ هل من ال�ضرورة أ�ن ترحل ؟ أ�عرف أ�ن
لكل مقال خ�صو�صية فكرته فكيف للقارئ أ�ن يفهم مقايل هذا ؟
قد اختلف مع البع�ض يف فهم ن�ص معني ,كل منا عند القراءة يكون بينه وبني الن�ص اجلميع �سريحلون ،و أ�نت يا أ�مي مثل غيمة توعد باملطر أ�نت من أ�غراين باحلياة ،و أ�نت
خيوط خفية يدركها بح�سه أالدبي وا إلن�ساين ،هذه اخليوط قد تتالقى ،مع ن�صو�ص من زينت يل حب النا�س  ،ومن قادتني �إىل حلم أ�ن أ�كون.
معينة ،أ�و تتباعد مع أ�خرى ،وهذا ح ٌق أ�ي قارئ ,فكيف بعنواين هذا ,من يقر أ� عنواين
مرة ثانية أ�عيد ال�س ؤ�ال ،كيف ترحل أ�مي �إنه �س ؤ�ال �شقي ،ال يبحث عن معنى ،بل
تخاجله كل الظنون ومن �سيقر أ� م�شاعري و كلماتي �ستنمحي كل الظنون.
ي�سعى �إىل ا�ستبطان حقيقة أ�مي� ،إنها ( أ�مي ) من حر�صت على توليد احلياة ,أ�ريد
ـتب على أ�مي الرحيل قبل �سنة تركت ورائها وح�شة ب أ�لف �آه و�آه وعبث حد أ�ن أ�جعل من أ�مي وطنا ،هي من عا�شت �سنوات التعب والوجع وال�صرب ،هي من عا�شت
حينما كـُ َ
ـتب عليها الرحيل تركت ورائها دموعي وحزين يف رداء الده�شة وجع أ�بناءها ،فهل أ�بكيك أ�م تبكيني يا أ�مي ,أ�نتظر ا إلجابة منك يا خالقة احلياة يل يا
ـ
ك
حينما
الذهول,
ُ َ
وتعويذة البكاء ,ف أ�مي ما عادت هنا!! ألبكي �إذا نعم فقد ا�شتهيت البكاء عليك يا أ�ماه فاطمة احلياة يا أ�مي.
ا�شتقت أ�ن أ�ناديك يا أ�مـي كيف يل أ�ن أ�ن�ساك ,أُ�كابر أ�مام أ�عني النا�س من أ�ن أ�بكي عند
فقد ا�شتقت لرائحتك ألتو� أض� بعطرك.
ذكر ا�سمك ,لكن يف البكاء عندما أ�ختلي مع نف�سي ف�إنيّ أ�عود كما ودّعتها يوم رحيلها
أ�عود طفلة و أ�جه�ش ,كم متنيت أ�ن أ�كون معك قرب �سريرك ،كي أ�قول :أ�حبك « يا
أ�ي طعم للحياة بال أ�مي ؟
أ
أ
أ
أ
أ
عام م�ضى يا أ�مي وها نحن من�ضي نبحر يف تفا�صيل رحيلك ,نغرق بها نن�سى ونتنا�سى فاطمة احلياة ،وكم وددت �ن �قول �شاهدتك يف كل المهات ال �بالغ �إذا قلت� :نت من
لن�صحو على وجع فقدك أ�قول :مرة أ�خرى ومرات عديدة ,وبعد م�ضي عام :تركت أ�مي �شاهدتك يف كل �شخ�ص جميل كنت أ�بحث عن معنى يف ا�سمك ،أ�يتها أالم! ف أ�نت بداية
بعد رحيلها يل احلياة ليلة عزاء طويلة ,فلم تعد النجوم على أالر�ض �إال م�صابيح عزاء البداية و أ�نت بداية النهاية يا أ�مي.
أ�قيمت بليل  ,ومل يعد للقرب معنى �إال أ�ن يكون احلياة ,لو كنت أ�ملك من عمري �شيئا
ألعطيت أ�مي ما يجعلني ال أ�فارقها �ساعة ,فحني رحلت أ��صبحت أ�حيا ببع�ض نف�س وبع�ض أ�مي احلبيبة كلنا م�شتاقني لك  ,مكانك ما زال فارغا  ,وما زلت يف نفو�سنا  ,يف قلوبنا
روح وال زلت  ,أ�مي يد ال تعرف �إال العطاء  ,وقلب ال يعرف �إال احلب والت�سامح والغفران  ,يف أ�رواحنا  ,أ�مي لقد مر عام على رحيلك وك أ�نه يوم لي�س عام  ,يا أ�مي لقد ا�شتقت
 ,ووجه ال يعرف �إال االبت�سامة ,حني رحلت أ�مي فقدت �سر أ��سراري ,العامل كله على لك  ,لقد زرت قربك  ,وكلمتك و لكنك ال تردين علي  ,واحلمد هلل على هذا القدر ,
يكفيني ويكفيني انك را�ضية عني  ,هذا كنزي وثروتي يف هذه الدنيا أ�ين ما ذهبت أ�ين
�صدر أ�مي  ,ف�إذا و�ضعت فيه ر أ��سي كنت ملكة متوجة.
ما اجتهت فان اهلل يوفقني ب�إذنه تعاىل,واعذريني يا أ�مي احلبيبة ,لن أ�كمل كلمتي ألن
ملاذا رحلت أ�مي؟!
دموعي �ست�شاركني الكتابة ,عذرا يا قلبي ويا روحي وكل عام و أ�نت يف قلوبنا يا أ�مي.
أ�درك أ�ن ال�س ؤ�ال ينطوي على درجة من العبث ،وعلى قدر من عدم امل�س ؤ�ولية ،و�إذا �شئت هل يكفي أ�ن أ�زورك عند قربك ألقول لك هذا اجلميل والعرفان ؟
الدقة فهو تو�سل أ�ناين ذو �صلة لها عالقة باحلرمان والفقد ,منذ تلك البدايات املبكرة
يف حياتي الزمني �إح�سا�س غريب ي�شبه اليقني ،ب أ�ن أ�مي باقية� ،سنموت وهي ال متوت ,كان قلبي يخفق و�شعرت �إين ذاهبة ملوعد أ�مي ,هذا ما أ�كدته يل رجفة أ��صابعي وهي
كانت توفر لنا دائما كل �شي ،دائما هي الدفء وقتما ي أ�تي ف�صل ال�شتاء ،هي الربكة ،مت�سك بالقلم ,الذي أ�ردت أ�ن اكتب به كل �شيء عن لقائي بك ,لذا كان علي أ�ن أ�تغلب
واخلري الذي ال ينتهي ،هي حا�ضنة اجلمال وم�صدر في�ض الوجود هي العطاء والنبل ,على هذا احلزن بذاكرة من حرب وبيا�ض .كنت أ� ؤ�من �إن زيارتي �إليك �ستكون حمفوفة
لذا �س ؤ�ايل ملاذا رحلت أ�مي! �إنه �س ؤ�ال يلح علي ،ويدفعني �إيل متاهات بعيدة ،رمبا �إىل مبالئكة ال�سماء التي ر�سمت يل خطواتي نحوك وقادتني ,كما تقود طفلة �إىل رو�ضتها
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يف يومها أالول ,ونحو قربك �سارت بي خطاي وم�ضيت نحوك من جديد بلهفة و�صلت
ذروتها و أ�نا أ��سابق اخلطى قبل أ�ن يدركني املغيب ,وك أ�ين أ�طري كـع�صفورة جمروحة
بني �سماء النواح.
كنت أ�درك �إين جئت موجوعة وهذا قدر الفرح الذي ي أ�تي موجوعا ,والعناق الذي ي أ�تي
بعد أ�ن يلوي أ�عناقنا �شوقا ,ألنه أ�تى بوجع يبقى عناقا وفرحا أ�كيدا ,كفرحي الذي يدب
يف �صدري و أ�نا أ��سعى �إليك يا أ�غلى أالمهات أ�نت.

حكاية فقدك ورحيلك يوجعني هذه أاليام فوق أ��صابعي أل أ
مل أالفق بحزن كثيف,
مثل هذه اجلراح تظل طفلة يف رحم الذاكرة ,وال تبلغ �سن الر�شد و أ�نا أ�رمم كل جرح
بكلماتي وم�شاعري ,فالذاكرة عطر والعطر ذاكرة ال يطالها الن�سيان ,فكم من وردة
ذبلت وبقي عطرها ميار�س احتالال غام�ضا لذاكرتنا ,وكم من حكاية انتهت لكن
عطرها ظل يداهمنا وينك أ� جراحنا ,وهكذا �صمتت حكاياتي و أ�غم�ضت عيني ال�سابحة
ت أ�مال يف فقدك.
يف رهبة غيابك وقفت و أ�نا أ��ست�شعرك عند كل حجر ,يكفيني أ�ن أ�قف عند قربك وامل�س
ترابه ب أ��صابع مرتبكة لتت�سلل روحي �إىل روحك ,التي ظلت تطاردين باحلنني حتى و أ�نت
تتو�سدين جنان أالر�ض ,كان علي أ�ن أ�وا�صل �سريي �إليك يف مملكة البيا�ض وال�صمت,
الذي نه�ض يف ح�ضرة الكتابة تلك املواجهة التي كنت أ�خ�شاها أ�مام ج�سدك املزروع
كنخلة قطيفية يف قلب أ�ر�ض القطيف.
قهوتك التي داهمتني يف حربي ,تلك القهوة التي بقيت عالقة يف ذاكرتي و أ�نا أ�قتفيك
يف قلب القطيف ,وعند مدخل املقربة توقفت ال�سيارة حيث تنتظرين عينيك ,كان ذلك
مبعث بهجة أ�خرى يل رغم الوجع أ�ن أ�ط أ� ب أ�قدامي مقربة كنت ت�سريي عليها ,ذات يوم
لزيارة �شقيقي املرحوم ال�شاب وجدي حزينة تائهة تبحثني عن خطاك ,كنت أ�نا يف
ح�ضرة غيابك املتفاقم ح�ضورا رمزيا يقتفيه قلبي يف كل خطوة يا أ�مي ,لكن أ�قدامي
كانت ت�ستعجلني للدخول �إىل املقربة حيث أ�نت.

ليقرئوين ليتلم�سوا وجعي بحنان ,معجزة وجودك وروحك التي ا�ست�شعرتها يف كل
التفا�صيل التي حتيط بي ,ال�صوت ي أ�تيني من حتت قربك ر�سمته أ�لوان الرحيل ,وحني
أ�ردت أ�ن أ�نادي أ�مي اختنق �صوتي و أ��ضعت الدرب �إليك وتذكرت �إنك راحلة عني منذ
عام.

مقالة

فقد اقرتب املوعد ,وكل حجر ير�سم خطواتك أ�مامي جاء احلنني ي�سعى �إليك,
هنا كنت ت�سريين ذات حياة يا فاطمة احلياة ,وهنا كنت أ�قتفي أ�ثرك كما أ�قتفيك
اللحظة عند نا�صية كل �شرب ,كنت أ�رى وجهك يرافقني ,ي أ�خذ بيدي و أ�نت تلوميني ألين
قطعت كل هذه امل�سافة ألقتفيك رثائا اتفي أ� حتت ظاللها الوارفة!
طار القلب من مكانه و أ�نا واقفة عند قربك ,وحط القلب فوق بيا�ض قربك ورحت
ان�شد أ�نا�شيد الفقد فوقه كانت روحي تهفو لعناقك ,كانت أ��صابعي تختار لك أ�جمل
الرياحني و أ�كرثها أ�ناقة ,وحينها ا�ستدركت يف غمرة رك�ضي �إليك �إين مل أ�جلب لك
وردا وال تذكارا !
أ
أ
�صاح القلب بده�شته التي مل ي�سمعها �حد �سواك � :س�طبع على كل حجر بقربك تذكار
حزين و أ�هم�س ,لكل نبتة ريحان يف قارورة العطر التي تدعى قربك� ,إين جئتك أ�حمل
لك ريحانا ورثائا مل يبتلعها النواح بعد.

ألنك أ�مي التي منحتني احلياة قبل أ�ن متنحني أالمومة ,و أ�م�سكت بيدي وعلمتني أ�ن
احلب نافذة احلرية والكرامة وا إلن�سانية ,التي وعيت على ا�ستالبها مب�سميات �شتى,
ألنك أ�مي التي أ�م�سكت مبنديل حنانها وراحت مت�سح عن وجهي ,تلك الدموع املم ّلحة
بعالمات الوجع و تغ�سل اخلوف عن جبهة قلبي وجتل�سني على حجرها ,أ�متنى ن أ�كون
و�شاحا لهدبك يا أ�مي.
أ�يقظني �صوت جر�س الباب ،فيما كنتُ أ�ظن ب أ�ن أ�مي قادمة يل ومل ت�صدر عنها �يأ
عيني.
علي حتى ،ف�شربت قهوتي بك آ�بة .من جديد طفحت الدموع يف َّ
ابت�سامة ،ومل ترد َّ
أ
أ
أ
أ
أ
ً
ال ينبغي أ�ن أ�كون أ�كرث رقة مع نف�سي� ،نا �ترقب هذه اليام ل�سنوية �مي � ،نها حا�ضرة
معي �إذا ما ناديت عليها عرب �صرخة عظيمة ،من أ�عماق حزين ،قد ت�سمعني �صوتها،
لكن كال ،لي�س ثمة من �إجابة ،أ�و على أالقل مل أ�فلح ب�سماعها ,يف �صبيحة اليوم الثاين
َينفتح الباب و أ�رى بذهول أ�مي وهي تدخل .ثمة ابت�سامة حلوة على �شفتيها� ,آه أ�ية
معجزة لقد حققت أ�حالمي تلك املعجزة التي م�ستني يف حزين ووجعي ويف أالخري،
أ��ضحك من كل قلبي ،فيما حتدق بي أ�مي ب�إعجاب ,حينما ا�ستيقظت ،تذكرت ب أ�ن أ�مي
كانت قد رحلت ,أ�ي حنق ميزق قلبي من أ�جل أ�مي ،لي�س هناك من زمان ،وال ثمة من
حدود ما بني احللم أ�و الكابو�س ،والواقع ميكنني اخلروج من فقدي والتجول عرب كل
�شيء حتم ُل يل ذاكرتي ذكريات ُمرعبة تار ًة ،تلك التي ع�شتها بالكاد منذ �شهور ،وتارة
كافح حماول ًة أ�ن أ�تلو على نف�سي بع�ض ا آليات القر�آنية
أ�خرى حاالت القلق املُتخيل ِة ،أ� ُ
لتهد أ� روحي ،أ�حيان ًا ت�ضي ُع مني ال�سور الكرمية.

هناك ف�ضول أ�حمق داهمني من �إحدى املعارف بغباء �إن�ساين:
أ�مل حت�ضري حفل ابنة أ�خيك؟ أ�ي حفل ذلك الذي أ�قوى على من ال�صواعق ح�ضور ,أ�ي
دفوف �ستعلو على �إيقاع دفوف فاجعة فقدي ,أ�لتم�س العذر من أ�خي �سمري و أ�نت أ�علم
مب�شاعري جتاهك من أ�ي �شخ�ص �آخر أ�ما العرو�س زهرة أ�هنئك بخطوبتك و أ�قول لو
أ�مي حا�ضرة لطارت فرحة لفرحك ,عبث ًا حاولت �إبعاد أالفراح عن ذهني ،تلك التي
و�ضعت الريحان لك وغبت يف بكاء �صامت مل ي�شهده أ�حد �سواك ,و على �شاهدة قربك
أ�عقبت وفاة أ�مي والتي أ�كتب فيها �صدق م�شاعري,و أ�نا كلما أ�ح�س�ست بالوح�شة �س أ�كتب
ع ّلقت �آخر الدمعات وغبت يف م�شاعر �صامتة ,هكذا أ��صبح حلزن فقدي طقو�س و أ�لوان
�إليك يا أ�مي ,غريب هذا الوجد كم يخت�صر امل�سافات نعم من هنا مير الليل ومن هنا
و أ�وجاع ت�شاك�س ال�شم�س بربيقها برائحة احلزن ,كان البع�ض يرمقونني بده�شة وانبهار
مير النهار وبينهما ترملت روحي برحيلك يا أ�مي.
وكنت أ�تباهى بحزين عليك ,الذي أ��صبح ناعما وجميال حتى �إنهم يتوقفون عندي
جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 25ربيع آ
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تعاين ن�سبة كبرية من النا�س مبعدل قد ي�صل من
 %20-15من هذا املر�ض أ�و قد مير عليها يف فرتة من
حياتها.
ال�شرى يعرف باحمرار عابر أ�و م ؤ�قت مع تورم يف
اجللد نتيجة تو�سع أ
بالوعية الدموية ب�سبب زيادة الدفق
أ
االمت�صا�صي لل�شعريات الدموية وقد تختفي العرا�ض
خالل �ساعات.
عادة يعاين املري�ض من احلكة وهذه هي ال�شكوى
املعتادة.
أ�نواع ال�شرى
قد تكون أالعرا�ض متكررة أ�و مزمنة ويف حالة تعدي
ا إل�صابة لتحت اجللد فت�سمى هنا الوذمة الوعائية
“”Angioedema
 -1ال�شرى اجل�سدي”:”Physical or dermographic
أ�و الكتوبي والذي يح�صل عادة من اخلدو�ش وتكون عاد ًة
م ؤ�قتة وحتدث من غري أ��سباب وا�ضحة.
 -2ال�شرى الكوليني “ :”Cholinergicوهي �شرويات
�صغرية قد ي�صاحبها احمرار ب�سيط حتدث من -15
 30دقيقة بعد الريا�ضة ،التعر�ض للحرارة ،ال�ضغط
النف�سي ،أ�و بعد تناول بع�ض امل�شروبات أ�و الطعام وتكون
عادة ل�صغار ال�سن.
� -3شرى الربد :وهي �شرويات حتدث من  60-30دقيقة
بعد التعر�ض للربد وهي عبارة عن تفاعل مل�ضادات
.IgE

 -4ال�شرى ال�ضغطي :وهو تورم يحدث مبناطق ال�ضغط
على اجل�سم كالكوع أ�و الفخذين خالل � 4-2ساعات.
� -5شرى االت�صال :ويحدث مع مالم�سة اجللد لبع�ض
أال�شياء احل�سا�س منها كاحليوانات أ�و قناديل البحر.
� -6شرى العقاقري :ومن أ�هم امل�سببات احل�سا�سية من
البن�سلني أ�و أ��سربين ويكون عادة مزمنا بن�سبة  %30من
املر�ضى.
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� -7شرى أالطعمة :وعادة يكون حاد ًا و أ�كرث ما يكون
م�صاحب ًا مع بع�ض أالطعمة كال�شكوالته ،املحار ،البندق،
الطماطم ،ال�شمام ،اجلنب ،الب�صل وغريها...
 ويالحظ مع امللونات الطعمية والبهارات� -8شرى العدوى :وقد ي�صاحب االلتهابات التنف�سية
العلوية كجرثومة ال�سرتبت كوك�س أ�و االلتهاب الكبدي
ب و �س
 -9ال�شرى العاطفي :يف حالة ال�ضغوطات النف�سية.
� -10شرى الكحوليات :ويالحظ مع متعاطني امل�شروبات
الكحولية أ�و العاملني بهذا القطاع.
أ
ال�سباب :
قد يكون مناعي ًا ويكون عادة من احل�سا�سية من نوع
من أالطعمة أ�و امل ؤ�ثرات حيث تتحكم مادة  IgEب�إفراز
خاليا املا�ست مبادة اله�ستامني وال�سريوتني التي ت�سبب
أالعرا�ض الظاهرة لنا.
 وقد تكون من تهييج مواد الكومبلمنت املتوفرةباجل�سم.
 بع�ض العوامل الوراثية قد تكون م�ساعدة حلدوث هذااملر�ض.
العالج
لل�شرى احلاد والذي قد ي�ستمر من أ�يام �إىل أ��سابيع
م�ضادات اله�ستامني ملدة  6أ��سابيع ،أ�دوية ال�ستريويد
نادرا ما ت�ستخدم.
 ال�شرى املزمن  %80من تطوره غري معروف ولكن يجبتفادي امل�سببات له كبع�ض أالطعمة وعوامل العدوى،
تفادي أال�سربين وبع�ض العقاقري.
العديد من م�ضادات اله�ستامني قد تكون منا�سبة لعالج
هذا النوع مثل ا�ستنيزول.
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أ�كدت درا�سة حديثة ُن�شرت يف جملة طبية خمت�صة أ
بالمرا�ض
الروماتيدية على أ�ن التعر�ض الروتيني أل�شعة ال�شم�س وخا�صة
الفوق بنف�سجية ( ب) ُيقلل خطر ا إل�صابة بالتهاب املفا�صل
الروماتيدي وظهر أالثر االيجابي للتعر�ض لهذا النوع من أال�شعة
عند ال�سيدات الكبريات يف ال�سن.
اعتمد الباحثون يف ا�ستنتاجهم على درا�سة ا�شتملت على ممر�ضني
يف الواليات املتحدة أالمريكية ومبرحلتني خمتلفتني أالوىل تابعت
احلالة ال�صحية ل  120.000ممر�ض ترتاوح أ�عمارهم بني -30
 55عام ًا بدء ًا من العام � 1976إىل العام  2008أ�ما املرحلة الثانية
فا�شتملت على ممر�ضني ترتاوح أ�عمارهم بني  42-25عام ًا بدء ًا
من العام � 1989إىل العام . 2009
اعتمد الباحثون على فح�ص دقيق لتحديد كمية التعر�ض أ
لل�شعة
الفوق بنف�سجية ( ب ) واملعروف با�سم  UV-B fluxو ثبت �نأ
التعر�ض أ
لل�شعة يف ا آل�سكا بلغ  93مقارنة ب  196يف أالريزونا
والهاواي و أ�ثناء فرتة الدرا�سة ثبتت �إ�صابة � 1314سيدة بالتهاب
املفا�صل الروماتيدي و�ضمن املجموعة البحثية أالوىل ربط الباحثون بني التعر�ض أ
لل�شعة
البنف�سجية ب (  ) UVBوتناق�ص حاالت ا إل�صابة بالتهاب املفا�صل الروماتيدي بن�سبة ت�صل
�إىل  % 21يف حني مل تثبت العالقة بني التعر�ض أ
لل�شعة ذاتها وا إل�صابة بالتهاب املفا�صل
الروماتيدي يف املجموعة الثانية التي ا�شتملت على

جديد الطب

الطبية

�أ�شعة ال�شم�س والتهاب املفا�صل
الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي أ�بو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
اللكرتوين
على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على
ذوي االخت�صا�ص املنا�سب
والرد عليكم

�سيدات أ��صغر �سن ًا .
أ�كدت درا�سة أ�جريت يف جامعة بو�سطن يف العام  2010أ�ن نق�ص فيتامني ( د ) مرتبط
با إل�صابة بالتهاب املفا�صل الروماتيدي دون التو�صل �إىل امليكانيكة التي حتد فيها أ��شعة
ال�شم�س من ا إل�صابة بالتهاب املفا�صل الروماتيدي.
امل�صدرMedical News Today :

الواليات املتحدة ت�سمح بت�صنيع ان�سولني كبخاخ
�سمحت ال�سلطات ال�صحية أالمريكية ل�شركة فايزر لالدوية بت�صنيع وت�سويق دواء أ�ن�سولني بخاخ ملعاجلة داء
ال�سكري.
و�سيكون «اكزوبريا» « ،»Exuberaالدواء الوحيد الذي يعر�ض على مر�ضى ال�سكري بوا�سطة بخاخ ،كما هو حال
أالدوية التي تعالج داء الربو.
ومع �إعطاء �إدارة أالغذية والدواء أالمريكية رخ�صة لفايزر ال�صدار «اكزوبريا» ،يتوقع املحللون يف جمال �صناعة أالدوية
أ�ن حتقق مبيعات «اكزوبريا» أ�كرث من مليار دوالر أ�مريكي �سنويا.
ومن املتوقع أ�ن يحل «اكزوبريا» مكان حقن أالن�سولني التقليدية التي يجرب مر�ضى ال�سكري على ا�ستعمالها للتحكم
بن�سبة ال�سكر يف دمهم وتدارك أ�مرا�ض أ�خرى يف القلب ،أ�و تفادي العمى أ�و حتى برت بع�ض أالع�ضاء.
وقد ال يحل «اكزوبريا» نهائيا مكان حقن أالن�سولني� ،إال أ�ن مفعوله �سريع ومن املمكن تناوله قبل وجبات الطعام.
ويعترب �إنتاج وت�سويق أالن�سولني بوا�سطة البخاخ االجناز أالكرب يف هذا املجال منذ اكت�شاف هذا أال�سلوب العالجي يف
ع�شرينات القرن املا�ضي.
وانعك�س خرب �إنتاج أالن�سولني البخاخ على قيمة أ��سهم �شركة فايزر التي �سجلت يف يوم واحد ارتفاع قدره  3,4يف املائة
وو�صلت �إىل  25،91دوالر لل�سهم الواحد يف بور�صة نيويورك.
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�آل مبارك :

للجناز كخطوة واثبة لدعم وتنمية ال�شباب وزرع روح ا إلبداع والتناف�س ال�شريف
جاءت جائزة القطيف إ
بني ال�شباب من اجلن�سني فا أ��صبحت جنمة يف �سماء القطيف ت�ضئ علما وثقافة وبعد جناحها يف ن�سخها
الثالث هاهي تت أ�لق يف ن�سختها الرابعة فلقد بد أ�ت املرحلة الثانية با�ستقبال أ�عمال املرت�شحني يف 29
من �صفر وحتى  5من ربيع أالول لعام 1434ه املوافق 2013م حيث تواجدت جلنة الرت�شيح وامل�ساندة
ا إلدارية وفق الربنامج املعد ال�ستقبال أ�عمال املرت�شحني يف جمعية القطيف اخلريية بحي البحر �إذ
للناث ،و يتناف�س املرت�شحون يف ع�شر جماالت للجائزة
بلغ عدد أالعمال املتقدمة 201عمال  119منها إ
أ
واالقت�صاد,الدب  ,الفن ,الفكر والرتث ,النا�شئ
وهي  :البحث العلمي ,التقنية وا إلخرتاع,علوم ا إلدارة
املنجز ,املنجز الدائم  ،وحول مو�ضوع الرت�شيح وتقدمي أالعمال ي�سعدنا أ�ن ن�ست�ضيف رئي�سة جلنة
للجابة على هذه أال�سئلة.
الرت�شيح وامل�ساندة ا إلدارية باجلائزة أال�ستاذة خ�ضراء �آل مبارك إ

جائزة القطيف إللجناز عززت إ�بداع وتواجد ومكانة املر�أة
 -1ما هي مهام ومراحل جلنة الرت�شيح وامل�ساندة
الدارية بجائزة القطيف لالجناز؟
إ
يف البدء أ�ود أ�ن أ��شكركم ال�ست�ضافتكم لنا يف جملة
اخلط والتي ت�سهم ب�شكل كبري يف �إبراز ون�شر �صورة
امل�شاريع ا�ﻹ جتماعية والتطوعية التي يزخر بها جمتمعها
القطيفي.
أ
أ
أ
للجناز
و أ�ود كذلك �ن �و�ضح للجميع �ن جائزة القطيف إ
هي م�شروع �إجتماعي وطني جاء ليقدم خدمة رائدة
وجليلة ل�شريحة خا�صة من �شرائح جمتمعنا أ�ﻻ وهي
�شريحة املبدعني واملنجزين ،وامل�ساهمة يف �إي�صال
�صدى �إبداعاتهم �إىل كل أ�رجاء جمتمعهم وخلق حراكا..
ثقافيا..علميا ..أ�دبيا وفنيا منطلقا من ر�سالته يف حتفيز
ال�شباب املنجز من أ�جل بناء جيل مبدع ،وليكون م�شروعا
رائدا يف �إبراز �إجنازات ال�شباب..
وجلنة الرت�شيح وامل�ساندة ا إلدارية التي يل ال�شرف أ�ن
أ�كون من من�سوبيها..هي جلنة من جلان جائزة القطيف
للجناز وهذه اللجنة معنية ب�ضبط عملية الرت�شح
إ
للجائزة من بداية فرتة �إبداء الرغبة �إىل ا�ﻹ نتهاء من
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ت�سلم أالعمال ،وهي معنية أ�ي�ضا بالتوا�صل مع املرت�شحني
من أ�جل �إ�ستالم أ�عمالهم وحفظها� ،إ�ضافة لدورها يف
امل�ساندة ا إلدارية للجنة التحكيم خالل فرتة الرت�شح
والتقييم بتهيئة أالعمال للجنة التحكيم.
ولعمل جلنة الرت�شح مراحل مت�سل�سلة تبد أ� من تقدم
املرت�شحون للرت�شح يف خمتلف املجاالت املطروحة من
قبل أ�مانة اجلائزة �سواءا أ�كان الرت�شح تر�شحا فرديا
أ�و تر�شحا جماعيا �شريطة �إ�ستيفاء ال�شروط اخلا�صة
بالرت�شح ويكون الرت�شح عرب قناة واحدة فقط هو املوقع
االلكرتوين جلائزة القطيف ،وتتكون فرتة الرت�شح من
مرحلتني متتابعتني :أ�ولها مرحلة �إبداء الرغبة ،و ثانيها
مرحلة تقدمي أالعمال كما هو مف�صل فيما يلي:

مرحلة ت�سليم أ
العمال-:
يف هذه املرحلة ،تقوم اللجنة ب�إعداد اجلداول املخ�ص�صة
ال�ستقبال ا�ﻷ عمال والتوا�صل مع كل املر�شحني �ﻹ خبارهم
بكل ال�ضوابط املتبعة يف ت�سليم أالعمال وكذلك جدولة
ت�سليمها .وبعد ا�ستالم أالعمال ،تقوم اللجنة بالتن�سيق
مع جلنة التحكيم من أ�جل مراجعة املواد املقدمة للت أ�كد
من مطابقتها لل�شروط .ومن ثم تقوم بتقدمي ن�سخ من
أالعمال وو�ضع أال�صول حتت ت�صرف جلنة التحكيم
من أ�جل القيام بعملية التحكيم  .وخال�ص كل هذا يتم
املحافظة على �سرية أالعمال املقدمة للجائزة حتى وقت
احلفل.
 -2كيف كانت مرحلة ت�سليم أ
العمال وما هي
ال�صعوبات التي واجهتكم يف هذه املرحلة؟
نحن مازلنا حقيقة يف هذه املرحلة وهي مرحلة ت�سليم
أالعمال التي تتم �إن �شاء اهلل ح�سب خطة و�ضعتها �إدارة
جلنة الرت�شيح وامل�ساندة ا إلدارية ،ويقوم على تنفيذ
هذه اخلطة طاقم أ�ع�ضاء اللجنة وهم أ�فراد متطوعون
ومتطوعات وهو فريق عمل ذو كفاءة ونظام قادر على
التعامل مع اخلطة املنظمة واملجدولة.
وهنا ﻻبد من التنويه �إىل أ�ن العمل يف اللجنة يتم ب�شكل
منظم ودقيق للتقليل من ا�ﻷ خطاء و التغلب على أ�ي
�صعوبات قد تواجهنا أ�ثناء فرتة ت�سليم أالعمال ،لذلك
نرجو من املرت�شحني الكرام ا�ﻹ لتزام بال�ضوابط التي
و�ضعتها جلنة الرت�شيح التي حتكم ت�سليم أالعمال.

مرحلة �إبداء الرغبة-:
يف هذه املرحلة ،ت�ستقبل جلنة الرت�شيح وامل�ساندة
ا إلدارية طلبات املرت�شحني يف فرتة �إبداء الرغبة عرب
تعبئة منوذج �إبداء الرغبة من خالل املوقع االلكرتوين
للجائزة بتعبئة النموذج املخ�ص�ص لذلك ،وقد انتهت
هذه املرحلة بتاريخ 1434/2/19هـ
ومع نهاية هذه املرحلة قامت اللجنة
بعمل قاعدة بيانات متكاملة جلميع
املرت�شحني بت�صنيفاتها ح�سب
املجاالت الفرعية .كما تقوم اللجنة
بالت أ�كد من البيانات و املعلومات
املوجودة يف مناذج الرت�شح و
التوا�صل مع املرت�شحني يف حالة
لك هذا
احلاجة لتعديل أ�و ت�صحيح هذه  -3كم بلغ عدد املرت�شحني وماذا يعني ِ
البيانات.
العدد؟
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لقد جتاوز عدد من أ�بدى رغبته يف الرت�شح  201مرت�شح
و مرت�شحة مع ا�ﻷ خذ بالعلم أ�ن بع�ض أالعمال املرت�شحة
هي أ�عمال جماعية ،أ�ي أ�ن عدد املرت�شحني واقعيا هو
أ�كرب من العدد أ�عاله وهلل احلمد .
أ
وهذا العدد من املرت�شحني ،يعني �ن هذا امل�شروع وفكرة
اجلائزة لها ح�ضور متميز بني �شباب جمتمعنا ،وكان
للعالم الدور الكبري �ﻹ براز اجلائزة وذلك بتغطيته
إ
للفعاليات ا�ﻹ جتماعية التي �شاركت فيها اجلائزة يف
حمافظة القطيف والتي أ�رادت منها اجلائزة أ�ن ي�صل
�صوت اجلائزة ور ؤ�يتها و أ�هدافها البناءة لكل �شباب
املحافظة.
كما أ�ن هذا ا إلقبال ميكن أ�ن يكون م ؤ��شرا ملدى �إرتفاع
م�ستوى ا إلبداع بني �شبابنا يف �شتى جماالته �سواءا أ�كان
يف �شتى املجاالت املطروحة ومل متنع املر أ�ة من اال�شرتاك
علميا او أ�دبيا أ�و فنيا.
ب أ�ي من املجاالت ،ويف ن�سختها الرابعة زاد هذه التكاف ؤ�
 - 4هل ب�إمكانك أ�ن حتدثينا عن مرحلة اال�ستالم عرب �إعتماد أ�ف�ضلية أالعمال �سواءا أ�كان لرجل أ�و �إمر أ�ة
حيث ميكن أ�ن يكون الفائز رجال وقد تكون الفائزة
الفعلي أ
للعمال ؟
أ
للعمال هي مرحلة زمنية مت �إمر�ة يف املجال نف�سه.
مرحلة ا�ﻹ �ستالم الفعلي أ
حتديدها للمر�شحني يف موقع اجلائزة على ال�شبكة
العنكبوتية ويف املطويات التي وزعت يف لقاءات أ�فراد  – 6ما هي أ�برز امل�ستجدات للجائزة يف ن�سختها
جلان اجلائزة ب�شرائح املجتمع ،وقد أ��ضيف للتاريخ الرابعة ؟
للجناز م�شروع بد أ� ووا�صل م�سريته
الزمني �إر�سال ال�ضوابط املطلوبة يف أالعمال مع عدد جائزة القطيف إ
بتقدم ملحوظ والن�سخة الرابعة �شهدت الكثري من
من ن�سخ العمل قبل ا�ستالمه من املرت�شح.
و تتم هذه املرحلة عرب خطة معدة من قبل جلنة الرت�شيح التطورات وامل�ستجدات التي �ست�ضع ب�صمة مميزة
وامل�ساندة ا إلدارية مت توزيع املهام فيها ب�صورة جمدولة للجائزة و أ�همها:
ومنظمة على أ�ع�ضاء جلنة الرت�شيح ليتم تنفيذ عملية  .1يكون التناف�س لكل جائزة يف املجاالت مفتوحا للرجال
ا�ستالم أالعمال ب�صورة �سهلة ومي�سرة عرب بطاقات والن�ساء دون تخ�صي�ص التفريق بني تقيمي الرجال و
خا�صة تعب أ� من قبل جلنة الرت�شيح تو�ضح تفا�صيل الن�ساء و يف كافة املجاالت.
� .2إعتماد جمالني فرعيني لكل من املجاالت الرئي�سية
العمل.
ويف هذا املقام ال يفوتني أ�ن أ�تقدم بال�شكر واالمتنان ويتم �إختيار املجاالت الفرعية لكل ن�سخة من ن�سخ
جلمعية القطيف اخلريية التي احت�ضنت اجلائزة عرب اجلائزة
 .3تثبيت جائزة النا�شئ املنجز كجائزة رئي�سة.
تخ�صي�ص موقع ال�ستالم أالعمال مبقر اجلمعية.
 .4اعتماد جائزة «املنجز الدائم» إلبراز منجزي
 - 5هل أ�ن�صفت اجلائزة املر أ�ة؟ وحققت لها ومنجزات املحافظة الذين قدموا �إجنازات مرتاكمة
يف �إحدى جماالت اجلائزة الرئي�سة على مدى الع�شر
مبادئ تكاف ؤ� الفر�ص والعدالة؟
للجناز منذ بدايتها كان �سنوات ال�سابقة.
بالطبع فجائزة القطيف إ
للمر أ�ة ح�ضور وتواجد ﻻفت .فعلى م�ستوى �إدارة امل�شروع
أ
أ
أ
للمر أ�ة مكانة كما للرجل متاما فها هي أ�ي املر أ�ة تعمل  - 7على �ي ��سا�س تتم املفا�ضلة يف العمال؟
جنبا �إىل جنب مع أ�خيها الرجل يف �إدارة اللجان املختلفة �إن العامل أال�سا�س يف حتقيق أ�هداف اجلائزة �إبراز ما
للجائزة وكذلك فهي لها ع�ضويتها يف هذه اللجان أ�ي�ضا ،ي�ستحق �إبرازه من أ�عمال وتكرميها ولذا ت�شكلت جلنة
واملتطلع على الهيكل ا إلداري للم�شروع يجد ذلك حقيقة التحكيم وو�ضعت �آليات وعملية التحكيم ،مع ا�ﻷ خذ يف
االعتبار أ�ن تف�ضي عملية التحكيم ليكون تر�شيح أالعمال
جلية ووا�ضحة.
أ�ما على م�ستوى املرت�شحني فكان للمر أ�ة ح�ضورها الفائزة ذا م�صداقية كبرية وجودة عالية ،من هنا فقد
فاجلائزة منذ ن�سختها أالوىل وهي ت�ستقبل املرت�شحات ت�شكلت اللجنة من أ�ع�ضاء يحملون الكفاءات واخلربات

يف جماالت اجلائزة ،كما أ�ن منهجية التحكيم و�ضعت
لتعك�س مهنية عالية يف التعامل مع أالعمال املقدمة،
وتتبع منهجية التحكيم املبادئ التالية:
 .1ال�شفافية يف �إجراءات وعملية التحكيم.
 .2ال�سرية يف تناول املعلومات اخلا�صة بالتحكيم.
 .3العدالة يف التعامل مع أالعمال.
 – 8ما هي جائزة «املنجز الدائم» وهل هي
مرتبطة ب�سن معني ؟
جائزة «املنجز الدائم» هي جائزة أ�عدت إلبراز منجزي
ومنجزات املحافظة الذين قدموا �إجنازات مرتاكمة
يف �إحدى جماالت اجلائزة الرئي�سة على مدى الع�شر
�سنوات ال�سابقة.
أ�ما بالن�سبة للعمر فال يزيد عمر املرت�شح على  45عام ًا.
 - 9ماذا قدمت اجلائزة للقطيف و�شبابها ؟
للجناز للقطيف و�شبابها
�إن ما قدمته جائزة القطيف إ
يتمثل يف أالهداف التي و�ضعتها ن�صب عينيها و�سعت
لتحقيقها ومتثلت هذه أالهداف التي �صبت يف خدمة
القطيف و�شبابها يف:
� .1إبراز دور ال�شباب املنجز وامل�ساهمة يف احت�ضانه.
� .2إذكاء روح التناف�س ال�شريف بني املبدعني.
 .3تهيئة املجتمع لتبني �إجنازات ال�شباب.
 .4ن�شر ثقافة التميز وا إلبداع.
 .5تطوير املمار�سات ا إلبداعية يف املجتمع.
 -10هل من �شيء تودين �إ�ضافته من خالل هذا
اللقاء ؟
أ�ود تكرار �شكري وامتناين ال�ست�ضافتكم الكرمية ،كما
للجناز يف الن�سخة
أ�متنى مل�شروع جائزة القطيف إ
الرابعة املزيد من التطور والتقدم ليحقق أ�هدافه
وتطلعاته فنحن ن�سعى لعمل هذا احلراك أالدبي الثقايف
الفني الذي ال يتم له النجاح �إال بوجود �شراكة بني أ�فراد
املجتمع الواحد..
أ
كما أ�متنى للجنة الرت�شيح وامل�ساندة �ن توفق للقيام
بعملها املناط لها بال�صورة أالف�ضل لتتمكن من خدمة
املرت�شحني وتكون حلقة و�صل فاعلة بينهم وبني
اجلائزة.
بدورنا ن�شكر أال�ستاذة خ�ضراء �آل مبارك على �إتاحة هذه
الفر�صة للقراءللتعرف على �آخر م�ستجدات اجلائزة
ون�شكرجملة اخلط الغراء على ماتقدمه من أ�جل رفعة
القطيف.وتقدم أ�هاليها .
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الفنانة آ�يات ال�صديرلـ

اللوحة الفنية هي ال�شك واليقــــــ
اللهي ،ون�صو�ص من أ
الدب
طفولة حافلة باخليال ومليئة بق�ص�ص امليتولوجيا والع�شق إ
الجنليزي ومو�ضوعات تنطلق من أ�عماق الذات  ،تنب�ض أ
بالمل واملعاناة وتنفث منها لواعج
إ
ال�شوق.
أ
آ
تلك كانت املكونات الوىل ل�شخ�صية الفنانة الت�شكيلية �يات ال�صدير  .هنا تر�صد اخلط
جانب ًا من م�سريتها الفنية وع�شقها الت�شكيلي.
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صر اهلل
كيف كانت بداياتك الت�شكيلية ؟
كانت بدايتي مع الر�سم منذ ال�صغر وانقطعت عنه أ�ثناء فرتة درا�ستي اجلامعية؛ لكن درا�ستي أ
للدب
ا إلجنليزي كانت دوما ت�شدين للرجوع �إليه ،حيث كانت خياالت ميلتون وكولريدج وكيت هي ماكان ي�صورها
فنانو الغرب ‘ حيث كان الفن يف أ�وجه وت أ�لقه  ..وحيث كان الفن ميتزج أ
بالدب لينتج خليط ًأ� �ساحر ًا وممتع ًا
لي�س بو�سعك �إال أ�ن تع�شقه وهنا كانت بدايتي احلقيقه مع الفن الت�شكيلي.

مل تراودين فكرة مو�ضوعوكنت أ�ر�سم ما يراود
خياالتي .

ما أ�هم املو�ضوعات التي تعاجلينها يف أ�عمالك الفنية؟
مل تراوردين فكرة مبعاجلة مو�ضوع ما يف لوحاتي وكنت أ�ر�سم فقط مايرواد خياالتي و يلهمني جماله .م ؤ�خر ًا أ�حببت كثري ًا الرجوع
اىل طريقة مناق�شة الفنانني القدماء ملوا�ضيع ق�ص�صية يف لوحاتهم ,كق�ص�ص ا إلجنيل ومايعرف بامليثولوجيا و�شدتني كثري ًا لوحة
الفنان مروان �سحمراين ،التي حتمل عنوان (وليمة امللعون) والتي تناق�ش مو�ضوع أالمل واملعاناة ,ويعرب فيها عن في�ض من أالمل
واملعاناة ،الناجمني عن النزاع يف منطقة ال�شرق أالو�سط .لذلك أ�ميل كثري ًا اىل مناق�شة أالمل واملعاناه التي نعا�صرها حالي ًا وقد
�صورتها يف لوحتي أالخرية بعنوان( :مالكي يقتل) تعبري ًا عن مايعانيه أ�طفال غزة .و أ�لهمتني أ�كرث لوحات الفنان حممد أ��سياخم
الذي يتغنى وي�ستمد جماليته من الرعب وميجد املازوخية ويحتفل باملوت يف لوحاته ومن أ�جملها لوحاته :أ
(الرملة) و(ال�صبية).

 أ�واجه �صعوبة يف الت أ�قلموالنغما�س يف الو�سط
إ
الفني .

ما ال�صعوبات التي تواجهينها يف املجال الفني؟
أ
أ
أ�واجه �صعوبة يف الت أ�قلم وا إلنغما�س يف الو�سط الفني ؛لين �ميل للوحدة والتفكري وابتعد عن ا إلجتماعية .

 اللوحة الت�شكيلية هي�شكل من أ��شكال ال�سرية
الذاتية ومن خاللها تعرف
�شخ�صية الفنان .

ماذا عن املدر�سة الفنية التي تنتمني �إليها؟
أ
أ
أ
أ�نتمي �إىل خليط من املدار�س  ,ورمبا تكون الواقعية هي القرب �إىل نف�سي كما ت�ثرت بطريقة ر�سم الفنان ��سياخم وا�ستخدامه
الت�سطيحية التي تك�سر تكوين اللوحة �إىل كتل وم�ساحات لها مدلولها النف�سي والفل�سفي ‘�إ�ضافة اىل طريقة احتفاله باللونني:
أالزرق والبني كما ي�صفهما ب أ�نهما لونان ي ؤ�كدان على ان�شغال متعب للح�س واخليال ،و أ��سلوبه يف التجريد ،والعنا�صر ذات
ا إليحاءات امل�ستمدة من الذاكرة الرتاثية ال�شعبية،
هل يوجد لديك طقو�سك اخلا�صة يف ممار�سة الر�سم ؟
نعم يل طقو�سي اخلا�صة يف الر�سم ,كما أ�عتقد أ�نه لكل فنان طقو�سه اخلا�صة التي رمبا يعتربها ا آلخرون غريبة بع�ض ال�شيء
لللهام وا إلبداع .
لكنها ملجا الفنان إ
أ
أ
أ
أ
أ
كما أ�ميل ملقولة أ�ن الر�سم �مل لكنه �مل ممتع لذلك �حب ت�سمية الر�سم بالمل اجلميل ؛فهو يجعلني �غو�ص يف حالة من اال�ستمتاع
اللذيذ ،ا إل�ستمتاع بالبحث عن ا إللهام و أ�مل البحث والي أ��س والفرح بفكره وجت�سيدها وقد ي أ�خذين اىل حالة من ال�صمت.
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 الفن عامل جميل ملن يدخله ولكلطريقته اخلا�صة يف التعبري عن فنه .

ــــــــــني كما هي داء الفنان

 الفن متعة ح�سية ولغة ي�ستخدمهاالفنان لرتجمة التعابري .

مباذا تعرب لك اللوحة الت�شكيلية؟
اللوحة الت�شكيلية هي نتيجة فريدة من نوعها ملزاج فني فريد من نوعه وهي مزيج من الع�شق واحلب والوهم
والدين ولكل ماهو خارج عن امل أ�لوف ,
هي ال�شك واليقني كما هي داء الفنان .
اللوحة الت�شكيلية هي �شكل من ا�شكال ال�سرية الذاتية للفنان ومن خاللها تعرف �شخ�صية الفنان .
كيف ترين واقع الت�شكيلني والت�شكليات يف حمافظة القطيف؟
الت�شكيل يف حمافظة القطيف يف تطور وتقدم ,واليخلو من بع�ض املداخالت اخلارجة عن �إطاره ولكن هذا هو
احلال دائما .حالي ًا يوجد الكثري من الدعم وامل�ساندة والت�شجيع للفنانني املبتدئني وهذه خطوة جد ًا مهمة .
الفن عامل من نوع آ�خر  ..كيف تغر�س جوهرة الفن يف كل فنان ومبتديء؟
يف �إعتقادي أ�ن الفن عامل جميل ملن يدخله  ,ولكل طريقته اخلا�صة يف التعبري عن فنه ،كما يوجد الكثري من
امللتقيات واملحا�ضرات الفنية التي توجه الفنان وت�ضعه على الطريق ال�صحيح لبداية م�شواره الفني.
ماذا عن أ�هم املعار�ض التي �شاركت بها؟
�شاركت يف عدة معار�ض مثل املعر�ض امل�صاحب لور�شة تقنيات  ,واملعر�ض اجلماعي الثالث ع�شر با إل�ضافة �إىل
املعر�ض الت�شكيلي امل�صاحب مل ؤ�متر التمري�ض العاملي م ؤ�خر ًا  ,كما أ�متنى امل�شاركة ب�شكل مو�سع م�ستقب ًال.
ماهي كلمتك أ
الخرية؟
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للتوا�صل مع ال�صفحة @TheFiras

�سيمفونية ال�ضوء

قررت يف هذا العدد أ�ن أ�بتعد قلي ًال عن عامل الدرو�س املبا�شرة والكتابة عن �صديق عزيز �,شخ�صي ًا
أ�عتربه واحد ًا من أ�ف�ضل امل�صورين يف عاملنا العربي فن ًا وخلق ًا خ�صو�ص ًا �إذا ما علمنا أ�نه وبعد �سبع
�سنوات ق�ضاها كمدير وم�صمم ملوقع وزارة الداخلية الكويتية تفرغ آ
الن للعمل اخلريي يف افريقيا مع
جمعية العون املبا�شر .رافقته �شخ�صي ًا يف ور�شة عمل �ستيف مكوري يف أ�بوظبي عام  2009وت أ�كدت
حينها أ�نه رائع بنف�س ال�صورة التي كنت قد ر�سمتها له عندما تعرفت عليه يف عامل النت.
ولد ال�صديق املبدع ماجد �سلطان علي الزعابي يف الكويت يف  ٢٦من فرباير  ١٩٧٩للميالد وتخرج من كلية الهند�سة يف عام  ٢٠٠٢كمهند�س كمبيوتر .أ�حب الت�صوير من ال�صغر
من خالل والده ور�سمه و أ�قتنى أ�ول كامريا �سنة  1996ومنها بد أ�ت رحلة ا إلبداع وكانت مع ت�صوير املاكرو وحتديد ًا احل�شرات والزهور وبعدها الطيور حتى تخ�ص�ص يف ت�صوير
احلياة الربية وتوثيق أالعمال ا إلن�سانية .ال ين�سى �صديقنا كلمات والدته التي كانت ت�شجعه دوم ًا و ت�ساعده على الت�صوير و تقول “ أ�نت فنان مثل والدك”
عندما �س أ�لته عن بداياته أ�جاب« :تعلمت أال�سا�سيات من خالل االنرتنت حيث تعرفت من خالله على الكثري من أال�صدقاء  ،و ان�ضممت �إىل فريق الت�صوير والتوثيق التابع ملركز
العمل التطوعي الذي كان من دوره �صقل وتوجيه هذه املوهبة �إىل أالف�ضل من خالل الور�ش والدورات وامل�شاركات يف املعار�ض وامل�سابقات وكذلك االحتكاك بامل�صورين واال�ستفادة
منهم».
أ�ما عن طموحه فيقول« :طموحي هو الو�صول للعاملية بهذه الهواية وخدمة وطني وديني من خالل الفن الراقي» وي�ضيف «الت�صوير يك�سب �صاحبه النظرة الفنية واملختلفة
أ
لل�شياء و الدقة يف االختيار والذوق وال�صرب و�إطالق العنان للخيال والتفكر يف خلق اهلل عز وجل» .م ؤ�خرا ا�صبح الت�صوير بالن�سبة له أ�كرث من هواية حيث انتقل الزعابي يف
ال�سنوات أالخرية �إىل جمال الت�صوير ل�صالح اجلمعيات اخلريية بعد خو�ضه جتربة توثيق احلياة الربية يف أ�دغال كينيا وح�صوله على العديد من اجلوائز العاملية كان اخرها
املركز الثاين يف م�سابقة  international fine artيف ق�سم ال�صورة ال�صحفية والتي اقيمت يف فرن�سا وجاءت ال�صورة من بني � ٤٠٠٠صورة من  ٧٢بلدا م�شاركا يف امل�سابقة.
وعندما �س أ�لته عن أ�قرب هذه اجلوائز لقلبه أ�جاب« :جائزة نا�شونال جيو (�صورة القط الربي) هي أالقرب ايل القلب حيث أ�ن ال�صورة مت التقاطها يف الكويت وقد مت عر�ضها
يف املجلة ال�شهرية العاملية نا�شونال جيو ترافلر»

ال�صورة الفائزة يف م�سابقة عامل البحار دبي

ال�صورة الفائزة يف م�سابقة نا�شونال جيوغرايف

وعندما �س أ�لته عن امل�صورين الذين يحب متابعة اعمالهم أ�جاب « م�صورين كرث من احب متابعتهم ويعجبني امل�صور املتجدد أ
بالفكار الدائم التطوير لنف�سه يف اخر املعلومات
التي تخ�ص الت�صوير فمن م�صوري حياة النا�س تعجبني �صور امل�صور العاملي �ستيف ماكوري وامل�صور جوي �إل وكذلك ت�صوير الطبيعة ف�إين احب �صور ان�سل �آدمز اما �صور احلياة
الربية ف أ�تابع امل�صور االيطايل روبريتو بارتالوين»
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�شارك ال�صديق ماجد
�سلطان الزعابي كمحكم
يف العديد من امل�سابقات
واقام العديد من الدورات
وور�ش العمل و أ��صدر كتابني
م�صورين أالول بعنوان
دارفور التي ع�شت وع�شقت
وكان عبارة عن توثيق ق�صة
ورحلة إلغاثة �شعب دارفور.
واال�صدار االخر باللغة
االجنليزية بعنوان كينيا
�سفاري وهو توثيق لرحلتني
من بدايات رحالت كينيا.
�شارك يف العديد من املعار�ض
املحلية والدولية و ويعترب
ال�صديق العزيز ماجد أ�حد
امل�شاركني أال�سا�سيني يف
�سل�سلة معار�ض هم�سات
�ضوئية منذ ن�سخته الثانية
عام .2009

�سيمفونية ال�ضوء

و�سام ال�شرف من UPI

ال�صورة الفائزة يف م�سابقة
international fine art

امليدالية الذهبية يف م�سابقة �صربيا الدولية للت�صوير الفوتوغرايف

امليدالية الذهبية يف م�سابقة
الطفل العاملية ٢٠١٢

يقدم الزعابي الكثري من ال�شروحات عرب موقعه االلكرتوين وموقع اليوتيوب وباقي ال�شبكات االجتماعية كما تتواجد هذه التلميحات والدرو�س على مواقع الهواتف الذكية ويذكر ان
املوقع االلكرتوين للزعابي ح�صد املركز الثاين يف م�سابقة الكويت االلكرتونية برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح االحمد اجلابر ال�صباح� .شخ�صيا كنت قد تعرفت عليه عن طريق
موقعه وقناة اليوتيوب التي �سمح يل بان ا�ضيفها ملوقعي “�سيمفونية ال�ضوء» .يقول الزعابي« :فكرة درو�س اليوتيوب جاءت من حبي لن�شر الفائدة للغري ولقلة املحتوى العربي املفيد
فجاءت هذه الفكرة وكذلك القناة موجودة يف موقع ابل يف االيتونز وا آلن مواكبة للتطور توجد هناك مقاطع يف املوقع اجلديد امل�شهور كييك وهي فوائد �سريعة يف  ٣٦ثانية عن الت�صوير
على احل�ساب  « majedphotosو�سبحان اهلل ال تت�صورون كم كانت فائدة هذه الدرو�س من دعاء النا�س وحمبتهم اوال ويف زيادة التعلم أ
لل�شياء اجلديدة ثانيا فكل ما تعطي ما عندك
من معلومات ت أ�تيك معلومات اف�ضل واكرث منها الن العلم ال ينته».
عند هذا انتهى لقا ؤ�نا ال�صحفي مع ال�صديق املبدع ماجد ولكن رحلتنا يف عامل ابداعه لن تنتهي وب�إمكانكم امتام الغو�ص يف بحر ابداعه عن طريق الروابط ادناه:

www.majedphoto
s.com
www.youtube.com/
user/majedsulta
n
@majedphotos

موقعه ال�شخ�صي:
قناة اليوتيوب:
الفلكر:

التويرت:

otos/majedphoto

www.flickr.com/ph

كييك:

majedphotos

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون
الرجوع أل�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد ا إللكرتوين alkhatmag@yahoo.com
زواج
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احتفلت أ��سرتا آ�ل نوح واحلبا�س بزفاف أ
ال�ستاذ حممد أ�حمد آ�ل نوح على كرمية احلاج �سلمان أ�حمد احلبا�س أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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زواج

والد العري�س

احتفل احلاج �سعود بن �صالح أ�بوال�سعود بزواج حفيده حممد ح�سن أ�بوال�سعود
من حفيدته كرمية املرحوم احلاج أ�حمد عبدالغني اخلنيزي .مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت أ��سرتا �سند وال�شما�سي بزفاف ح�سني �سند من كرمية
املهند�س عبا�س ال�شما�سي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
احتفلت أ��سرة اجلارودي بزواج جنليها ال�شاب
حممد ح�سن اجلارودي على كرمية عبد الغني
اجلارودي وميثم ح�سن اجلارودي على كرمية
عبداهلل احلداد أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا أ�بوال�سعود واخلنيزي بزفاف املهند�س حممد منري عبدالعظيم أ�بوال�سعود
ت�صوير ريكوردجن
على كرمية جنيب اخلنيزي .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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ت�صوير ريكوردجن
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احتفل أ
ال�ستاذ ح�سني العبد اجلبار ع�ضو املجل�س املحلي بزواج جنله على كرمية احلاج ح�سني علي الغمغام .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا امل�شقاب واملحرو�س بزفاف ال�سيد علي ال�سيد �إبراهيم امل�شقاب على كرمية املرحوم حمرو�س املحرو�س أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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الزاير علي كرمية �صالح ال�صفّار أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
مار�سمهدي
علي بن
خرال�شاب
بزواج
وال�صفار
الزاير
احتفلت أ�

آ�خر الكالم

�أنـيـن �أر�ض ...
هذا ُ
النخل ّ
يل ...
وهذا البح ُر ّ
يل ...
ّ
واحتي الغنا ُء يل .. .
وكل ما يف
ّ
ً
ُ
ّ
منابـ ُعـها املـتـدفـقـة خريا يل ...
ُقـطوفـها الـدانـي ُة ّ
يل ...
ال�سيد حممد امل�شعل
نوار�سها املحلق ُة ّ
يل ...
ُرطبها الـ ُمـتـدلـيـ ُة ّ
يل ...
رام ُـ�سـها احلـلـو ّ
يل ...
ِ
رائح ُة الليمون  ..وما ت�سلقتُ من أ��شجار لوزها ّ
يل ...
أ�ع�شا�ش بالبلها  ..وهديل مياماتها ّ
يل ...
�سـواحـلـهـا وامـتـدا ُد الـ ُقـرم ّ
يل ...
ُ
مـرا�سـيهـا و قـوا ِربـُهـا الـ ُمـعـتـقـة ّ
يل ...
هي ...
حـنان أالم  ..وعطـاء أالب ّ
هي ...
عاطفة الـزوجـة ِ ..زيـنـة املال والبنون ّ
اخلليج ِقـطـا ُفـها ...
هي القطيف التي أ�يـنـعت ذهـبـ ًا  ..غـطـى
َ
يا زبرجد ًة خ�ضرا َء تتالىل و�سط دالي ٍة قد أ��شرقت ِبـ�سـمـائـهـا...
يا كـرم ال�سماء و�إنـ�سية أالر�ض يا نب ّع كـوثرهـا ...
أ�حياها هي واحتي ال�شـمـا ُء أ�حياها...
أ�هواها هي عرو�س احلـ�ضارات أ�هـواهـا...
حـ�ضار ُة ا ُ
حلـ ِـب أ�عــ�شقـهــا كـيف ال أ�فـداهـا ...
جمال ُي َ
و�سف اكـتـحلت ِ�سـمــاها ...
فـمن ِ
َ
فـع�شـقتها كما ع�شقت ُزليخة ُي ُ�سوفاها ...
َ
ـعاد  ..يا عـ ّز عـبلة يا ُع�شق ُمـناها ...
يا ُقبلة لـيلى  ..يا �شـغف ُ�س ٍ
يا قمر الزمان  ..يا قطر الندى  ..يا ِعــني اجلنان يا ُحــو َر ِجـناها ...
احلب «خـولـ َة « ما أ�بـهاها ...
ما أ�بـهـاك و أ�بهـى وجـنيتك تزدان بها نواة التمر ك أ�نها خا ٌل ملع�شوقة ِ
الفواح كـريحان ٍة تُعطر أالجواء َعـبق ًا ب�شذاها ...
ِريـ ُـح ِـك
ُ
نت وكلما قا�ست جراد الفتك والردم ت�سامت وتاللت ُمـقـلـتاها ...
ُ�سـنـبلة العطاء أ� ِ
أ�نها ُر ِك بي�ضا َء تُـكـرمـنـا ريـ ًا وريـحـان ًا  ..تَـ�سـقي كـ ّل قاحل ٍة كلما جـفت ِبــعيـنـاها ...
قـل ُب ِـك أالخ�ضر وعي ُن ِك الـزرقاء تُكب ُل ك ّل من تي ـم ـ ُه الهوى بـهـواها...
ـرح  ..اهلل حـبـاها ...
يا ِع ّز ا إلبـاء  ..يا حـمامـة ال�سالم  ..يا بل�سم ال ُـج ِ
ـاح ِـك �ضارب ٌة يف أ�عماق قلبي موله ٌة وال بدي ّل ِ�سـواهـا...
أُ� ِحـ ُب ِك يا َخ ُـط ورم ُ
ـرح فـي َعـينـاها !!؟
ُت ـهـتُ يف و�سـط الـعـا�شـقـيـن أ�بحث عن (لــي) فـلم أ�رى �سوى ُج ٍ
ِعـتـابـُ ـهــا ُد ُمــو ُع َمـحـاج ٍـر ُعـتبـاها ...
ٌ
ينيك ذابلة يكتحل ال�سواد ُعيونها ...
يا واحتي احلوراء مايل أ�رى َع ِ
كانت بـها الع�شاق هائـمـ ٌة أ�م أ�ن جـفـاف الدمـع أ�كـحـلـهـا ...
نظرات نـخـيل ِـك  ..و أ�نـي ِـن تُـر َبـتـُ ِك  ..وجـف ُ
ـوعـ ِـك ..عـ�شتُ نا ًر
فكلما ر أ�يتُ ِعـتـا ُب ِـك  ..من
ِ
ـاف ُد ُمـ َ
أ�كتويها ...
ُ
�سواك ف أ�نت ا ُ
والنبل � ..سعـفـات ِـك النـورا َء ت ـج ـمـ ُعـنا  ..تُـظـلـلنا تُـ ؤ�مـ ُلـنـا  ..وال تر�ضى بـغـي ِـر
حل�سن وا إلح�سان
حب ِ
ولي�س يل ٌ
احلب يجمعنا ِفــي ُرباها ...
ِ
ً
حقك � ..سـرقـوا جـنـات ِـك  ..واخـتـاروا
ـلك � ..صمتوا عن ِ
ُعودي كما ُكنت لنا �سد ًا منيعا  ..ال تر�ضي على من نـكـروا جـمـي ِ
ـنك بـديـال  ،ولو خـان ِـك الـ ُعـ�شـاق فـبـذ ُر ِك ُيـنـبتُ احلب الو ّيف فـ أ�رويـهـا...
ع ِ
أ
أ
ُ
ً
ُ
طينتك اخل�صبة التي �نـبتـت كرامة  ..بهـا نحيا  ..ومنوت  ..ونبعث منها ف�كرميـهـا...
عليك وعلى تُراب
ِ
�سالم ِ

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
ال�شراف أ
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك
www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net
موقع املجلة على تويرت
@Khatmag
للح�صول على العدد
966555810709
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م ؤ��س�سة عبد العزيز �أبو ال�سعود
للعوازل � -سباكة  -أ
ال�صباغ
 33عام ًا من التميز 1980
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خر�سانة جاهزة  ،طابوق  ،ت أ�جري معدات  ،غ�سيل الكنكري
حتلية وتربيد املياه  ،ثلج جمرو�ش  ،م�ضخات عالية أ
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