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ف�ؤاد ن�صراهلل

عبا�س اخلزام ..
�شاعر الطبيعة واالنتماء
ال�شاعر عبا�س مهدي اخلزام طاقة �شعرية متميزة �،أحاط ذاته بخ�صو�صية متفردة يف جمتمع
من�سجم مت�صالح مع ذاته و�إن اختلفت توجهاته � ،سجن �شاعريته بني حمب�سني :الغربة والتجوال
،وال�شكل الكال�سيكي الذي دافع عنه ومل يربحه حتى وفاته ،وقدعرب عن �أفكاره بلغة خمتلفة
ارتبط مب�سقط ر�أ�سه رغم جتواله الدائب يف بع�ض البلدان العربية  .كان �أديبا منتجا  ،ومثقفا عرف
بال�صالبة وقوة املخيلة .
كان �أحد �شعراء القطيف يف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي  ،وقد وثق م�سريته
ال�شعرية من خالل خم�سة دواوين كاملة  ،بالإ�ضافة �إىل ق�صائد متناثرة يف دوريات حملية وعربية.
الدواوين هي � ":أنغام و�آالم "  " ،باقات قلب "  " ،اجلريح ال�صامد " � ،أ�شواك وورود" � ،أنغام
من �أر�ض النخيل".
باا�إ�ضافة �إىل ذلك �ألف ال�شاعر كتابني يعاجلان فنون ال�شعر  ،وقوالبه  ،وطرائق كتابته  ،هما " كيف
تنظم ال�شعر ؟ " و�صدر عام  ، 1954و" مناذج من ال�شعر اجلاهلي "  ،واحلقيقة �أن كل كتاب منهما
كان يعالج �أن�ساق التحوالت اجلذرية التي انتابت الق�صيدة العربية رغم �شغفه بالرتاث � .إنه زمن
�ضج باملتغريات ال�سيا�سية والفكرية التي انعك�ست على الق�صيدة.
�شارك �شاعرنا �إذن يف حركة الت�أ�سي�س والتمهيد بقدر للق�صيدة العربية باململكة  ،ولكنه حر�ص يف
ذات الوقت على �أن يظل مرتبطا بالتقاليد الرا�سخة جلماليات هذا الفن ؛ لذلك ظل حري�صا على
كتابة ق�صائد تنتمي قلبا وقالبا للقواعد الكال�سيكية التي �أر�ساها اخلليل ابن �أحمد  ،فجل ق�صائده
الأوىل تتميز بالتما�سك يف املبنى واملعنى  ،مع قوة اللغة و�سعة املخيلة .
كان �أبناء تلك املرحلة يعتقدون �أن املحافظة على النمط التقليدي لل�شعر معناه املحافظة على اللغة
العربية بكل قدا�ستها وجاللها الذي انتقل �إلينا عرب الأجيال.
وقد ا�ستفاد بعد ذلك من التحوالت التي طر�أت على الق�صيدة العربية بعد القفزة اجلمالية
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التي �أحدثها بع�ض الرواد من �شعراء العراق وم�صر  ،وهم جيل ال�شعر التفعيلي الذي�أطلقه كل
من :بدر �شاكر ال�سياب ونازك املالئكة وعبد الوهاب البياتي يف العراق  ،وما لبث ان حلق بهم :
�صالح عبدال�صبور و�أحمد عبداملعطي حجازي يف م�صر  ،قبل �أن تنت�شر ق�صيدة التفعيلة يف ال�شام
واملغرب وتون�س وبقية البلدان العربية من املحيط �إىل اخلليج حيث كان البحث عن ذائقة جديدة
تواكب الع�صر.
مل يحاول ال�شاعر اخلزام �أن يلقي بنف�سه يف بحر متالطم ال يعرف قراره هو " الق�صيدة التفعيلية
" بل �آثر �أن يظل متم�سكا مبنهاجه ال�شعري الكال�سيكي الذي وجد فيه املالذ ليعرب عن مواقفه
ور�ؤاه.
كما �أنه انتهج �أ�سلوب الق�صيدة الكال�سيكية املت�سقة مع البعد الرومان�سي  ،و�أ�صر على �أن يلتزم
بالبحور اخلليلية والرتاتبية اجلمالية البالغية التي ا�ستقاها من بيئته ال�شعرية.
ويجدر بنا هنا �أن نعرف ب�سرية ال�شاعر فكثري من �أبناء اجليل اجلديد ال يكاد يعرف عنه �إال القليل.
ولد عبا�س مهدي اخلزام عام  1934يف القطيف  ،وتويف يوم االثنني  9يونيو  2007يف البحرين ،
وقد نقل جثمانه �إىل اململكة العربية ال�سعودية حيث وري الرثى يف م�سقط ر�أ�سه القطيف.
كعادة �أدباء ذلك الزمن اجلميل  ،كان الأديب مثقفا  ،تراه يبدع يف كل �شيء ويحقق �شروط
الإجادة يف كل جانب  ،فهو خطيب مفوه  ،و�أديب متمكن  ،وناقد متمر�س  ،ومدر�س �صاحب
ر�سالة  ،و�صحايف متحقق  ،كما �أنه دار�س للقانون.
يف مدينة القطيف املطلة على اخلليج العربي كانت درا�سته االبتدائية ،وقد تتلمذ على يد ال�شيخ
مريزا ح�سن الربيكي� ،إ�ضافة �إىل ذلك درا�سته وفهمه وحفظه لعيون من ال�شعر العربي.
وقدعمل يف �شركة الزيت العربية “�أرامكو” وكانت لديه ملكة الرتجمة وخربة ال�صحافة ،بعدها
انتقل �شاباً �إىل البحرين حيث عمل يف عددا من املجالت الثقافية والدوريات الأدبية  ،وهي
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الفر�صة التي �سنحت له كي يكتب العديد من الدرا�سات يف تلك املرحلة اخل�صبة من عمره.
يف عام � 1954ألف كتابه “كيف تنظم ال�شعر” ،ومن ال�ضروري الت�أكيد على �أن لهذا الكتاب
�أهمية للنا�شئة ممن يرغبون يف قول ال�شعر .وك�أنه رد على �أولئك الذين يرغبون يف التخلي عن
الق�صيدة التقليدية لي�ضربوا ب�سهم وافر يف ف�ضاء احلداثة.
لقد ا�ستفاد عبا�س اخلزام من كل موقف حياتي �أو تعليمي مر به ؛ ففي �أوائل ال�ستينيات ذهب
�إىل بريوت ودر�س املرافعات القانونية يف اجلامعة الأمريكية وهناك قابل مارون عبود وكان �شديد
الإعجاب به  ،كذلك كان ي�صفه ب “كبري النقاد اللبنانيني” ،ويبدو �أن هذه التجربة قد قلبت
بع�ض املفاهيم لدى ال�شاعر .
حني بد�أت بواكري ال�صحافة يف املنطقة ال�شرقية يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي ظهر الت�أثر
ال�شديد بجماعة جملة “�أبولو”  ،وهو ما طبع ق�صائد تلك املرحلة لدى عبا�س اخلزام ولو من بعيد.
مل يكن مبفرده فقد وجدت جمموعة من املثقفني والأدباء الذين اقتن�صوا الفر�صة لتحديث الثقافة
ال�سعودية وجتديد دمائها � .شخ�صيات حملت عبء التجديد ومزجت بني جتاربها املحلية وبني
رياح الن�ص اجلديد القادم من دول عربية .جيل يقف بثبات على تلك الأر�ض اخلالدة برباطة
ج�أ�ش قوي وهو يواجه النظرة التقليدية املت�شبثة بكل ما هو قدمي ومتعارف عليه :عبداحلميد
اخلطي  ،عبداهلل اجل�شي "�أبوقطيف" ،حممد �سعيد امل�سلم  ،حممد �سعيد اجل�شي  ،حممد �سعيد
اخلنيزي �،سيد علي العوامي  ،عدنان العوامي ،عبدالوهاب ح�سن املهدي  ،حمد اجلا�سر ،حممد
ح�سن عواد  ،طاهر زخم�شري  ،عبداهلل بن خمي�س ، ،حممد الطيار ،عبد الكرمي اجلهيمان  ،ح�سني
�سرحان  ،و�آخرين ي�صعب ح�صرهم.
كان �شاعرنا مت�صال بالتجمعات الثقافية يف �أكرث من مكان  ،كما كانت تربطه بالأمريين عبد اهلل
الفي�صل وخالد الفي�صل عالقة �صداقة قوية  ،الأمر الذي يف�سر كون الأمري خالد الفي�صل هو
الذي تكفل بنفقات عالجه يف لندن �أواخر ال�ستينات ،رغم انتقال ال�شاعر �إىل البحرين .
لقد مار�س املهنة التي �أحبها  :ال�صحافة ،وراح ي�شارك يف الأن�شطة الثقافية  ،وين�ضم للتجمعات
الأدبية حيث قويت عالقته بالأديب املعروف الدكتور غازي الق�صيبي وال�شاعر الكبري �إبراهيم
العر ّي�ض والأديب �أحمد حممد اخلليفة.
وظل معلقا بوطنه ويف نف�س الوقت كان يعمل بالبحرين  ،ويف عام  1961ح�صلت البحرين على
ا�ستقاللها  ،وبذا خرج االجنليز منها  ،فكتب ق�صيدة حول هذا املوقف �أذاعتها حمطة “البي.
بي�.سي” الناطقة بالعربية كاملة  ،وا�ستتبع ذلك �إجراء الإذاعة حوارا مطوال ما زال موثقا يف
�أر�شيف الإذاعة الربيطانية.
كان ال�شاعر اخلزام رحالة مبعنى الكلمة  ،ولعل هذا هو ال�سبب يف �أنه مل يكتب مذكراته كمعظم
�أبناء جيله  .تلقى عبا�س اخلزام تعليما يف اململكة ثم يف لبنان بعدها انتقل �إىل الهند وهناك وا�صل
درا�سته يف القانون ،ثم قفل عائدا �إىل البحرين التي وجد فيها الأ�صدقاء الذين قدروا جتربته
ال�شعرية.
ومن مظاهر اعتزاز مثقفي البحرين به اختيار ق�صيدة له هي " درة اخلليج "  ،و�إدراجها يف مناهج
املحفوظات للمرحلة الإعدادية  ،وقد ات�صل ب�شعرائها مثل قا�سم حداد وعلي ال�شرقاوي  ،والناقد
الدكتور علوي الها�شمي الذي حتدث عنه يف كتابه “ما قالته النخلة �إىل البحر” ،كذلك ذكره
الكاتب عبد اهلل ال�ش ّباط يف كتابه “�أدباء من اخلليج العربي”  ،بالإ�شارة التالية “ :لقد عرفت
الأ�ستاذ عبا�س مهدي خزام خالل الفرتة 1385-1375هـ  ،فكان الأديب الذي ال ميل وال يكل
من مناق�شة الق�ضايا الأدبية ..وال من كتابة الدرا�سات الفكرية ..وعرفته �صحافياً ن�شطا له دور بارز
يف �أكرث من �صحيفة”.
يعتز�شاعرنا بتجربته ال�شعرية ويرى �أنها نتجت عن ثقافة عريقة مع ملحة من التجديد  ،وهو يرف�ض
الأغرا�ض ال�شعرية التقليدية ما مل تقم على �أ�سا�س ال�صدق وال�شفافية واحرتام ذات ال�شاعر
ورفعة �ش�أنه .
وقد كتب يف الإ�صدارات البحرينية ومنها " مواقف " وفيها يبث بع�ض �آرائه حول الن�ص
ال�شعري  ،يقول “ :الق�صيدة التقليدية اليوم �أ�صبحت ال مكان لها يف عاملنا الثقايف املتطور ما
مل تكن تلك الق�صيدة تتما�شى مع تطورات الع�صر ومع �أحداثه ناف�ضة عنها غبار املديح والرثاء

بجميع �أ�شكاله لأن ع�صرنا يرف�ض مثل هذه الق�صائد
التي هي مبثابة معاول هدم لكيان الثقافة الع�صرية
املتحررة ،ونحن ال ننادي بهدم كيان الق�صيدة القدمي
�إال �أننا نطالب بتطويرها”.
يف �أم�سية �أقامها ب�أبي ظبي عام 1996م يقول �“ :إن
متجيد الأ�شخا�ص �أ�صبح مرفو�ضاً كما �أنه يح�صر
الطاقات الأدبية يف فئة فقط ،الأمر الذي من �ش�أنه
الت�سبب يف نك�سة كبرية لل�شعر العربي”.
وهنا نورد عددا من النماذج ال�شعرية توثيقا لهذه النبذة
املتوا�ضعة عن ال�شاعر الراحل عبا�س خزام :

يــــا مـــن �سكنتـــــــم
��م يف الف���ؤا ِد طوي َ
�لا
يام��ن �سك ْن ُت ْ
واهلل م��ا هجع��ت عي��وين بعدكم
و�أخ��ال �أنفا���س الزه��ور عبريك��م
و�أو ّد دوم��ا �أن �أك��ون بقربك��م
قا�سي��ت بعدكم��و فراق��اً م�ؤمل��ا
و�أ�سائ��ل الآت�ين ع��ن �أخبارك��م
و�أود ل��و �أين ن�سي��م عاب��ر
و�أود ل��و �أين ه��زار طائ��ر
هذي هي الذكرى حت�� ّرق �أ�ضلعي
وتث��ور �أ�شج��اين �إذا ح��ل امل�س��ا
و�أج��ول بالطرف الكئي��ب لعلني
خيالكم��و يط��وف مب�ضجعي
و�أرى
ُ
حملتم��و قلب��ي �أفان�ين اجل��وى
َّ
�أهديكم��و رغ��م البِع��اد حتي��ة

الطارق��ات ُذ ُبو َال
ك�س ْت�� ُه
ُ
ج�سم��ي َ
�أب��دا ,وال اتخ��ذ الف���ؤاد خلي�لا
َ�س َح�� ًرا� ,إذا م�� ّر الن�سي��م علي�لا
ل ّ
أب��ل وج�� ًدا كامن��اً وغلي�لا
حت��ى لقي��ت م��ن الف��راق نحوال
فلع��ل فيه��م �آتي��ا ور�س��وال
لأط��وف �سفح��ا نحوك��م و�سهوال
حت��ى �أرتِّ��ل حبك��م ترتي�لا
ولأجلك��م �أج��د الع��ذاب جميال
عل��ي �س��دوال
فظالم��ه يرخ��ي ّ
�أ�صط��اد طرف��ا يف املن��ام كحي�لا
ُح ْل��وا ,فينع���ش قلب��ي امله��زوال
فحمل��ت عبئ��ا باهظ��اً وثقي�لا
ت�أت��ي �إليك��م بك��رة و�أ�صي�لا

�أيتهــــــا الطيـــــــور
ا�صدح��ي مع�ش�� َر الطيور ف���إن الـ
وابعث��ي يف القل��وب ن�ش��و َة �سح ٍر
قل��ب م��ن غري �ش��دوك يمُ �سي
كل ٍ
احل��ب
ف��ا ْر ِو للكائن��ات �أن�ش��ودة ْ
غ��ردي فال��ورود تهت��ز والأز
تتثن��ى الأغ�ص��ان تيه��ا م��ن الألـ
فف���ؤادي ل��وال ن�شي��دك ي�س��ري
عندم��ا ي�ش��رق ال�صب��اح �أناجيك
كلم��ا اجت��زت وادي��ا �سند�سي��ا
ف���أرى للحي��اة معن��ى عظيم��اً
ويفي���ض القري���ض كالنب��ع يف رو
وت�ض��وع الطي��وب ب�ين �ضلوع��ي
ف�أح���س الدني��ا ت�صف��ق يف رو
فا�صدح��ي واملئ��ي امل�سام��ع �أنغا

ـفج َر ق��د الح م��ن زواي��ا َّ
الظ َال ِم
م��ن غن��ا ٍء وروع��ة الأنغ��ام
موح�ش��ا بال�شج��ون والآالم
ـ��ب وترنيم��ة اله��وى للأن��ام
ِ
ه��ار ن�شوان��ة وزه��ر اخل��زام
ـح��ان فاجل��و عاب��ق الأن�س��ام
ب�ين جنبي��ه كان بع���ض ُحط��ام
فريق��ى اخلي��ال للإله��ام
داع��ب القل��ب ن�ض��رة الأكم��ام
يف عي��وين والكون في���ض ابت�سام
فين�ص��ب يف القلوب الظوامي
حي
ُّ
مثلم��ا ي���أرج العب�ير الهام��ي
ح��ي و ِت�ْب�رْ َ ال�ضحى ي�س�ير �أمامي
م��اً وك��وين ب�شائ��را لل�س�لام
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ال�شرقية هي الأف�ضل وفقا ً للإح�صاءات ال�سياحية املتخ�ص�صة
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية رئي�س
جمل�س التنمية ال�سياحية خالل افتتاحه مهرجان
�صيف ال�شرقية  34لهذا العام اىل �أن املنطقة �أمتت
ا�ستعداداتها ال�ستقبال ال�سياح يف مو�سم ال�صيف
على �ضفاف �شواطئها ،يف ظل متتعها ب�أمناط �سياحية
متنوعة مما جعلها من �أهم املقومات ال�سياحية كونها
تعد الوجهة الأ�سا�سية للعطالت العائلية التي
تنطلق من الأ�س�س التي تقوم عليها الدولة ،حتى
�أ�صبحت ال�شرقية هي الأف�ضل وفقاً للإح�صاءات
ال�سياحية املتخ�ص�صة .
و�أو�ضح �سموه �أنه من خالل الدور الذي يتطلع
�إليه جمل�س التنمية ال�سياحية يف تن�شيط احلركة
ال�سياحية يف املنطقة فقد �شارك خالل هذا ال�صيف
 15جهة حكومية و�أهلية يف تنظيم �أكرث من 100
فعالية تقام يف  20موقعاً ،م�شيداً �سموه باجلهود
التي بذلتها �أمانة املنطقة والهيئة العامة لل�سياحة
والآثار وكافة ال�شركاء يف عملية التنظيم وخدمة
زوار املنطقة  .وحول زيادة قوى اجلذب ال�سياحي ورفع
م�ستوى اجلاهزية يف اخلدمات املختلفة يف املنطقة  ،ف�إن املنطقة
ت�شهد حالياً تنفيذ عدد من امل�شروعات اجلديدة التي تخدم
التنمية ال�سياحية والتي من املتوقع لها �أن ت�سهم يف زيادة
معدالت النمو ال�سياحي .
و�ألقى املهند�س فهد اجلبري �أمني املنطقة ال�شرقية كلمة قال
فيها� :أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن كافة من�سوبي �أمانة املنطقة
ال�شرقية  ،يطيب لنا �أن نرحب بكم يا �صاحب ال�سمو �أجمل
ترحيب حل�ضوركم وت�شريفكم حفل افتتاح مهرجان �صيف
ال�شرقية لهذا العام 1434هـ و�ضيوفكم الكرام ،والذي
ينطلق حتت �شعار «ال�شرقية عي�شها  ..تكت�شفها» والذي يقام
يف الواجهة البحرية بالدمام و�شاطئ ن�صف القمر وال�صالة
اخل�ضراء وملدة واحد وع�شرين يوماً يف ظل الرعاية الكرمية
التي حتظى بها املنطقة من قائد الوطن �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو �سيدي ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظهم اهلل
ومتابعة دائمة وتوجيه ودعم من لدن �سموكم الكرمي و�سمو
نائبكم الكرمي الأمريجلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد حفظكم
اهلل.
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وبني �أمني ال�شرقية �أن االهداف التي �سعت اليها
امانة ال�شرقية يف هذا املهرجان تتمثل بتن�شيط
احلركة االقت�صادية والثقافية والرتفيهية للمنطقة
ال�شرقية ،وتن�شيط ال�سياحة الداخلية و�إدخال
البهجة وال�سرور على املواطنني واملقيمني والزائرين
للمنطقة ال�شرقية  ،والتعريف باملعامل ال�سياحية
املتعددة واملراكز التجارية والتطور العمراين مما
يعك�س مدى القوة االقت�صادية للمنطقة ال�شرقية،
و�إننا يف امانة املنطقة ال�شرقية يا �صاحب ال�سمو
�سوف نبذل ق�صارى جهدنا لأن ت�صبح املنطقة
ال�شرقية رائدة يف جمال التنمية و�أكرث جاذبية
لل�سياح وامل�ستثمرين والزوار مبختلف مقا�صدهم
وقال اجلبري :لقد �أولت حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين حفظهم اهلل �أهمية كبرية لكل ما من �ش�أنه
حتقيق الراحة والرفاه االجتماعي لأفراد املجتمع،
وبذلت الكثري لت�شجيع ال�سياحة الوطنية ملا لها من
فوائد عظيمة على املجتمع وعلى االقت�صاد الوطني.
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حمليات

يف لقاء املواطن وامل�س�ؤول

مدير التعليم يعتمد مركز املوهبني باملحافظة ويعزي عدم تعيني مديرات وم�شرفني �إىل الكفاءة
حترير �أ .خالد من�صور ال�سنان
ت�صوير  /نايف ال�ضامن

�سعياً لل�شفافية وفتح ج�سور التوا�صل عرب �سيا�سية احلوار
املفتوح التقى م�ساء الثالثاء  18رجب 1434هـ املوافق 28
مايو  2013حمافظ القطيف الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز
ال�صفيان مبقر املحافظة يف اللقاء الدوري الثالث ( املواطن
وامل�س�ؤول ) قيادات الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية وعلى
ر�أ�سهم �سعادة مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية
الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم املدير�س وعدد من
امل�ساعدين وكذلك مدير مكتب تربية القطيف الأ�ستاذ
عبدالكرمي العليط وعدد من امل�شرفني الرتبويني مبكتبي
تعليم القطيف و�صفوى وعدد من من�سوبي التعليم من مدراء
ومعلمني �إ�ضافة اىل �أعيان و�أهايل حمافظة القطيف و على
�ضوئها كانت ورقة العمل "الرتبية والتعليم" ما لها وما عليها
 مناق�شة امل�شاريع واخلدمات التعليمية ا�ستعرا�ض امل�شاريع التعليمية اجلاري تنفيذها باملحافظة اي�ضاح ا�سباب تعرث بع�ض امل�شاريع ا�ستعرا�ض امل�شاريع التعليمية املعتمدة يف ميزانية العاماحلايل 1435/1434هـ
 اي�ضاح اخلطة اال�سرتاتيجية للتخل�ص من املباين املدر�سيةامل�سـت�أجرة يف املحافظة
 التطرق اىل اهم امل�شاريع التي حتتاجها املحافظةوقد ا�ستهل �سعادة املحافظ لقاءه بال�سالم و مرحباً باحل�ضور
ومثمناً عنوان اللقاء وحر�ص القيادة احلكيمة والتطلع لتطوير
الرتبية والتعليم وما يوليه وزير الرتبية والتعليم �صاحب ال�سمو
االمري في�صل بن عبداهلل ومتابعة من �صاحب ال�سمو امللكي
امري املنطقة ال�شرقية �سعود بن نايف بن بن عبدالعزيز ونائبه
الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد .
ومن ثم كلمة ل�سعادة مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة
ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س هن�أ فيها الفيان مبنا�سبة
تعينه ملحافظ القطيف ووجه �شكره العيان القطيف ورجاالت
الرتبية .
ومن ثم حتدث �أ .عبدالرحمن الغفيلي عن اهم امل�شاريع وتوجه
الوزارة للم�شروع ال�شامل وتطوير مناهج العلوم والريا�ضيات
وكذلك �سال�سل اللغة االجنليزية ونظام التعليم التقليدي
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ونظام املقررات وتبني اللقاء الرتبوي وامل�شرف املدر�سي املقيم مكاتب الرتبية .
وتوظيف التقنية واالت�صال لدعم م�سرية التعليم
ومن ثم تطرق �أ .خالد بن حممد الع�سكر مدير ادارة الن�شاط كما كان للجمهور مداخالت ..
 فا�ضل النمر من العوامية ا�شتكى احلال يف ابتدائية البناتالطالبي عن اخلدمات املقدمة للطالب مبراحله .
كما كان ملدير التخطيط املدر�سي �أ .خالد �صالح ابا ح�سني ووجود مدار�س متعرثة بحي اجلميمة منذ � 7سنوات
 عبدالر�سول �شهاب من القديح حتدث عن معاناة املنطقةكلمة يف حتديد احتياجات القطاع العام للمدار�س.
تعليمية واال�ستغناء عن  13مبنى م�ست�أجر  ،منوهاً لل�صعوبات بقلة عدد املدار�س للبنني والبنات مقارنة بالكثافة التي ت�صل
من خالل التخل�ص من املباين امل�سـتاجرة وعدم توفر اىل  50الف ن�سمة ال�سكانية
 �أ .ف�ؤاد املرهون من �صفوى ومدير مدر�سة ابو بكر الرازياالرا�ضي.
وعن اخلطط اخلم�سية حتدث املهند�س �صادق علي التاروتي طالب مبدر�سة اهلية للبنات وكذلك تعيني مديرات مدار�س
مدير املباين عن ان�شاء املدار�س والتخل�ص من املباين امل�ست�أجرة من اهايل املحافظة .
فمن خالل عام  1434 -1431مت ان�شاء  23مبنى مدر�سي  -عبداهلل القحطاين من ام ال�ساهك حتدث عن غياب دور
مبحافظة القطيف بتكلفة  285مليون ريال واجلاري اعدادها  6التنمية للبلدة وخ�صة التعليم من خالل وجود عدد  2مبنى
م�شاريع باملحافظة بتكلفة  73مليون ريال وا�شار اىل ان اجمايل حكومي و 6م�سـت�أجر وتهالك مدر�سة حزم ام ال�ساهك التي
املدار�س املتوفرة مبحافظة القطيف  290مبنى منها  39م�ست�أجر ان�شئت عام  1405وكذلك لبلدة ابو معن
و  290حكومي وان امل�شاريع املتعرثة  4وان جار ا�ستكمال � -أ .خالد الدواب من عنك طالب باعادة توزيع املدار�س
عدد منها يف العوامية وابو معن وعنك وحي ال�شاطئ بالقطيف جغرافيا وفق ما يتنا�سب مع كل مرحلة تعليمية ونوه عن
وكذلك م�شاريع مت تر�سيتها كثانوية القطيف يقيمة  12مليون غياب دور الرتميم واملتابعة يف املدار�س .
اال�ستاذ فهد حممد الغفيلي م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون � -أ .عي�سى الزواد من �سيهات تطرق اىل التعليم الرقمي
املدر�سية حتدث عن الية الوزارة املعمول بها من خالل املعايري ومواكبة التطور كما اقرتح اىل تعزيز الن�شاط التطوعي املدر�سي
وتخ�صي�ص ان�صبة املعلمني ونظام الندب ومنه تعمم على وامل�ساهمة يف االعمال اخلارجية للمدر�سة ل�صقل الطالب كما

حمليات

�أ�شار اىل حالة وفاة الطالبني ده�ساً وغرق الطالب ،وعدم تعيني م�شرفني تربويني من �أبناء املحافظة
 احمد من�صور من جزيرة تاروت -الربيعية  :اقرتح ايجاد مركز تربوي مع وحدة خدمات ار�شادية يخدم اجلزيرة �أ .ابراهيم املطرود معلم لغة عربية �شكا من حال املبنى وق�ضية ندب املعلمني وخا�صة ذوي التخ�ص�صات العلميةكالريا�ضيات والفيزياء والكيمياء  ،كما �أ�شاد بدور الن�شاط الطالبي بقيادة اال�ستاذ خالد الع�سكر ونوه ب�ضرورة
االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة وان هذه الفئة مل ت�أخد حقها التعليمي.
• وكانت ملدير مكتب تربية القطيف اال�ستاذ عبدالكرمي العليط مداخلة يف ما يعني ان�شاء مركز راعية املوهبيني
البراز الطاقات ومقرتح يف  3مواقع.
* مدير عام تعليم ال�شرقية د .عبدالرحمن املدير�س يبلغ اهايل القطيف بــ
 اعتماد مركز ونادي املوهبني يف حمافظة القطيف ان�شاء مركز االمري �سلطان لالن�شطة بطريق اجلبيل  -الظهران ال�سريع ملن�سوبي التعليم بال�شرقية و�أ�سرهم وهو الأولمن نوعه على م�ستوى اململكة.
 تخ�صي�ص جناح دويل مل�شاركة مدر�سة دار احلكمة الثانوية بعد فوزها يف اختبار القيا�س والقدرات و�أن اململكة قادرةللح�صول على مركز متقدم عاملياً.
 الرتبية هدفها التخل�ص من املباين امل�سـت�أجرة.�أجاب عن �سبب عدم تعيني مديرات وم�شرفيني من �أبناء وبنات املحافظة :املعيار والكفاءة هي الفا�صل.علما ب�أنه �شهد لأبناء وبنات املحافظة بالكفاء وحتقيق مدر�سة دار احلكمة الثانوية املركز الأول على م�ستوى اململكة.
�أ�شرف على اللقاء مدير مكتب املحافظ اال�ستاذ وليد ال�ص ّياح ومن جلنة املنا�سبات باملحافظة اال�ستاذ ح�سني ال�صرييف
واال�ستاذ حممد اخلليفة واال�ستاذ �أمني العقيلي .

حممد �أبوعبدالله و�أ�سامة العامر يفوزان مب�سابقة «رئة الوحي»
كتبت /زهراء املرهون  -ت�صوير :حممد اخلراري

توج منتدى الكوثر الأدبي بالقطيف ،ثمانية �شعراء يف م�سابقة
«رئة الوحي» يف ق�سمي ال�شعر الف�صيح وال�شعبي ،وذلك يف
جامع امل�صطفى بحي الرتكيا.
ح�ضر احلفل الذي اقيم يف منا�سبة املبعث النبوي ال�شريف
وقدمه ال�شاعر ح�سني اجلامع ،عدد من ال�شعراء والباحثني
والأدباء واملهتمني باللغة ال�شعرية والأدب �شعراء الف�صيح.
وفاز باملركز االول يف م�سابقة ق�سم ال�شعر الف�صيح ال�شاعر
حممد �أبو عبد اهلل ،وحل ال�شاعر علي امل�ؤلف ،من مملكة
البحرين يف املركز الثاين ،واتى يف املرز الثالث ال�شاعر حممد
احلمادي ،فيما حل يف املركز الرابع واخلام�س على التوايل
ال�شاعران جا�سم ع�ساكر ،وعلي عبداملجيد النمر.
اما يف م�سابقة ق�سم �شعراء ال�شعبي فقد فاز باملركز االول
ال�شاعر �أ�سامة العامر ،وحل ال�شاعر �صادق �سويد يف املرز
الثاين ،واتى باملركز الثالث ال�شاعر حيدر العا�شور.
وكرم ال�شيخ عبدالكرمي ال زرع جلنة التحكيم وفر�سان ال�شعر
الفائزين ،كما ُكرم ال�شيخ ال�شاعر علي الفرج ك�شخ�صية هذا
العام ال�شعرية لعام  2013م.
و�ضمت جلنة التحكيم الف�صيح كال من ال�شعراء ،حممد
ر�ضي ال�شما�سي� ،شفيق العبادي ،حممد الفوز ،اما جلنة
التحكيم �شعبي ف�ضمت كال من ال�شعراء ال�شيخ عبدالكرمي

ال زرع ،برير العبندي ،با�سم العيثان.
وكانت مدة تقدمي الق�صائد للمت�سابقني ا�ستمرت على مدار
الأربعة �أ�شهر ،وتابعت جلنة الفرز والتحكيم ت�صنيف الق�صيدة
مبعايري دقيقة د�أب من حيث اللغة و�سالمة العرو�ض كنظام.
وحولت الن�صو�ص بعدها اىل اللجنة املحكمة ليخ�ضع الن�ص
للتفا�ضل بني املناف�سني على �أ�س�س ومعايري مت�ساوية.
يذكر �أن امل�سابقة التي تناولت �شخ�صية الر�سول الأعظم والبحرين وعمان وم�صر واملغرب والعراق وكانت برعاية
�شارك فيها � 54شاعرة و�شاعرة من القطيف والأح�ساء ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص وال�سيد باقر ال�شخ�ص.
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حمليات

�أ�سا�سيات الت�صوير

الت�صوير ال�ضوئي بالتوبي
جا�سم الع�سيف  -التوبي

اختتمت جماعة الت�صوير ال�ضوئي بالتوبي دورة �أ�سا�سيات
الت�صوير الفوتغرايف يف ح�سينية ال�سيدة رقية وقدمها املدرب
مهدي العوى.
وا�ستمرت الدورة ملدة الدورة � 3أيام من بواقع �ساعتني كل ليلة.
وقال رئي�س اجلماعة فا�ضل �آل ع�صفور« :ان اجلماعة الزالت
حتت الت�أ�سي�س وندعو جميع م�صوري القرية للإن�ضمام معنا
وامل�شاركة».
وقال امل�صور ح�سني مطيلق« :كانت الدورة ممتازة وا�ستفدنا
الكثري،تعلمنا �أو�ضاع الت�صوير يف الكامريات و�أنواع الت�صوير
و�أنواع اال�ضاءة وتوزيعها ،فن�شكرا القائمني على هذه الدورة».
وعرب امل�شاركون عن �شكرهم وتقديرهم للقائمني على الدورة
على �إتاحة مثل هذه الدورات والتي تهدف اىل تطوير �أ�سا�سيات
ومهارات الت�صوير الفوتوغرايف.

�سلطان البازعي :جمعية الثقافة تعمل دون ر�ؤية وا�ضة
ا�ست�ضافت ديوانية امللتقى رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة
والفنون الأ�ستاذ �سلطان البازعي،
يف حما�ضرة بعنوان «جمعية الثقافة والفنون ..واقع وتطلعات»قدم لها ال�شاعر
زكي ال�صدير.وقد انتقد البازعي الأداء ال�سيئ للجمعية،
م�شريا �إىل �أن اجلمعية تعمل دون ر�ؤية وا�ضحة،مت�سائال :هل هي م�س�ؤولة عن
كل الفنانني؟ وكيف تتعامل مع اجلمعيات الفنية مثل الت�شكيلية والفوتوغرافية
وغريهما؟ ،وهل هي املنتج للثقافة واملمثل له؟ م�ؤكدا على �أهمية و�ضع
ا�سرتاتيجية وا�ضحة على مدى الع�شر �سنوات املقبلة.
وقال�:إن  %80من ميزانية اجلمعية ت�صرف على الت�شغيل ،من دفع �إيجارات
و�صيانة ومكاف�آت العاملني ،فيما حتظى الأن�شطة بـ  %20فقط .وقال �إن فروع اجلمعية عبارة عن مبان م�ست�أجرة وغري
م�ؤهلة ومتهالكة .و�أو�ضح �أن لكل فرع من فروع اجلمعية �أر�ضاً ،منذ �سنوات ،لكن ال يوجد مبلغ كاف لبنائها.
وذكر �أن معظم الفروع ،مثل الدمام والأح�ساء والريا�ض متكنت من احل�صول على متويل لبع�ض �أن�شطتها ،فيما بقية
الفروع مل تتمكن من ذلك ،م�شرياً �إىل التوجه �إىل القطاع اخلا�ص حلل �أزمة التمويل ،خا�صة �أن «جهود رفع ميزانية
اجلمعية مل تنجح مع وزارتي الثقافة والإعالم واملالية».

م�سجد الإمام زين العابدين يكرم ال�شيخ حممد املدلوح
�إىل رحمة الله
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شاب ح�سني عبد
الغني �أحمد ال�ضامن  ،والد كل من يو�سف
ونب�أ  ،واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته
وحمبيه ب�أحر التعازي وتخ�ص العزاء النا�شطة
االجتماعية فوز ال�ضامن  ،رحمه اهلل و�أ�سكنه
الف�سيح من جناته.
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج ح�سني ر�ضي
�آل جعفر  ،والد كل من علي وجمتبى ومنتظر
وحممد  ،عزاءنا احلار �إىل �أ�سرته وذويه �سائلني
اهلل العلي القدير �أن يرحمه وي�سكنه ف�سيح
جناته  ،ويلهم �أهله ال�صري وال�سلوان.
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ت�صوير :حممد علي الرا�شد
�أقامت �إدارة م�سجد الإمام
زين العابدين يف مدينة
�سيهات حفال تكرميا لل�شيخ
حممد بن جعفر املدلوح �إمام
اجلماعة بامل�سجد على امتداد
عقدين من الزمن تقديرا
جلهوده التي قدمها للمجتمع
من خالل امل�سجد من �إمامته
لل�صالة و�إحياء املنا�سبات
الدينية واملحا�ضرات الثقافية
والربامج العقائدية.
ي�أتي ذلك بعد ان قدم اعتذاره لإدارة امل�سجد لعدم قدرته التوفيق بني ارتباطاته الأ�سرية والعملية والقيام مبا يراه
منا�سبا والئقا للم�ؤمنني لكرثة �أ�سفاره.
وقدم قيوم امل�سجد احلاج را�شد الرا�شد با�سمه وب�أ�سم �إدارة امل�سجد ومرتاديه ال�شكر والتقدير لل�شيخ املدلوح ملا قدمه
خالل الفرتة املا�ضية.
وعرب ال�شيخ املدلوح عن امتنانه لإدارة امل�سجد لتفهمهم ظروفه ،معربا عن امتنانه للدعم الذي لقيه من �إدارة امل�سجد
خالل الفرتة املا�ضية م�ؤكدا التوا�صل مع امل�سجد وبراجمه للمكانة التي يحتلها امل�سجد وم�صليه يف قلبه.
قدم بعدها احلاج را�شد الرا�شد درعا تذكاريا لل�شيخ وكتابني قيمني عرفانا وتقديرا للمحتفى به.

"�ألق احلرف" بني �شاعرين بحوار احل�ضارات

بالتعاون مع منتدى حوار احل�ضارات �أقام منتدى الوكرر الثقاقي
�أم�سية �شعرية لل�شاعرين �أياد حممد و�أمني �آل حيان حتت عنوان
"�ألق احلرف"
وقد �أكد ال�شاعر �إياد حممد يف �أنه ال يرى �أن التجربة احلداثية
يف الدائرة التي يعرفها لدى �شعراء املنطقة متطورة ،ما يجعله
"حبي�سا يف الن�سق العمودي" ح�سب تعبريه.
فاملهم ال�شاعرية ولي�س الوزن ،الذي هو علم يتعلم؛لكن ال�شعر
هو الإبداع .
�أما فار�س الأم�سية الثاين :ال�شاعر �أمني �آل حيان والذي وقع
يف الأم�سية ديوانه اجلديد "تت�سللني �أ�صابعي" ،ف�شدد على
�أنه ينت�صر للق�صيدة العمودية يف هذه املرحلة ،و�أنه ينت�صر لها،
وتقا�سم ال�شاعران الأم�سية التي قدمها ع�ضو الوكر الثقايف
ال�شاعر علي الغاوي ،كما تفاعل اجلمهور املحت�شد مع الن�صو�ص
التي �ألقيت بالت�صفيق احلار ،وطلب الإعادة ،وبدا ال�شاعر �أمني
"فلكي باحرتاف" ،وقال فيها:
بالدورة الأوىل ،و�ألقى ق�صيدة
ٌّ
ٌ
نيزك �إين وطبعي فلكي
وبي ال�شوق ي�صلي ِ
وبك
َ
أحب ال�شاي لوناً باهتاً
ال � ُّ
فل ُه �أجل�أ يف معرتكي
وهنا الغزل دليلي يف الهوى
ِ
ال�سمك
هد ٌّيف يف انتقاء
ف�أنا نافلة احلب التي
ب�سملت يائي و�أ َّدت ن ُُ�سكي
لن �أملَّ اللحن واحلرف الذي
�إن يكن قيدين قيدكِ
عاث َّيف التيه مذ الحقني
ِ
ال�سكك
رم�شك ال�ساحر بني
يا بقايا الأمل املُلقى على

ثقافة
حمليات

يف �أم�سية مل تخلو من اجلدل الأدبي

ِ
هنا بد�أت حياتي واحلياة بها
طل�سمك
روعة الو�صف الذي
واقتناء الورد يحتاج يداً
احلب بالأ�شواق يعتنقُ
والقا�صد َّ
لي�س تخ�شى ما وراء ِ
�أما ال�شاعر �إياد حممد ،ف�ألقى يف الدورة الأوىل ق�صيدة "�شهوة
العنك
ال ت�ؤول" ،وقال فيها:
ف�أنا يا حلوتي عاهدتني
�أنا مل �أخن فو�ضاي يف ك�سر الطقو�س
نحو كف ال�شم�س �أرمي �شبكي
تف ّردي فيما �أريدُ وكيف �أقطف ما �أريد
و�أخو�ض احللم هل يل يا ترى؟
ِ
بفم اللهفة �أروي ِ
�أنا مل �أخن معك طباع الذئب مل �أمل�س غزاال اليجيد الرك�ض
فمك
حني �أريده
مذ عزفت الو�صل زاحمت ال�صدى
فا�شتياقي بامتداد ِ
�أنا مل �أخن معك الق�صيدة
الرمك
حمى الكالم
هاج�س البعد خ�صي ٌم للندى
والق�صيدة مل تكن تفاحة الت�أويل يف ّ
وانح�سار القرب ُطعم ِ
مل حترتق بعد الق�صيدة
احللك
والقيامة �أجلت �ضو�ضاءها
يف طلوع الفجر كاف�أت املنى
ومنحت العمر يا عمري ِ
وحدي �أنا وحدي احرتقت
لك
و�شهدت الدورة الثانية �إلقاء ق�صائد عدة ،منها ق�صيدة "والقا�صد ومل �أكن وعد الذين ا�ست�ضعفوا يف احلب
احلب" ،وقال فيها:
والقى يف الدورة الثانية للأم�سية ق�صيدة "بوح اجلهات ال�ست"،
البد من حمرة اخلدين ت�ستبقُ
َّ
وقال فيها:
بداخلي لهف ٌة تنمو وتنبثقُ
بوح اجلهات ال�ست ال يعنيني
وت�ستحلُّ امتدادتي و تب�صقها
على متائم رجليها ف�أحرتقُ
نزفت على ال�شتات �سنيني
�أنا كم ُ
كنت وراءه
حيث احتياجي وقلبي للجمال �أنا
�صوتي طريدُ الريح ُ
يا منية الروح مهدور َبي ال�شبقُ
�أتقم�ص الكلمات من ودجنيِ
نح ٌر من الكلمات �أم�سك نزفه
مبعوث على ج�سدي
يف حلظة ال�سكر ٌ
ليجرين نذرا �إىل ّ
�سكني
�إذا تنف�ست بع�ض احلب ينطلقُ
لغتي ممزق ٌة بن�صل و�ضوحها
علي ال�ضعف عاجلني
ملَّا طلعت َّ
وق�صيدتي زنزانة ت�ؤذيني
يا ويلتي حني �ضاع الوعي والن�سقُ
�شهقت ملا ر�أيت احل�سن منتفخاً
ويف اخلتام كرم "ملتقى الوكر الثقايف" ال�شاعرين �إياد حممد،
واحلرف من زحمة الإيحاء خمتنقُ
و�أمني �آل حيان ،كما كرم راعي "منتدى حوار احل�ضارات" ف�ؤاد
�أزحت منطفئات احل�س عن وجعي
ن�صراهلل على اجلهود التي يبذلها خدمة للثقافة.
فمرهم اجلرح يحنو حيث يلت�صقُ
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يف حفل تكرميه الذي �أقامه مركز "نب�أ"

ال�سيد منري اخل ّباز  :يدعو �إىل التعاطي احل�سن
مع من �أ�ساء وعدم الإجنرار �إىل الإنفعال
زكريا العباد� -سيهات

�أقام مركز نب�أ لرعاية الإبداع وتكرمي الإجناز برعاية ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص
حفال تكرمييا ل�سماحة ال�سيد منري اخلباز.كما ت�ضمن احلفل لقاء حواريا عن م�سريته العلمية
واخلطابية� ،إ�ضافة مل�شاركات �شعرية وكلمات �أحتفائية .وقد تكفل مركز نب�أ بطباعة �أحد كتب
ال�سيد اخلباز ووزع ن�سخاً منه بهذه املنا�سبة.
وابتد�أ �سماحة ال�سيد منري حما�ضرته عن الإمام احل�سني (ع) معدداً النظريات التي تف�سر
دوافع ثورة الإمام احل�سني ،وقال �أن هناك ثالث نظريات ،ترى الأوىل �أن ال�سبب وراء الثورة هو
رف�ض الإمام طلب البيعة وما ا�ستدعاه من حماولة فر�ض البيعة عليه�.أما النظرية الثانية فرتى
�أنّ دافع احل�سني (ع) للخروج هو قيام احلجة عليه من �أهل الكوفة ومكاتبتهم له بالن�صرة ،و�أما
النظرية الثالثة فرتى �أنّ الدافع هو الإ�صالح يف الأمة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهو
ما يراه ال�شهيد املطهري يف امللحمة احل�سينية� ،إذ يرى �أن الإمام �سيخرج حتى لو قبل النظام
الأموي من الإمام عدم البيعة ،وحتى لو مل يكاتبه �أهل الكوفة.
غري �أنّ ال�سيد اخلباز يرى �ضرورة قراءة العوامل الأخرى (البيعة واملكاتبة) قراءة مغايرة
وعدم �إلغائهما ب�سبب قراءتها قراءة ب�سيطة ،فهو يرى �أن �أن الثورة احل�سينية متعددة اخلطوات
والعوامل ،ووراء كل خطوة هدف خا�ص ،ومن اخلط�أ ن�سبة الثورة بجميع مراحلها �إىل هدف
واحد.
• ندوة حوارية

تال ذلك ق�صيدة �ألقاها ال�شاعر زكي ال�سامل عن احلجة (ع) القرتاب ذكرى مولده ا�ستح�ضر
فيها امل�آ�سي التي مي ّر بها العامل الإ�سالمي.
ّثم �أقيمت ندوة حوارية مع �سماحة ال�سيد اخلباز بعنوان " من تاريخ التجربة �إىل م�سرية العطاء"
�أدارها الأديب ال�شاعر جا�سم امل�ش ّرف ،وا�شتمل احلوار على �أربعة حماور ،وقع الأول يف درا�سته
احلوزوية ،والثاين خطابته املنربية ،والثالث عالقة املثقف برجل الدين والرابع عن ال�ش�أن
االجتماعي .وتخلل الندوة ق�صيدة لل�شاعر ح�سن الفرج  ، ،وق�صيدة وكلمة احتفاء لراعي
احلفل ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص.
وفيما يلي جانب من الأ�سئلة التي طرحت يف الندوة مع �إجاباتها:
�س /ما الذي دعا �سماحة ال�سيد منري �إىل اختيار طريق الدرا�سة احلوزوية وال�شروع فيه؟
قبل البدء� ،أ�شري �إىل نقطة مهمة وهي �أنّ الإخوة الأعزاء يف هذا املركز املبارك دعوين �إىل
جل�سة تكرمي ،و�أنا �أقول �أن هناك من هو �أوىل مني ،ال من باب التوا�ضع ،و�إمنا لأن فكرة التكرمي
خم�صو�صة لكبار الطائفة واملجتمع ،وجمتمعنا ي�ضم علماء لهم عراقة يف العلم والعطاء بذلوا
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عقوداً من عمرهم يف �سبيل �إنعا�ش هذا املجتمع ،وحتى ال يفقد التكرمي معناه ف�أنا �أدعو �إىل
تكرمي ه�ؤالء الكبار يف ال�سن والعطاء.
�أما بخ�صو�ص الأ�سئلة ،فالنا�س حتتاج الفكر �أكرث من الأ�سئلة ال�شخ�صية ،وقد �شجعني على
الدرا�سة احلوزوية جدي ال�شيخ فرج العمران ،وخايل ال�شيخ ح�سني العمران ،وقد ن�ش�أت يف
بيئة علمية ت�شجع على الدرا�سة احلوزوية.
�س /هل هناك مثل �أعلى ت�أثّرت به من خارج ال�شخ�صيات العلمية؟
نعم هماك �شخ�صيات ت�أثرت بها ،منهم املرحوم والدي ال�سيد عدنان ،ومل يكن رجل دين لكنه
كان من �أهل الإميان والدعاء والذكر ،وكان عام ًال حافزاً على الإقبال على الدين.
�س /هل كان ال�سيد منري يف بدايته يهدف �إىل هذه النتيجة ويتوقعها؟
كان �أ�ساتذتنا يركزون على احلديث عن الإمام علي (ع)" النا�س ثالثة :فعامل رباين ..ومتعلم
على �سبيل جناة ..وهمج رعاع� ،أتباع كل ناعق ،مييلون مع كل ريح ،ال ي�ست�ضيئون بنور العلم؛
فيهتدوا ،ومل يلجئوا �إىل ركن وثيق؛ فينجو" ،فكنا ن�سعى �أن نكون على الأقل متعلمني على
ظن �أنه علم فقد جهل".
�سبيل جناة لكي ننجوا " ،وال يزال املرء عاملاً ما طلب العلم ،ف�إن ّ
و�شملت الندوة العديد من املوا�ضيع عن اخلطابة وعالقة رجل الدين باملجتمع واملثقفّ .ثم
ّقدم الدكتور ال�سيد عدنان ال�شخ�ص خاللها كلمة عن دور العامل يف الأمة� ،أثنى فيها على
الدور الذي قام به �سماحة ال�سيد اخلباز يف مقاطع اجتماعية هامة من م�سرية املجتمع.
وعدد ال�شخ�ص الأدوار التي على العامل �أن ي�ضطلع بها و�أولها التبليغ والإر�شاد والتعليم يف
ّ
جمال االخت�صا�ص ،و�أكد ال�شخ�ص على �أن على العامل الت�صدي لق�ضايا النا�س ،وتزداد
�أهميته يف زمن الفتنة .كما ركز على �أن من مهام العامل تهيئة من يكون معه وينوب عنه.
وختم الدكتور ال�شخ�ص م�ؤكداً على �أن التكرمي ال يق�صد منه اجلانب ال�شخ�صي بل �إبراز
العمل والنهج ،م�شيداً بعدد من املواقف التي وقف فيها �سماحة ال�سيد اخلباز مواقف �شجاعة
و�صحيحة طبق فيها ما نهله من معارف .كما �أ�شاد مببادرة ال�سيد اخلباز الأخرية يف �إ�صدار وجه
فيه املجتمع عن طريقة التعاطي مع الهجمة ال�سلبية.
وكانت حينها الفر�صة مواتية ليقدم �سماحة ال�سيد اخلباز بع�ض التوجيهات يف التعاطي مع
الهجمة الإعالمية من خالل متثيل �أخالق �أهل البيت (ع) وفق قاعدة " كونوا زينا لنا" يف
التعاطي احل�سن مع من �أ�ساء �إليهم وعدم االجنرار �إىل ردة الفعل االنفعالية  ،فال�صرب وال�صمت
مطلوبان يف التعاطي مع املرحلة ت�أ�سيا بالعلماء الأبرار ،وخ�صو�صا علماءنا الذين دعوا �أي�ضا �إىل
ترك ا�ستفزاز الآخر عرب تناول رموزه و�أن يكون الإن�سان مهذبا وهادئا يف حديثه.
وختمت الأم�سية بتكرمي ال�سيد منري اخلباز وتوزيع ن�سخ من كتابه وهو من تقرير �أحمد �سلمان،
كما قدم ل�سماحته درع مركز نب�أ وعدد من الهدايا الأخرى.

تنفذ الكثري من امل�شروعات الإن�شائية بتكاليف عالية قد تكون ناجمة عن �أفكار ت�صميمية مكلفة غري حمققة للوظيفة الفعلية
املطلوبة من امل�شروع ويتم هدر الكثري من املال غري املربر..
ومنهج الهند�سة القيمية  Value Engineeringهوعالج ذلك وهو منهج علمي تطبيقي وحتليلي للم�شاريع ولي�س
تخ�ص�صاً علمياً هند�سياً مت البدء بتطبيقه بوا�سطة �شركة جرنال الكرتيك بالواليات املتحدة يف عام 1947م( )1ومت التداول
يف تطبيقه هناك يف ال�ستينات امليالدية ويت�صف املنهج بتحليل وظائف امل�شروع وت�صنيفها وحتديد العنا�صر ال�ضرورية والرتكيز
على عنا�صر التكلفة ومن ثم طرح البدائل واخليارات لتنفيذ امل�شروع وت�شغيله بكامل عنا�صره ومتطلباته الوظيفية ب�أقل
التكاليف..
لقد �أثبتت الدرا�سات �أن ت�صميم امل�شروع هو �أكرب عن�صر ي�ؤثر على تكاليف وجودة امل�شروع بن�سبة ت�صل �إىل )1( %50بني
ت�أثري العنا�صر الأخرى يف الوقت الذي ال يتجاوز تكلفة الت�صميم عن � %3إىل  %5من القيمة الإجمالية للم�شروع  ..لذا
من الأهمية مبكان العناية مبرحلة ت�صميم امل�شروع من حيث احلر�ص على حتقق الت�صميم للوظيفة املطلوبة و�ضبط التكاليف
الإجمالية..
�إنه ملن املفيد الي م�شروع مهما بلغت درجة الدقة يف ت�صميمه قيام فريق عمل حيادي متخ�ص�ص غري م�شرتك يف اعمال
الت�صميم و ينتهج �أ�سلوب حتليلي �إبداعي هدفه الأ�سا�سي حتقيق الوظائف الأ�سا�سية للم�شروع ب�أقل التكاليف لأن املعماري
غالباً ما ي�ستخدم جل ابداعاته يف و�ضع الأفكار االولية للم�شروع وي�ؤدي ذلك �إىل �إخ�ضاع �أنظمة الت�صميم االن�شائية
وامليكانيكية والكهربائية وغريها �إىل تلك الفكرة املعمارية التي قد تكون ركزت على ال�شكل دون الوظيفة على ح�ساب
خ�صو�صا �إذا كان املالك مل يقم بتحديد املتطلبات الأ�سا�سية للمن�ش�أة وم�ستويات الأداء واجلودة املطلوبة مما ي�ؤدي
التكلفة
ً
اىل زيادة التكاليف ،وهنا ي�أتي دور �أ�سلوب الهند�سة القيمية لتوجيه الت�صميم الوجهة ال�سليمة و�إثرائه بالبدائل املختلفة
�ضمن عمل جماعي يقوم به فريق من خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية ،ل�سد الفجوة التي قد حتدث يف العملية الت�صميمية
املعتادة التي تعتمد على العمل الفردي لكل تخ�ص�ص على حدة وبالتايل ينتهي الأمر �إىل ت�صميم امل�شروع وفق �أنظمة
لي�ست الأقل تكلفة .
وتخ�ضع درا�سات الهند�سة القيمية ملنهج ثابت وحمدد وتهدف للتخل�ص من التكاليف غري ال�ضرورية الناجتة عن ت�صاميم
مبالغ فيها يف حتقيق املتطلبات الوظيفية للم�شروع عرب تقييم امل�شروع وظيف ًيا وفن ًيا واقت�صاد ًي�أ وموازنة التكاليف مع الوظائف
املطلوبة وم�ستوى اجلودة والأداء كما يهدف �إىل حت�سني ورفع جودة امل�شروع وتطوير الأداء ب�أقل التكاليف املمكنة .ويجري
عمل الهند�سة القيمية عرب ور�ش عمل متتد من ثالثة �أيام عمل اىل خم�سة ح�سب حجم وقيمة امل�شروع ويديرها متخ�ص�ص
معتمد من اجلمعية الدولية ملهند�سي القيمة وي�شارك فيها فريق متخ�ص�ص وفق خطة منظمة تتكون من �ست مراحل
مت�سل�سلة تبد�أ مبرحلة جمع املعلومات ومرحلة التحليل الوظيفي ومرحلة الت�أمل والإبداع ومرحلة التقييم ومرحلة التطوير
ومرحلة العر�ض والتطبيق وتعترب مرحلة التحليل الوظيفي هي حجر الزاوية التي تقود �إىل درا�سة قيمية فاعلة ترتجم تلك
الوظائف �إىل �أفكار ومقرتحات وبدائل هدفها حتقيق الوظيفة املطلوبة ب�أقل التكاليف دون الت�أثري على مكونات امل�شروع
يف حني �أن خف�ض التكاليف بالطرق التقليدية كحذف بع�ض البنود �أو ترحيلها اىل مراحل م�ستقبلية توجه �إىل مكونات
امل�شروع وت�ؤثر�سلب�آ على وظيفته الأ�سا�سية ..
ومن اجلدير بالذكر �إن �إجراء درا�سة الهند�سة القيمية يف املراحل الأوىل لت�صميم امل�شروع هي التي يتوقع �أن ينتج عنها
وفورات مالية بامل�شروع ولكن من املمكن اجرا�ؤها يف مراحل خمتلفة وبوفورات �أقل  ،..كما يجدر القول �أن الهند�سة القيمية
لي�ست مق�صورة على امل�شروعات الإن�شائية بل قد ت�شمل كافة جماالت العمل الأخرى .وخال�صة القول �أن الهند�سة
القيمية والتي يتم تطبيقها يف اململكة يف م�شروعات وزارة الدفاع وم�شروعات الهيئة امللكية وبع�ض القطاعات االخرى
تعد من �أف�ضل الو�سائل لرت�شيد الإنفاق على امل�شروعات ورفع الأداء الوظيفي واجلودة لأي م�شروع وقد �أثبتت الدرا�سات
الفعلية التي �أجريت �أن تطبيق �أ�سلوب الهند�سة القيمية قد ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج ملمو�سة تنتج عنها وفورات مالية ت�صل
�إىل  % 30من القيمة الإجمالية املفرت�ضة للم�شروع( )1مع تلبية االحتياجات الفعلية ومتطلبات اجلودة والأداء ،واهلل من
وراء الق�صد..

حمليات
مقالة

ملاذا الهند�سة القيمية

املهند�س عبا�س ر�ضي ال�شما�سي

( )1تطبيقات الهند�سة القيمية-املهند�س علي بن حممد اخلويطر 1420-
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يف ندوة مبنتدى القطيف الثقايف

د.امل�صطفى :الأرا�ضي البي�ضاء ال�صاحلة لل�ســــــــــــــــــــــــ
م�.شاكر نوح  :غياب الر�ؤية الإ�سرتاتيجية اخلا�صة مبو�ضوع الإ�سكان والتي ت�ستند �إىل النمو ال�سكاين واملتغريات

م .نبيه الرباهيم  :حتمية التوجه الغربي للنمو العمراين و�ضرورة الإ�سراع يف تنمية املخططات

�أقام منتدى القطيف الثقايف
ندوة بعنوان " �أزمة الإ�سكان
..امل�شكلة واحللول املتاحة "
�شارك فيها عدد من املهند�سني
والعقاريني واملخت�صني بال�ش�أن
التنموي العام  ،وقد �أدار
الندوة الأ�ستاذ �شكري
ال�شما�سي والذي ا�ستهل
الندوة مبقدمة عن حجم و�أبعاد م�شكلة الإ�سكان يف اململكة والتي هي هاج�س اجلميع و�أ�شار
�إىل �أن الإح�صاءات التي ن�شرتها م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل للإ�سكان التنموي تدق ناقو�س اخلطر
والتي جاء منها �أن  %60من الأ�سر ال�سعودية ال يوجد لديها �سكن ملك ،و�أن م�شكلة ارتفاع
�أ�سعار الأرا�ضي ي�شكل احللقة اخلطرة يف تكاليف البناء حيث تبلغ قيمة الأر�ض ما بني %40
�إىل  %60من �إجمايل التكاليف  ،وبني الأ�ستاذ ال�شما�سي �إىل �أن هذه احلالة معر�ضة للتفاقم بعد
ع�شر �سنوات � ،إذا مل حتل  ،و�أ�شاد بالقرار الإ�سرتاتيجي املهم خلادم احلرمني ال�شريفني ب�إن�شاء
� 500ألف وحدة �سكنية ومتويلها مببلغ  250مليار ريال  ،ودعا �إىل تدار�س احللول لتدارك امل�شكلة
قبل فوات الأوان.
و طالب نائب رئي�س جمل�س الأعمال بالقطيف الدكتور ريا�ض امل�صطفى الرئي�س ب�ضرورة
التحرك ملعاجلة �أزمة ال�سكن نظرا لعالقتها باملعادلة املعي�شية للمواطنني ،م�شددا على �ضرورة
تعامل القطاعني العام واخلا�ص مع هذه االزمة.
وذكر يف ندوة «ازمة اال�سكان ..امل�شكلة واحللول املتاحة» مبنتدى القطيف الثقايف� ،أن تقرير
وزارة الإ�سكان قدر حجم الطلب على امل�ساكن يف اململكة حتى عام  2020يبلغ  2.55مليون
وحدة �سكنية يف الوقت الذي يقدر فيه الطلب ال�سنوي على امل�ساكن ما بني � 200ألف �إىل
� 227ألف وحدة �سكنية.
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وبني �أن الفجوة بني العر�ض والطلب تقدر بنحو � 530ألف وحدة �سكنية بالإ�ضافة �إىل �أن
م�ضاعف �سعر امل�سكن �إىل معدل دخل الفرد ال�سنوي ي�صل �إىل � 15 - 10ضعف وهي ن�سبة
عالية ج ًدا و�ضعف مثيلتها يف بريطانيا و�أمريكا.
وخ�صو�صا ال�شباب منهم
وعزا �أ�سباب انخفا�ض العر�ض وزيادة الطلب �إىل ارتفاع عدد ال�سكان
ً
وتناق�ص الأ�سر املجمعة والتمركز قرب فر�ص العمل يف املدن وقلة م�صادر التمويل العقاري
وتغييب الت�شريعات والإجراءات وارتفاع �أ�سعار البناء بالإ�ضافة �إىل �أن الأرا�ضي �أ�صبحت وعا ًء
ا�ستثمار ًيا يف نظر املالك ولي�ست لأغرا�ض البناء و�أن ن�سبة الأرا�ضي البي�ضاء اململوكة ال�صاحلة
لل�سكن هو  70باملائة.
و تطرق الدكتور امل�صطفى �إىل املخطط الهيكلي وعوائق التو�سعة العمرانية بقوله �أن هناك عوائق
تخطيطية واجتماعية واقت�صادية و�أن املخطط الهيكلي �أغفل العديد من املحددات �أهمها �أن
مناطق التو�سعة امل�ستقبلية �شملت م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الف�ضاء التي تدخل �ضمن
حمجوزات �أرامكو �أو �أرا�ضي الواحة الزراعية التي كانت حتيط القطيف من جميع جهاتها.
وا�شار اىل ان هناك بع�ض العوائق تتمثل يف ت�أخر البلدية يف تنمية بع�ض املخططات احلكومية
وتعرث بع�ض م�ساهمات املخططات الأهلية ..وتقلي�ص احلدود الإدارية للمحافظة.
واعترب مدير عام التخطيط العمراين ب�أمانة املنطقة
ال�شرقية �سابقًا املهند�س �شاكر �آل نوح �أن من �أهم
�أ�سباب ن�شوء هذه الأزمة هو غياب الر�ؤية الإ�سرتاتيجية
الوطنية اخلا�صة مبو�ضوع الإ�سكان والتي ت�ستند �إىل
النمو ال�سكاين واملتغريات االجتماعية واالقت�صادية
للمجتمع ،وعدم وجود برامج دعم ر�سمية �أو غري ر�سمية
لت�أمني ال�سكن �سوى برنامج �شركة �أرامكو وبع�ض
ال�شركات الأخرى القليلة و�سوء تنظيم وغياب العدالة يف توزيع �أرا�ضي الدخل املحدود واملنح،
وافتقار البلديات �إىل برامج لتطوير خمططات املنح وغياب الر�ؤية التنموية ال�شاملة حيث قامت

ــــــكن  70باملائة والفجوة ت�صل �إىل � 530ألف وحدة �سكنية
م� .شفيق �آل �سيف  :جميع املخططات احلكومية باملحافظة �سيتم االنتهاء من تنميتها خالل العام القادم

بع�ض املدن بتوزيع ع�شرات الآالف من قطع الأرا�ضي يف الوقت التي ال تتوفر البدء بتنمية 15باملائة من خمطط �ضاحية امللك فهد واخلزامي خالل هذا العام.
فيها �أدنى مقومات النمو واجلذب ال�سكاين وحمدودية ا�ستثمار القطاع اخلا�ص
وطالب رجل الأعمال عبد العزيز املحرو�س ب�ضرورة تخفيف العبء عن ال�شباب
يف الإ�سكان وتركيزها على امل�ضاربة فقط.
و�إيجاد قنوات متويلية ل�شراء وتعمري الأرا�ضي عرب حتمل القطاع العام واخلا�ص
ودعا �إىل املبادرة باحللول عن طريق عدة حماور �أهمها املحور اال�سرتاتيجي م�س�ؤوليته يف هذا ال�ش�أن.
وتتمثل يف �إيجاد ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وطنية للإ�سكان ،والتمويل عرب �إيجاد برامج
متويل متعددة لت�أمني ال�سكن ،واملحور التنظيمي عرب احلد من الع�شوائية يف توزيع ودعا الأ�ستاذ جهاد اخلنيزي �إىل حتمل القطاع العام واخلا�ص دوره يف تنمية
الأرا�ضي واملنح ،واملحور التوعوي عن طريق توعية ال�شاب من خالل برامج املناطق الغربية عرب �إقامة خمططات منوذجية مكتملة اخلدمات وبها مقومات
توعوية ب�أهمية االدخار لت�أمني ال�سكن واال�ستثمار يف الأوعية اال�ستثمارية اجلذب ت�شجع ال�سكان والأهايل على االنتقال وال�سكن  ،والرتكيز على
الآمنة ،وكذلك تن�شيط دور القطاع اخلا�ص يف التنمية وتوفري م�ساكن جاهزة الأهداف التنموية واالبتعاد عن االثارات التي ال تخدم �أهداف التنمية.
وال�سعي لت�أمني بدائل منا�سبة للتمويل ،ف�ضال عن توجيه �شركة �أرامكو للحد
من الت�شدد يف فك حمجوزاتها بل تطويرها من قبل ال�شركة و�إقامة جممعات
ودعا رجل الأعمال حممد �سمري البيات �إىل تن�شيط دور القطاع اخلا�ص يف
�سكنية يف املحافظة.
التنمية الإ�سكانية وتعمري املناطق املجاورة نحو �إيجاد نوع من التوازن بني العر�ض
ودعا املهند�س نبيه الرباهيم النائب ال�سابق والطلب مع �إيجاد ت�سهيالت متويلية لل�شباب.
لرئي�س املجل�س البلدي باملحافظة �إىل حتمية
التوجه الغربي للنمو العمراين و�ضرورة الإ�سراع
يف تنمية املخططات احلكومية ك�ضاحية امللك �شدد الأمني ال�سابق للمجل�س البلدي بالقطيف عبداهلل �آل �شهاب على �ضرورة
فهد واخلزامي التي ت�شكل فيما بينها �أكرب من التن�سيق مع وزارة الإ�سكان وعر�ض البدائل املتاحة من قطع الأرا�ضي باملحافظة
للبناء عليها من قبل الوزارة.
�ستة �آالف قطعة �سكنية.
و�أ�شار مدير عام ال�ش�ؤون الفنية ببلدية القطيف
املهند�س �شفيق �آل �سيف �إىل �أن جميع
املخططات احلكومية باملحافظة �سيتم االنتهاء من
تنميتها خالل العام القادم ،م�ضيفا� ،أنه �سيتم

وا�شار �إىل �أن هذه احلالة معر�ضة للتفاقم بعد ع�شر �سنوات� ،إذا مل حتل ،و�أ�شاد
بالقرار الإ�سرتاتيجي املهم خلادم احلرمني ال�شريفني ب�إن�شاء � 500ألف وحدة
�سكنية ومتويلها مببلغ  250مليار ريال ،ودعا �إىل تدار�س احللول لتدارك امل�شكلة
قبل فوات الأوان.
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حوار

خبري الأع�شاب عبدالرزاق احلواج لــ "اخلط"

تعلقي بتجارب الوالد وخرباته

نقلني �إىل عامل الطب ال�شعبي
عبدالرزاق ح�سني احلواج
حوار� /سلمان العيد

جتتاح احلياة االجتماعية يف عاملنا العربي والإ�سالمي ـ مبا
فيها بالدنا العزيزة ـ موجة العالج بالأع�شاب ،وتزعم لنف�سها
التو�صل �إىل حل جذري لأمرا�ض م�ستع�صية ،وظهرت على
و�سائل الإعالم �أ�سماء ،بع�ضها �صحيح و�سليم يف عر�ضه وطرحه،
وبع�ضها مزور وغري حقيقي ،وغري مقنع �أبدا  ..هذه احلقيقة
ك�شفت حالتني يعاين منهما جمتمعنا وهي التباعد الكبري �إىل
حد العداء بني الطب ال�شعبي اوالطب البديل وبني الطب
احلديث ،وحالة اجلري وراء ال�شائعات ،حيث ال يالم املري�ض
الذي يطلب ال�شفاء  ..من هنا كان لنا هذا احلوار مع خبري
الأع�شاب عبدالرزاق احل ّواج الذي رف�ض الت�شكيك فيما يقدمه
الطب ال�شعبي ،ويف الوقت نف�سه رف�ض مقوالت الدخالء على
هذا النوع من الطب ،داعيا �إىل اال�ستفادة من معطيات الطب
البديل ودرا�سة نتائجه ،وذلك خلدمة ال�صالح العام..
احلواج �أكد ب�أن الطب البديل لي�س �ضد معطيات الطب
احلديث ،بل هو مكمل له ،و�أن جتارب احلياة ت�ستحق ان ي�ؤخذ
بها يف عالج بع�ض الأمرا�ض ،وذلك دون مبالغة وقفز على
احلقائق  ..كل ذلك يف احلوار التايل:
ـ كيف اكت�سبت خربة العمل يف جمال الطب
بالأع�شاب؟

ــ تربيت حتت كنف الوالد الذي هو من عائلة متخ�ص�صة يف
هذا اجلانب ،و�صارت خربتي يف هذا املجال مكت�سبة من
خالل العمل معه �سوق القي�صرية ،وت�أ�صلت هذه اخلربة من
خالل ال�سفر �إىل دول جنوب �شرق �آ�سيا ..ف�أنا وبعد �إنهاء �إنهاء
الدرا�سة ،مل �أ�ش�أ الدخول اىل جماالت الدرا�سة والعمل يف
غري التخ�ص�ص الذي عليه والدي و�أجدادي ،ودفعني لذلك
تع ّلقي بالوالد وخربته ،واطالعي على عمله اليومي وتعامله
مع النا�س واملحتاجني للم�ساعدة العالجية .كل ذلك جعلني
�ألتحق بالعمل معه ،لكني وبعد وفاته1986م انطلقت مبفردي
وافتتحت حمال مبدينة اجلبيل"البلد" يقدم �أدوية الطب البديل
1990م ،فالوالد انتقل �إىل رحمة اهلل وقد نقل يل اخلربة ،ولكي
16

�أقوم بتطوير هذا العمل .فما كان م ّني اّال الإنفتاح على الثقافات
الأخرى ،والتجارب املعمول بها يف دول قريبة منا اقت�صاديا
وح�ضاريا وحتى اجتماعيا مثل ماليزيا و�أندني�سيا والهند وايران
وذلك الكت�شاف املزيد من الأع�شاب غري املتعارف عليها
عندنا ،ولدي يف الوقت احلا�ضر توجه للذهاب �إىل منطقة جنوب
اململكة ،فهي منطقة غنية بالأع�شاب الطبية.

�أتعامل بالأع�شاب و�أرف�ض القفز
على احلقائق العلمية
�أتفاعل مع ما يورده العلماء ..
وال �أتعاطى مع الدخالء
�أعتمد �سيا�سة املتابعة مع املري�ض
ال �سيا�سة البيع وال�رشاء
ــ هل هذا يعني �أنك طبيب �شعبي باخلربة
والتجربة؟

ــ نعم باخلربة املدعومة بالأ�س�س العلمية ،مبعنى �إنني ال �أجتاوز
احلقائق العلمية املتعارف عليها ،وال �أجتاوز ما تو�صل له العلماء،
بل �أتفاعل مع كل جديد ،ذلك بعك�س بع�ض الدخالء على هذا
امل�ضمار ،وهم الذين مل يكت�سبوا معارف ،ولي�س لهم جتارب� ،أو
�أن معارفهم حمدودة مل يتم �صقلها بعد.

ــ وهل هناك �آلية خا�صة تتبعها يف العالج

املرحوم احلاج ح�سني احلواج
والد ال�ضيف

ال�شعبي؟

ــ كما قلت لك �أن اخلربة التي اكت�سبتها طوال ال�سنوات
املا�ضية ،جعلتني اقف على حقائق مهمة ،جعلتني اعتمد �سيا�سة
معينة يف العالج ،ال تعتمد البيع وال�شراء بال�ضرورة ،كما يعمل
الكثري من ّ
العطارين ،و�إمنا تعتمد على التوا�صل مع ال�شخ�ص
املري�ض ،وذلك بالتعاون مع املتخ�ص�صني يف الطب احلديث،علما
�أن لدينا عرفا يف عامل ّ
العطارين هو �أن الأع�شاب �إذا مل تنفع
فهي ال ت�ضر غالبا.
ــ وكيف تتم متابعة اجلديد يف عامل الطب
ال�شعبي ،الذي �أ�صبح تخ�ص�صا هاما يف العديد
من اجلامعات؟

ــ يف الآونة الأخرية ومن خالل مواقع التوا�صل االجتماعي،
الحظنا نتائج �إيجابية لأ�شخا�ص ح�صلوا على عالج ناجع اعتمادا
على بع�ض الأع�شاب �أو بع�ض الأدوية املتعارف عليها يف الطب
ال�شعبي البديل ،لذلك جاءت انطالقتنا نحو الدول التي حتقق
نتائج �إيجابية يف هذا امل�ضمار ،وهي ـ كما �سبق القول ـ دول
جنوب �شرق �آ�سيا ،فنحن نقف �أمام �أي جتربة ،ون�سعى ملعرفتها
ومن ثم ا�ستقدامها واال�ستفادة منها يف عالج بع�ض الأمرا�ض.

ــ ارتبط الطب ال�شعبي بعدة ظواهر �سلبية،
وبعدة �إ�شاعات ،منها ال�شعوذة وال�رسقة
واالبتزاز وغري ذلك ،كيف تتم العملية لديكم
دون الدخول يف هذا العامل ال�سلبي؟

ــ من الأ�شياء التي جتعلنا نتعامل بطريقة �إيجابية و�سليمة ،وهي
عدم االجتهاد ال�شخ�صي املطلق ،فبحكم درا�ستنا امليدانية
املكت�سبة والتوا�صل مع الأطباء املتخ�ص�صني ،فحني نطمئن لأداء
الع�شبة املطلوبة نقوم ب�صرفها للمر�ض الفالين ،وال �أخفي عليك
ب�أنني ا�ستفدت كثريا ممن قاموا بدرا�سات �أكادميية يف جمال
الطب البديل ،وما �أ�سعدين حقا �أن بع�ض و�صفاتنا الع�شبية
جاءت من�سجمة مع ما متت درا�سته �أكادمييا ،من هنا كان توا�صلنا
معهم م�ستمرا ودائما ،ولدينا يف هذا ال�صدد تعاون كبري للتوعية

ال�صحية والعالجية من خالل بع�ض املنتديات وامللتقيات مثل
مهرجان الدوخلة ،وجمعية عطاء الن�سائية باملنطقة ال�شرقية .
ــ هناك من يتحدث عن عالجات جذرية لبع�ض
الأمرا�ض كال�سكري وااليدز وال�رسطان� ،إىل �أي
مدى ن�أخذ بهذه الو�صفات واملقوالت؟

نتعامل مع التجارب الإن�سانية بكل
�إيجابية ون�سعى لتتطبيقها ب�شكل
�سليم

ــ هناك بع�ض احلقائق تذاع من خالل الطب ال�شعبي ،وما
يقدمه �أطباء الأع�شاب ،ولعلكم تتذكرون ما ورد عن �أحد
امل�شايخ يف �شمال اململكة حينما �أعلن عن خلطة ت�سهم يف �أ�سعدين �أن بع�ض و�صفاتنا الع�شبية
حل جذري ملر�ض ال�سكري والتي تت�ألف من خلطة من �ضمنها
من�سجمة مع الدرا�سات العلمية
اللبان املر (اللبان الذكر) واحللبة وامل ّرة وحبة الربكة التي تعرف
بـ"احلبة ال�سوداء" .هذه اخللطة ت�سهم يف خف�ض ال�سكر ،لكنها
ال حتل امل�شكلة ب�شكل جذري �إال باملتابعة ..كذلك انت�شرت يف
�أدعو لتعاون كبري بني الطب
الآونة الأخرية خلطة ت�ضم بع�ض الأع�شاب �أواحلبوب كاحلرمل
احلديث والآخر البديل
واللبان املر كعالج ملر�ض انفلونزا الطيور وانفلونزا اخلنازير و�أخريا
الكرونا ،ونحن ـ بحكم خربتنا ـ ال ننكر �صحتها� ،إذ بحكم
خربتنا امليدانية �أن هذه اخللطة ت�سهم يف قتل البتكترييا املنزلية ،ثبوت جناعة الدواء بالتجربة ،وبع�ضها �أج ّربها على نف�سي �أو
لكننا نقول �أن عالجها جزئي بحد كبري ولي�س جذريا.
على من يقربني ،ذات م ّرة مررت بوعكة �صحية وهي عبارة
عن التهاب رئوي ،ومل �أ�ش�أ اللجوء اىل الأدوية الكيماوية ،لهذا
ــ لعل �س�ؤاال يثار يف هذا اجلانب عن الأمرا�ض قمت برتكيب خلطة ممتازة يف هذا اجلانب ،هي عبارة عن خلطة
التي تو�صل لها الطب ال�شعبي و�ساهم يف االنفلونزا �سابقة الذكر والتي تعتمد على الزجنبيل الطازج مع
عالجها؟
بع�ض الإ�ضافات اخلا�صة ،ح�صلت على فائدة كبرية ،وكانت
ــ حينما انت�شر وباء انفلونزا الطيور ،وانفلونزااخلنازير ،قمنا النتائج مذهلة.
مبعاجلة بع�ض املر�ضى وجنحت التجربة معنا وذلك بدواء ي�ضم
ــ ذكرمت �أكرث من مرة ب�أنكم ت�ستفيدون من
الطب احلديث ،رغم �إننا نالحظ ب�أن ثمة
هجمة قوية بني الطرفني فكيف مامدى
اال�ستفادة هنا من معطيات الطب احلديث؟

ــ ال ينبغي �أن تكون هناك حرب بني الطرفني ،ف�إن نطاق
ا�ستفادتنا من الطب احلديث هو يف الت�شخي�ص عن
طريق التحاليل املخربية ،والأ�شعة وما�شابه ذلك ،ومن
قبلنا نرفع �شعار "نحن م�ستعدون لأي ا�ست�شارة يف عامل
العطارة" ،وبهذه اال�ست�شارات متت معاجلة العديد من
الأمرا�ض والنتائج ايجابية للغاية ..هذا مع مالحظة ان
ثمة ظاهرة برزت يف ال�سنوات الأخرية وهي �أن البع�ض
زعم لنف�سه التو�صل بطب الأع�شاب اىل عالج بع�ض
الزجنبيل الطازج ولي�س البودرة ،علما �أن هذا الأخري مفيد ،لكن الأمرا�ض امل�ستع�صية كالإيدز وال�سكري والعقم ،ولكن عالج
كونه طازجا يكون �أكرث فائدة من الناحية العالجية  ..كما �إننا هذه الأمرا�ض يتم بالتعاون بني الطرفني يف املتابعة والت�شخي�ص،
وبعد جتربة على بع�ض احليوانات لعالج مر�ض اجلرب بالتعاون ويفرت�ض �أن يكون هناك تعاون كبري بينهما يف هذا اجلانب.
مع بع�ض مربي املا�شية يف البادية ،والتي تعتمد على الكربيت
الأ�صفر وامل ّرة ،وكانت التجربة ناجحة للغاية ،وميكن تطبيقها على ــ ولكن �أال تالحظ �أن العالج بالأع�شاب هو عالج
نف�سي �أكرث منه �شيء �آخر؟
�أي �إن�سان ي�صاب باجلرب ال �سمح اهلل.
ــ بالفعل �أن بع�ض الأمرا�ض يتم عالجها نف�سيا ،وال نتجاوز
ــ وهل لديكم جتارب معينة لأدوية معينة على االخ�صائيني النف�سيني يف هذا املجال ،فذات مرة جاءين
لأمرا�ض �صعبة؟
�شخ�ص يظن �أنه يعاين من برود جن�سي ،ومن ح�سن ال�صدف
ـ يف هذا اجلانب �أود �أن �ألفت نظركم �إىل �إنني ال �أنعت دواء �أنني عاجلته نف�سيا دون �أن �أدري ،وهناك بع�ض الأمرا�ض �أو
ب�سهولة لأي �شخ�ص ا�ست�شارين يف طب الأع�شاب ،اّال بعد

احلاالت نن�صح مبراجعة االخ�صائي النف�سي قبل اللجوء �إىل
�أي طبيب �آخر ،فرمبا كانت نتيجة ظروف عائلية واجتماعية يتم
التخل�ص من �آثارها ..و�أن�صح يف هذا اجلانب �أي�ضا بعدم االجنرار
وراء ال�شائعات� ،أو مع �أي �شخ�ص ،وي�ؤ�سفني �أن بع�ض العطارين
يتعاملون ماديا ،ويعتمدون على عمالة بال خربة وال ممار�سة.

ــ من �أين م�صادر الأع�شاب املوجودة لديكم؟

ــ م�صادرها من اململكة ،ومن دول جنوب �شرق �آ�سيا ،ومن
افريقيا اي�ضا ،وكل ع�شبة هناك �أنواع ،فهناك احللبة انواع ،وحبة
الربكة �أنواع ،وامل ّرة �أنواع خمتلفة ..كما �أن بع�ض الأدوية جتمع
بني الغذاء والدواء كالع�سل والكركديه الذي ننعته لعالج
ال�ضغط ،وورد ل�سان الثور الذي ننعته للذين يت�سمون بحرارة
الدم و�سرعة الغ�ضب ..ولكن هناك عالجات طبيعية ذات
مفعول �سحري وابرزها� :شرب املاء الفاتر على الريق ،واحلجامة
ال�سنوية ،والتربع بالدم ،والريا�ضة البدنية ..كما �أن بع�ض
الأمرا�ض ن�أخذها من خالل تطفلنا املعريف على بع�ض الأمرا�ض
املنت�شرة يف جمتمعنا وطريقة عالجها ،فمثال مر�ض اخلفقان يتم
عالجه بدواء نطلق عليه يف الطب ال�شعبي "خواي ابراهيم"،
كما �إننا ومن خالل جتارب الن�ساء القدميات الالئي عاجلن بع�ض
حاالت الرتاخوما يف العني باللب�أ (�أول ما يدر حليب الأم) ،ومع
الأ�سف ان هناك من يتعاطى مع هذه امل�سائل بنوع من ال�سطحية
والال�أبالية ..ويف ال�سنوات الأخرية انت�شر مر�ض القولون بنوعيه
العادي والع�صبي ،فكان عالجه بالطب البديل من خالل ق�شر
الرمان او ما نطلق عليه بدباغ املعدة ،مع تو�صلنا �إىل حقيقة �أن
مر�ض القولون يعتمد على املري�ض نف�سه ..وخالل موجة الغبار
التي متر على بالدنا منذ �أكرث من ثالث �سنوات وجدنا ان اللبان
املر (اللبان الذكر) ي�ساعد على نزول البلغم والبكترييا .
ــ و�أخري ًا ورغم ان احلديث يطول يف هذا اجلانب
ماذا تقول؟

ــ �أقول:كل ال�شكر لك �أ�ستاذ �سلمان ولإدارة التحرير.
و�أنا على ا�ستعداد تام للتوا�صل مع �أي ا�ستف�سار يكل
�سرور على تويرت"عبدالرزاق طبيب �شعبي" والفي�سبوك
""RazaqAlhawaj

واجلوال /وات�س �أب.0555939500
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حوار
رجل الأعمال والرتاث فتحي البنعلي لــ "اخلط"

دارين والقطيف كيان واحد جمعهما الف�ضاء الواحد وامل�صري امل�شرتك
حوار� /سلمان العيد

ورث حب الرتاث من والدته ،وورث حب العمل اليدوي يف
ال�سباكة والكهرباء من والده ،وبني هذين التوجهني �صيغت
�شخ�صية �ضيفنا فتحي بن �أحمد البنعلي الذي هو ابن دارين
البار ،الذي كان �أحد الداعني للإهتمام بو�ضع هذه اجلزيرة
وتاريخها وتراثها ،ف�أن�ش�أ متحفا خا�صا به يحكي تاريخ هذه
اجلزيرة وير�صد معامل �آثارها ،قبل �أن يح�صل على الدعم
املادي واملعنوي من قبل الهيئة العليا لل�سياحة والآثار ..
�ضيفنا يحمل طيبة �أهل البحر ،وطموح �أهل البحر ،وجموحهم
ي�ؤمله ما يجري للرتاث كما ي�ؤمله ما يعي�شه جمتمعنا من �أو�ضاع
غري مقبولة من دعوات ت�أتي هنا وهناك تتبنى التفرقة والتجزئة
بني �أبناء املجتمع الواحد.
فماذا يقول البنعلي؟ كل ذلك يف احلوار التايل:
ــ كيف كانت البداية العملية واحلياتية؟

ــ ولدت يف جزيرة دارين ،عام  1387هـ يف اجلهة ال�شرقية
يف فريق البنعلي ،ع�شت فرتة الطفولة مقابل البحر والعيون
واملزارع التي ت�ضمها جزيرة تاروت ،كنا منرح ونعتقد �أن اجتاه
�سريان حمام تاروت ي�صل �إىل البحر� ،أي �أنه ا�شبه بنهر النيل
الذي ي�صب يف البحر املتو�سط ،وجاء املرحوم ابراهيم الهارون
(جد احلاج عبدالرزاق ،ولي�س �إبنه املربي ابراهيم الهارون )
وقام بحفر عني ارتوازية يف دارين �سميت بــ "عني الهارون"
وقام بتق�سيمها اىل ق�سمني ،للن�ساء وللرجال ،و�أقام بجوارها
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دورات مياه� ،إ�ضافة �إىل بركة �صغرية للأطفال ،وكنا جميعا
ن�سبح بها بعد �سباحتنا يف البحر ،ثم بعد ذلك اقيمت عني
�أخرى حتت �إ�سم "عني �أبو عاي�شة" ن�سبة اىل العائلة املوجودة
يف دارين وانتقلت اىل الدمام ،والذين كانت لهم �أي�ضا مزرعة
يطلق عليها مزرعة �أبوعاي�شة على الطريق بني دارين وتاروت..
وحينما افتتحت املدار�س �أنهيت املرحلة الإبتدائية يف دارين،
ثم املتو�سطة يف مدر�سة تاروت املتو�سطة ،الواقعة اي�ضا يف

الطريق بني دارين وتاروت ،وهي ال تزال قائمة بعد جتديدها
ويطلق عليها مدر�سة ال�ساحل املتو�سطة ،وكذلك �أنهيت
املرحلة الثانوية يف مدر�سة تاروت الثانوية ،ومل �أ�ش�أ �إكمال
الدار�سة اجلامعية ،فالتحقت بالعمل يف �إدارة التعليم وملدة
�سنة ،ثم التحقت يف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�سكيكو) يف
الأمن ال�صناعي ،وبقيت يف هذا املجال  23عاما ،ثم تقدمت
للح�صول على التقاعد املبكر ،واجتهت اىل �أعمايل اخلا�صة،
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والعمل يف مهنتي ومهنة والدي يف ال�سباكة والكهرباء،
فافتتحت حمال لتجارة املواد ال�صحية والكهربائية وهو م�صدر
رزقي يف الوقت احلا�ضر.
ـــ خالل هذه الفرتة هل وجدت فارقا بني
املا�ضي واحلا�رض؟

ــ رمبا كانت بع�ض التغيرّ ات يف منظومة العالقات االجتماعية،
فقد ك ّنا يف ال�سابق نرى كبار ال�سن يجل�سون �أمام بيوتهم،
ويجتمعون يف جل�سات اجتماعية ود ّية ،وهذه العادة �شبه نادرة
يف الوقت احلا�ضر ،ولي�س لها �أي تف�سري �سوى �أن ثمة تغيريا
جرى يف النفو�س ،واحلياة املدنية �أخذت النا�س عن بع�ض
�سلوكياتهم اجلميلة ،فما عادت النا�س ت�س�أل عن بع�ضها ،فال
اجلار يدري عن جاره و�صديقه.
ــ وكيف منت حالة حب الرتاث والتحف وال�صور
القدمية لديكم؟

ــ يف الواقع �إن االهتمام بالرتاث جاء عن طريق الوالدة الإهتمام من قبل الوالدة منت لدي حالة حب اقتناء التحف،
(يرحمها اهلل) التي كانت حتب الأ�شياء القدمية ،وكانت ف�أقمت يل م�ستودعا لهذا الغر�ض ،وقمت ا�شرتي بع�ض
تقتنيها فجمعت لنا جمموعة من املباخر واجل ّرات واملناظر ،القطع من هنا وهناك ،من املنطقة ال�شرقية ومملكة البحرين
و�سلطنة عمان ،و�إذا مل �أمتكن من ذلك �أكلف �شخ�صا ما
بذلك ،وكنت �أ�س�أل الكبار عن بع�ض التحف وكانوا يعطوين
عوامل تربوية وعائلية جعلتني
بع�ض املعلومات وير�شدونني على مواقعها وكيف ميكن
�أجمع بني "الرتاث" و"ال�سباكة"
احل�صول عليها ،بعد ذلك طر�أت يل فكرة وهي �إن�شاء متحف،
ومل يكن لدي حمل ،فا�شرتيت هذا املنزل القدمي الواقع قرب
ق�صر ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب الفيحاين ،وقمت برتميمه
احلفاظ على الرتاث م�س�ألة مهمة
مب�ساعدة بع�ض ال�شباب ،فح�صلت على دعم معنوي ومادي
فمن ال ما�ضي له ال م�ستقبل له
من قبل الهيئة العليا لل�سياحة والآثار جلعل املوقع للز ّوار ،وقد
زارنا عدد من امل�س�ؤولني عن ال�سياحة ،واملتحف هو ديوانيتي
اخلا�صة التقي فيها �ضيويف وز ّواري.
هذه الأ�شياء التي يقوم النا�س برميها والتخل�ص منها ،كنا
نقوم باالحتفاظ بها ،وكانت الوالدة قد خ�ص�صت لنا غرفة ــ وهل قمت باكت�شاف بع�ض التحف؟
لهذه الأ�شياء ،وكانت تنهانا عن رمي �أي �شي تعتقد �أن له ـ لقد كنت �أالحظ �أي حركة يف املنطقة ،فذات يوم كنت مارا
قيمة �أثرية ،و�إين �أتذكر �أين ا�شرتيت "مبخرا" كبريا من �سوق قرب �إحدى الأرا�ضي التي يتم حفرها بغر�ض البناء فلفت
اخلمي�س بالقطيف ،وبعد �أن تعر�ض لبع�ض التلف �أردت رميه ،نظري ب�أن هذه الأر�ض غري طبيعية ،فات�صلت بالهيئة العليا
�أخذته الوالدة ونقلته اىل احلجرة ،فمن هذا التوجه ،وهذا لل�سياحة والآثار فجا�ؤوا وكلموا �صاحب الأر�ض االخ حممد
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عبداهلل العواد الذي جتاوب معهم فوافق على التنقيب يف
�أر�ضة ومت لهم ذلك ،وبالفعل تبينّ �أن الأر�ض موقع �أثري قدمي،
وقد ح�صلوا على قطع نقدية ،ومقتنيات �أثرية ومتاثيل وجدران
مر�سوم عليها نقو�ش نادرة.
ــ وماذا تتذكر من عملية االكت�شاف هذه؟

علينا �إعادة القيم املعنوية التي
يتمتع بها �آبا�ؤنا و�أجدادنا
تعاي�ش �أجدادنا مفخرة لنا ..وكلنا
�أمام اهلل �سواء

ــ ذات يوم زارنا م�سو�ؤل يف الهيئة العليا لل�سياحة يف الريا�ض
برفقة املدير الإقليمي للمتحف الوطني بالدمام عبداحلميد
احل�شا�ش ،وكانوا يريدون النظر �إىل املوقع املذكور ،وكانت
هناك تلة من رمل ،وكان احل�شا�ش ي�شرح للم�سو�ؤل �أهمية
هذا املوقع وماذا اكت�شف فيه ،بينما هو كذلك �إذ تعرثت �أنا كوين �صاحب مهنة ف�أنا �سعيد بكل
من التلة و�سقطت على قطعة �أثرية ،رفعتها كاملة م�صنوعة
الجرءات جتاه العمالة ال�سائبة
من اخلزف ،مل يجد احل�شا�ش بدا من الت�أكيد على �أهمية
املوقع بهذا الدليل الإ�ضايف فتم نقلها فورا �إىل املتحف ،فرغم
�أهمية هذا املوقع لك ّني �أجزم ب�أن يف ق�صر ال�شيخ حممد بن (ق�رص ال�شيخ حممد الفيحاين)؟
عبدالوهاب الفيحاين ما هو �أكرث و�أغنى لأن الرجل كان ثريا ــ الق�صر بعد التفت القائمون على ال�سياحة والآثار اكت�شفوا
فيه غرف حتت الأر�ض ،لأن ال�شيخ الفيحاين كان ثريا يخزن
ومل يكن ليقيم ق�صره �إال ب�أ�شياء ثمينة.
�أمواله وثروته (وك ّلها ذهب وف�ضة) يف م�ستودع �أو خمزن حتت
ــ وكيف كانت عملية االهتداء �إىل �أهمية الق�رص الأر�ض ،لأن ق�صة جميئه �إىل دارين معروفة فهو رجل ثري من

قبيلة ال�سبيعي ممن عا�شوا يف قطر ،وكان ي�سمى بـ "ال�شيخ" ملا
كان ميلكه من �أموال طائلة ،ول�سبب ما جاء اىل دارين وبحكم
ثرائه وقوة �شخ�صيته �صار حاكما على دارين ،رغم �أن عائلة
البنعلي كانوا �أقدم منه ،و�أكرث عددا ،لكنه كان �أكرث ثراء منهم.
ــ يف املتحف اخلا�ص بك كم قطعة موجودة فيه؟

ــ يف املتحف ما يقارب  160ـ  180قطعة �أثرية ،مت جمعها
يف غ�ضون � 6سنوات ،و�أقدم قطعة هي �صندوق للوالدة من
زواجها من الوالد اهلل يحفظه ،وكلها حتكي تاريخ هذه املنطقة
ولي�س �شيئا �آخر.
ــ يف ختام هذه الوقفة ماذا تقول؟

ـ �أقول �أن من املهم احلفاظ على الرتاث ،فمن لي�س له
ما�ض لي�س له حا�ضر ولي�س له م�ستقبل ،فال ينبغي �أن
نطم�س تاريخنا ب�أيدينا ،وقبل ذلك علينا ت�سليط ال�ضوء
على القيم املعنوية التي كانت �سائدة وهي يف طريقها �إىل
االنقرا�ض ،منها املجال�س املفتوحة ،ف�صاحب املجل�س حتى
عماله يتواجدون
لو كان ذاهبا اىل البحر ف�إن بع�ض �أوالده �أو ّ
ال�ستقبال ال�ضيوف ،ففي �أحد املجال�س قد كتب بيت ال�شعر
امل�شهور":يا�ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن ال�ضيوف و�أنت رب
املنزل".
ــ هذا يقودنا اىل مو�ضوع وهي العالقة بني
دارين والقطيف ،كيف كانت و�إىل �أين ت�سري؟

ــ العالقة ع�ضوية ،كائن واحد ،يحمل طابعا واحدا و�سلوكا
واحدا ،عاي�شنا جزءا من هذه ال�صورة يف القدمي ،ونعي�ش اليوم
�صورا �أخرى يف الواقع احلايل ،فقد كان �أهايل دارين يعملون
يف البحر فقط ،و�أهايل تاروت يعملون يف الزراعة فقط ،لكن
و�ضعا ما �أرغمهم للعمل يف البحر ،ملا يحمله البحر من عائد
جمز ،ف�أهل دارين ـ رغم توجههم البحري ـ فهم مرغمون لأن
ي�أخذوا التمر وغري التمر من �أهل تاروت ،والعك�س �صحيح،
بعد ذلك متت حتالفات قوية للدخول يف البحر وهناك ق�ص�ص
كثرية يرويها الأجداد حول ذلك ،فظهرت قيادات بحرية
(نواخذا) من �سناب�س والزور وتاروت� ،إ�ضافة �إىل نواخذا البحر
من دارين ،ومل يكن هناك مانع وال عائق للتعاون والتحالف،
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هذه امل�شكلة؟

ومل تن�ش�أ بينهم حروب كالمية وال غري كالمية ،رغم وجود
ــ ينبغي على �صاحب العمل �أن يكون م�شرفا على عمله،
االختالف يف املذهب ،والتاريخ واحلا�ضر يثبت ذلك.
وقبل ذلك عليه �أن يكون ذا خلفية ومعرفة بنطاق عمله،
ــ وكيف ترون الواقع على �ضوء التطورات فكيف يكون الواحد م ّنا مقاوال وهو ال يعرف بتفا�صيل
الإقليمية والأحداث الكثرية التي ن�سمعها؟
البناء واخلر�سانة والإ�سمنت والطوب ،واحلال نف�سه
ــ التعاي�ش بني �أجدادنا هو مفخرة لنا ،فقد كان النواخذا يف بالن�سبة لل�سباكة كيف �أملك حمال لل�سباكة و�أنا ال �أعرف
دارين يعطون العامل الذي من تاروت �إجازة عمل مدفوعة �شيئا عنها وعن �آليات عملها ،لذلك املثل ال�شعبي ي�صدق
القيمة يف �شهر حمرم ،ويقدمون له هدية �أخرى تربعا مل�أمت حينما يقول�":إعط اخلبز خ ّبازه ولو �أكل ن�صفه" ،من هنا
احل�سني (ر�ضي اهلل عنه) ..واليوم ال بد من التذكري ب�أننا يف جند تف�سريا دقيقا لكل من يدخل هذه القطاعات ثم
�أر�ض واحدة ،ووطن واحد ،وقبل ذلك كلنا �أمام اهلل �سواء ،يف�شل ويخرج من ال�سوق ،لأنه ال ميلك خلفية ،ومل ي�سع
وكل �شخ�ص �سوف يثاب �أو يعاقب بعمله .هذه ال�صورة التي لأن يجعل لديه املعرفة الالزمة التي ت�ؤهله لإدارة عمله.
ينبغي �أن يفهمها اجليل اجلديد ويتعاطى معها ،و�أما امل�شاكل
التي ن�سمع عنها من حولنا فهي ال تخدمنا ،فنحن يف �أر�ض ــ بالن�سبة لك ماذا عملت حتى امتلكت نا�صية
علينا �أن نبني �أر�ضنا ونط ّور اقت�صادنا ،ونحافظ النعم التي حبانا ال�سباكة والكهرباء؟
اهلل بها ومنها نعمة الأمن.
ــ كما �سبق القول �إين اخذت مهنة ال�سباكة من الوالد،
والكهرباء �أنا اكت�سبتها بالتجربة ،ومن خالل فرتة عملي
ــ قبل اخلتام قلت يف �سريتك الذاتية �أنك اخرتت الطويلة يف الأمن ال�صناعي بال�شركة ال�سعودية للكهرباء
ال�سباكة والكهرباء ،ولي�س �شيئا �آخر ،ما �رس (�سكيكو) ،وقمت بعد ذلك بتطوير ن�شاطي بعد �أن
هذا التوجه؟
ح�صلت على دعم من البنك ال�سعودي للت�سليف
ــ يف الواقع بعد التقاعد املبكر ،مل يكن منا�سبا �أن �أبقى عاطال والإدخار ،وبدعم من مركز ريادة ،هذا الدعم الذي تقدمه
بال دور ،وكل واحد يف هذه احلياة البد �أن يكون له م�صدر احلكومة الر�شيدة من �أجل ال�سعودة ودعم امل�شاريع اخلا�صة،
رزق ،لذلك توجهت �إىل جتارة املواد ال�صحية ،فهي �أوال مهنة وقد �أفادين �أحد امل�س�ؤولني ب�أن كثريا ممن ح�صلوا على الدعم
الوالد الذي كان عامال �سباكا على م�ستوى عال ،يحب هذه الي�ستمرون يف العمل ،وال�سبب ــ من وجهة نظري ـ �أنهم ال
املهنة ،يزاولها حتى وهو يف �سن الثمانني (اهلل يعطيه ال�صحة ميلكون �أدوات املهنة ومتطلباتها ،فكانوا يريدون القر�ض للقر�ض
وطول العمر) ،وكان هذا املحل موجودا لدينا حينما كنت .
�أعمل يف �سكيكو ،وبعد التقاعد تف ّرغت للعمل فيه ،بعد �أن
ك ّونت يل مبلغا ما ،وفتحت املحل.
ــ �ألي�ست هناك �أ�سباب �أخرى نف�سية واجتماعية
ــ على هذا ال�صعيد ما �أبرز التحديات التي
تواجهكم؟

ـ �أبرز م�شكلة لدينا هي العمالة ال�سائبة ،التي ما فت�أت تزعجنا،
وتقلقنا ،ولعلي �أكون �أحد الأفراد الذين ي�شعرون بال�سعادة
ج ّراء ما تقوم به اجلهات املعنية بحقهم ،ذلك كوين �صاحب
مهنة وهم يناف�سونني بطريقة غري علمية وغري �شريفة

ــ يف ر�أيك ماذا ينبغي �أن يكون حتى ال نواجه مثل

ــ حتدثت عن العمالة ال�سائبة ،و�سلبياتها،
ولكن �أال ترى �أنها حقيقة قائمة قبال النق�ص
احلا�صل يف الكفاءات الوطنية ال�سعودية؟

ــ تلك ناجتة عن تلك بكل �أ�سف ،فال�سباكون ال�سعوديون ق ّلة،
وال حل �سوى �أن يتبنى املعهد املهني تخريج الع�شرات من
ال�شباب للعمل يف هذا املجال ،فهو جمال ينطوي على عائد
مادي غري طبيعي ،فعملية تبديل �سخان املاء وتركيبه بــ 100
ريال ،ال ت�ستغرق �أكرث من ن�صف �ساعة ،وتركيب اخل ّالط بـ 20
تدعم هذا التوجه ،وحتقق اال�ستمرار؟
رياال والعملية ال تزيد عن ع�شر دقائق ،وهكذا فهناك الكثري
ــ نعم هناك �سبب وجيه بالن�سبة يل ،وهي �إين كنت �أهوى
من املجاالت التي ال تتطلب جمهودا كبريا ولكن عائدها ممتاز.
املهنة ،و�أعمل بيدي ،و�إذا كان هناك عامل معي فهو يعمل
حتت �إ�شرايف ومتابعتي ورقابتي ،لذلك �أجد �أن عملي ي�سري ـــ يف ختام احلوار ماذا حتب ان تقول؟
بال�شكل ال�صحيح ،و�أمتنى �أن �أكون يف يوم ما م�ست�شارا ف ّنيا ـ �أ�شكر جملة اخلط ،و�أخ�ص بال�شكر الأخ العزيز ف�ؤاد بن ن�صر
لإحدى �شركات املقاوالت الكبرية للحفاظ على جودة العمل اهلل على ما يبذله من جهود جميلة يف رفد احلركة الثقافية يف
حفاظا على جودة النتائج.
حمافظتنا حمافظة القطيف واهلل يوفقكم لكل خري.
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فوا�صل بني بتهوفن وجيفارا
زينب املاحوزي
يف مرحلة الطفولة ُكنت �أُ�شاهد �صورة ( ت�شي جيفارا ) على
املالب�س بالأ�سواق  ,الأفالم وامل�سل�سالت ويف كل مكان !
ت�ساءلت يف نف�سي برباءة ما هذا؟�إ يبدو �إن هذه ال�شخ�صية هي
ملغني م�شهور مث ًال.
و تنا�سيت الأمر ومل �أبحث عنه �أو �أ�س�أل عن تلك ال�شخ�صية؟�إ
ويف فرتة قيام ماي�سمى بالربيع العربي ر�أيت املعرت�ض
بامل�سريات يحملون �أعالم حتمل �صور (ت�شي جيفارا )
تيقنت ب�أن تلك ال�شخ�صية مل تكن كما ظنت ب�أنها
عندها ُ
ملغني م�شهور �إ
�س�ألت �أبي عنه لعلمي ب�شغفه للمعلومات الثقافية و التاريخ.
فكان اجلواب لديه� :إبنتي هذه ال�شخ�صية لقائد ثوري .
عزمت للبحث عنه بنف�سي
مل �أتوقف فقط على ال�س�ؤال بل ُ
من خالل االطالع والقراءة
فتبني يل ب�أنه �شخ�ص من طبقة عالية ,ومع هذا ترك حياة
الرفاهية �إىل حياة الفقراء فعا�ش حياته مدافعاً عنهم .
كان يثور من �أجل بقائهم� ,سافر كثرياً عرب دراجته باحثاً عن
الإن�صاف وال�سالم فمات وبقيت �صورته مخُ لدة يف ذاكرة
حيث �أ�صبحت �صورته تُطبع على القم�صان وتُباع
املاليني ُ
ويقتنيها ُكل من يفخر ب�إجنازات هذا القائد الثوري العظيم.
كما كان يف حوزتي ُمنذ طفولتي �أي�ضاً �ألبوم لل�صور ,عندما
�أقوم بفتحه �أبد�أ ب�سماع مو�سيقى م�ألوفة ولكن مل �أعلم
�أو�أت�ساءل من �صاحبها؟�إ
كنت �أ�سمعها كثرياً و�أ�صبحت من الأ�صوات
بالفعل هي التي ُ
املحببة للأطفال الرتباطها بالآي�سكرمي فبمجرد �سماع ال�صوت
ينجذب الأطفال مهرولني ل�شراء الآي�سكرمي.
ونحن
�أنا واحِ دة من �أولئك الأطفال �أنتظر �أنا و�إخوتي �صوتها ُ
يف منزل جدي ونت�سابق �إليها .
ثم �أ�صبحت �أ�سمعها يف �صندوق املو�سيقى ويف كل مكان.
كنت
كانت هي مو�سيقة ( بتهوفن )  Fur Eliseولكني ُ
�أجهله !
كانت �أمي ت�ستمع مو�سيقى للعازف ( خالد وحيد و خالد
برزجني )
ُ
ال �أنكر ب�أنني ُكنت �أ�ستهزئ باملو�سيقى و�أ�ضحك قائل ًة � :إىل
ماذا ت�ستمعني يا�أمي؟�إ
فتجيبني � :إبنتي �إذا كربتي �سوف تعلمني �أنا �أ�ستمع ملن �إ
يف احلقيقة كانت �أمي ت�ستمع معزوفة (  ) Love storyب�أحلان
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( بتهوفن ) وعزف املو�سيقي (خالد وحيد وخالد برزجني ),
ومل �أعلم �أو �أُدرِك ماهي هذه املو�سيقى ؟!
ثم كبرُ ت وبد�أت �أت�أمل كل �صوت من حويل �إىل �أن ع�شقت
املو�سيقى والغريب �إنني ع�شقت ( بتهوفن ) و�أحلانه التي ُكنت
�أ�ستهزئ بها يف �صغري �إ
وبد�أت �أ�ستمع �إىل �سمفونياته عند الر�سم وعندما �أكون يف
خلوتي �إىل �أن حاولت معرفة املزيد عن حياته .
وكانت هناك �أ�سئلة تراودين دائماً (كيف عا�ش؟ كيف مات ؟
كيف �ألف تِلك املو�سيقى املعقدة بالرغم ب�أنه مل يكن ي�سمع
جيداً �إىل �أن �أ�صاب بال�صمم !)
�شخ�صية كهذه ال عجب �أن تُخلد يف ذاكرة التاريخ .
ُفمنذ ذالك الوقت بد�أت بالبحث عن �شخ�صيات عظيمة كان
لها �أثر �إيجابي على حياتنا يف كافة املجاالت �سواء (
خمرتعني �أو ت�شكيليني �أو مو�سيقيني �أو �شعراء
�أو ُكتاب )
ويف نهاية املعر�ض ولغاية يف نف�سي رغبت بو
�ضع لوحة لإمر�أة واحِ ده وهي ( بريثا بنز ) زوجة
(كارل بنز ) وهو خمرتع ال�سيارة الأملاين لغاية
يف داخلي.
ُيقال  ( :وراء كل رجل عظيم �إمر�أة ) لكني
�أ�ؤمن مبقولة �أمي �أكرث .
كانت تقول  ( :وراء ُكل رجل ناجح �إمر�أه
عظيمة)
هذه املر�أة كانت �أكرب داعم للرجل �سواءاً �إن
كانت �أما �أو زوجة �أو �أختا �أو �أياً كان يكفي
�إن املر�أه هي من �أجنبت الرجل يف هذه الدنيا

فكانت له ال�سند والداعم وم�صدر الإلهام .ب�شكل عام

تقنية املعر�ض :
�إ�ستخدمت تقنية حديثة على املنطقة وهي ( �ستن�سل جرافيتي
) نوع من �أنواع الطباعة بالبخ ُي�ستخدم بالدول الغربية
ً
فوددت �أن �أ�ضيف هذا الفن على قطيفنا احلبيبة �أي�ضا حتى
يكون معر�ضاً مخُ تلِفاً عن املعار�ض الفنية الأخرى باملنطقة .
للمتذوق لذا و�ضعت
ويف نظري �أن للمو�سيقى دورا كبريا ُ
�أ�شهر ال�سمفونيات لـ ( بتهوفن  ،موزارت � ،أنطونيو فيفالدي ،
باخ ) حتى يعي�ش املُتذوق زمن ه�ؤالء العظماء الذين خُ لِدت
�أعمالهم يف ذاكرة التاريخ ومن هنا جاءت ت�سمية املعر�ض
فوا�صل ُ
فــلكل �شخ�ص منهم مف�صل تاريخي كبري.

الطفولة واملر�أة واحلزن والفرح �أهم مو�ضوعات لوحاتي

الفن الت�شكيلي

لوحتي تعرب عن روحي واح�سا�سي ووجداين

حوار � /أمل ف�ؤاد ن�رصالله
اللوحة هي جزء من اح�سا�سه ووجدانه  ,وهي �أي�ضا ر�سالة حتمل من
املزاوجات مايجعلها ت�ضم العديد من الأفكار والر�ؤى من خالل تعدد
العنا�رص  ,و�سعة الأفق واخليال الوا�سع  ,والفكرة اجلديدة التي يحيط
مر بعدة
بها تلك اللوحة.انه الفنان الت�شكيلي ح�سن �أبو ح�سني الذي ّ
مدار�س مثل :الت�أثريية والتعبريية والواقعية والتكعيبية و�أخريا انتهى
�إىل ال�رسيالية .يف هذا احلوار تتك�شف لنا مالمح مهمة من �شخ�صية هذا
الفنان :
 حدثنا عن موهبتك يف بداياتها .أعد ملعر�ضي ال�شخ�صي املرتقب ( �سرياليات)
ذاكرته او ميلكها باقتنائها.
والآن بعون اهلل � ّ
منذ كنت �صغري�آ �أكرب وتكرب معي موهبتي التي هي هب ٌة من
على �صالة نادي الفنون بالقطيف ك�أول حمطة ثم �أتنقل به �إىل
عطايا اخلالق املبدع امل�صور .
 ماهي �أهم املو�ضوعات التي تعاجلها يف �سائر مناطق اململكة وخارجها .�أعمالك ؟
�أحببت الر�سم وكنت اع�شقه وخا�صة يف طفولتي حني
:
نوعني
على
املو�ضوعات
 ماذا تود القول يف خامتة احلوار ؟م�شاهدتي للأفالم الكرتونية القدمية التي عاي�شتها كنت
اجلانب
حتاكي
(
احل�سينية
أعمال
ل
با
تتعلق
مو�ضوعات
-1
يف اخلتام ال ي�سعني �إال ال�شكر والثناء والتقدير ل�صاحبة هذا
�أحاكي ماكنت �أ�شاهده � ,أر�سم كل ماتراه عيني جميل  ,ومن
ح�سن حظي �أيام درا�ستي الإبتدائية حظيت باهتمام معلمني العاطفي امل�أ�ساوي مللحمة كربالء )
احلوار واللقاء اجلميل الأخت الكاتبة املت�ألقة �أمل ن�صر اهلل
وخا�صة ر�ضيع احل�سني ( عليهما ال�سالم ).
و�أتاحة الفر�صة لأكون �ضيف�آ ملجلة اخلط.
فنانني ت�شكيلني  ,فكانوا يل عون�آ يف بدايتي.
 -٢املو�ضوعات والأعمال التي تخ�ص عاملي الفني (ال�سريايل)
 ما هو واقع الفن يف املنطقة ال�رشقية ويف والتي �أعالج بها ق�ضايا متعددة مثل :القطيف على وجه اخل�صو�ص؟
 الطفولة الربيئة.واقع الفن بالقطيف احلبيبة الغالية غني بالتجارب لكل فنان  -املر�أة .
�أو فنانة لكل �أ�سلوبه املتفرد واخلا�ص به  ,وهذا التنوع نلتم�سه  -الفرح .
يف معار�ضهم ال�شخ�صية او اجلماعية � ،أما يف هذه الفرتة الزمنية  -احلزن ( خا�صة يف لوحتي رحيل ) التي حتاكي فقد ورحيل
فقد انح�صرت �أعمال الفنانني ولي�س الأغلبية على م�ساحات الأعزه والأحبة تتمثل يف نظرة الأم ( زليخة وح�سرتها على
لونية ت�سمى ( التجريدية) �أو ( املفاهيمية ) .
فقيدها ) .
 -ماذا عن �أعمالك الت�شكيلية ؟

 -مباذا تعرب لك لوحاتك ؟

تنوعت اعمايل بعدة مراحل  ,وعدة �أ�ساليب على جميع عن روحي و�إح�سا�سي ووجداين فهي جزء مني و�أنا منها,
املدار�س الفنية بني الت�أثريية والتعبريية والواقعية والتكعيبية فال �أفرط بها ( لأين �أعي�ش يف حلظاتها ) .
فكنت �أكت�شف و�أ�ستك�شف و�أين �أقف  ,ويف نهاية املطاف
وجدت نف�سي �أميل و�أع�شق ال�سريالية .
وماذا عن معار�ضك ؟

 الفن عامل من نوع �آخر كيف تغر�س جوهرة م�شاركاتي كثرية �أهمها املعار�ض احل�سينية واجلماعية داخلالفن لدى كل فنان ؟
وخارج اململكة  ,والثنائية والتي كانت م�شاركتي مع الفنانة
�إذا كان �صادق�آ وله مدلوالته ور�سالته التي �أقوم بتو�صيلها الطموحة زينب املاحوزي يف معر�ض ( حلظات ) بقاعة �إبداع
للنا�س  ,فالفن بالن�سبة يل ر�سالة لونية تعبريية ي�شاهدها املتلقي للفنون بالقطيف .
ويعرب عنها  ,فتكون جوهرة ثمينة ميكن الإحتفاظ بها يف
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حوار

�أبوحيدر املربي الفا�ضل..عام على الرحيل

على قيم ومثل تربط بني �أ�صالة وعراقة املا�ضي وبني ثورة العلم والتكنولوجيا احلا�ضرة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وامل�ستقبلية �إميانا منه بدور العلم واملعلم يف بناء املجتمع:
كل القلوب تتفرق �إال قلوب جمعها حب اهلل و�صدق الإخاء ..
قم للمعلم وفه التبجيال كاد املعلم �أن يكون ر�سوال
كيف يل ان اخت�صر حياة رجل ق�ضى كل حياته يف جد وكفاح وبذل وعطاء وعمل د�ؤوب
�أر�أيت �أ�شرف �أو �أجــل ممن يبني �أنف�سا وعقــــوال
هدفه الو�صول �إىل الأف�ضل.
ومن كان له هدف جلي � ,سار واثق اخلطى مرفوع الر�أ�س  ,عينه للم�ستقبل ناظرة ت�ست�شرف
وكانت م�شاركاته من خالل �إن�شاء م�شروع مدار�س اخلط الأهلية الذي بد�أ مبرحلة واحدة
فيه الأمل  ,طموحه الالمتناهي هو ال�سمة الغالبة يف �شخ�صيته.
مل يكن ير�ضى �إال بالو�صول لأعلى املراتب  .ومن طلب العال �سهر الليايل ومل يلتفت وهي االبتدائية ومل يكن هذا امل�شروع �سهال يف بدايته بل واجه الكثري من ال�صعاب
واملعوقات .
ل�صغائر الأمور حتى ال تعيق خطاه .
يزرع �أجود البذور يف الرتبة اخل�صبة متقربا �إىل اهلل بالطاعات والذكر الدائم لينال احل�صاد ولكن بف�ضل اهلل �أوال ثم بقوته وعزميته و�صربه كافح ونا�ضل مب�شاركة اال�ستاذ � /أحمد
املن�شود بل و�أكرث من املن�شود فعطاء اهلل �أعظم ملن يقدم اخلري للنا�س وميد يده باخلري ملن النا�صر �صديق عمره و�أخيه .حتى تطور هذا امل�شروع و�أ�صبح جممع مدار�س اخلط الأهلية
يطلب ومن ال يطلب ملن ي�ستحق ومن ال ي�ستحق غري منتظر ل�شكر �أو ثناء على ما يفعل لثالث مراحل تعليمية ( ابتدائية – متو�سطة – ثانوية ) هذا ال�صرح العلمي الذي �أ�صبح
عالمة بارزة من عالمات الت�أثري الرتبوي والتعليمي يف املنطقة ال�شرقية معلما ي�شار �إليه
و�إمنا يبتغي ر�ضا اهلل  ,فر�ضا اهلل �أعظم من �أي �شكر �أو ثناء ي�أتي على ل�سان ب�شر.
�أعمالك اخلريية منحوتة يف قلوب �أ�صحابها واملحافل تن�شدك لإمتام ن�شاطاتها وامل�ساجد بالبنان ويتحدث به على كل ل�سان.
هذا ال�صرح الذي يجمع بني عراقة و�أ�صالة املا�ضي من ا�سمه ( اخلط ) اال�سم القدمي
تناديك لأن مكانك فيها �أ�صبح �شاغرا غري م�شغول.
حباك اهلل خ�صاال قلما نلم�سها يف كثري من الرجال  .القيادة والريادة حب العمل والتفاين للقطيف وبني احلداثة واعتماد عملية التعليم فيه على �أحدث و�سائل التقنية والتكنولوجيا.
فيه .الذكاء والكيا�سة اللباقة وال�شياكة  .العطاء مع ال�شكر الدائم لنعم اهلل ,قلب �أب هذا ال�صرح كان هدفه ومازال الإرتقاء باملواطن وربطه باحلياة احلديثة لي�ستطيع بعد تخرجه
حنون وعقل قائد ج�سور  ,وروح ملك حبور  ,ويد بي�ضاء غري مدن�سة  ,وابت�سامة طفل مواجهة احلياة بكل قوة و�شجاعة كي ينمو ويرتقي بهذا الكيان ال�صغري وبالتعاون مع غريه
ت�أ�سر القلوب  ,ويد ممتدة باخلري والعطاء مت�سح بها على ر�ؤو�س البائ�سني والفقراء حتنو بها من هنا وهناك ينمو ويرتقي الوطن الكبري.
ف�إىل مثل هذا الرجل العظيم تنحني الأقالم خجال وتعجز الأل�سن عن الوفاء بحقه
على اليتامى .
منذ بداية حياته وال�سيد املرحوم يتطلع دائما �إىل الأف�ضل فبعد �أن �أنهى درا�سته الثانوية والكالم عن �سريته فهو لي�س بالرجل العادي.
عمل موظفا يف بنك القاهرة ال�سعودي ,وا�صل العمل بجد واخال�ص وتفان و�أثبت بحق فهو القائد املحنك يف معركة احلياة ويف جمال العمل والإدارة  ،وهو املربي احلنون يف
اال�سرة ،وهو رجل العطاء يف املجتمع .عا�ش عزيزا حمبوبا من اجلميع لتوا�ضعه وكرمه
جدارته يف مكانه حتى �أ�صبح مديرا للإدارة الإقليمية.
وخالل تلك الفرتة �أكمل درا�سته اجلامعية مع كل العناء الذي تكبده من حيث وجمال اخالقه وكذلك رحل عنا بج�سده عزيزا حمزونا عليه  .ولكن �شخ�صه وعمله
م�س�ؤولياته جتاه وظيفته وجتاه ا�سرته وجتاه جمتمعه حتى ح�صل على �شهادة البكالوريو�س �سيبقى يف قلوب حمبيه ي�ستلهمون من �سريته كل املعاين اجلميلة التي غر�سها فيهم،
وي�سريون على دربه يف الكفاح والن�ضال من �أجل حتقيق �أ�سمى الأهداف خلدمة الأهل
يف �إدارة الأعمال.
وحني حانت حلظة التقاعد مل ير�ض ب�أن يعي�ش حياته ك�إن�سان عادي ملا له من �سمات وال�صحب واملجتمع.
البذل والعطاء والطموح بغية �أن يكون فاعال يف جمتمعه معطاء ال �أخاذا نافعا غريه غري ما يخفف عنا وط�أة الفقد �أن �أوالده :حيدر وماجد وحممد وها�شم وبا�سل وبناته الثالث
�سائرون على خطه ونهجه  ،يحظون بالتقدير والإحرتام تقديرا لوالدهم و�إكراما لهم؛
منتظر حلمد �أو ثناء .
فانتهج نهجا تربويا ح�ضاريا وفكريا وذلك ب�إقدامه على خو�ض املجال الرتبوي التعليمي ل�سلوكهم ذات امل�سلك الذي نهجه والدهم املرحوم احلاج ال�سيد ح�سن �أبوالرحى .رحمه
حماولة منه يف التوا�صل مع الأجيال القادمة وحر�صا منه على نقل خرباته وبناء �إن�سان اهلل وا�سكنه ف�سيح جناته وخلف على فاقديه بال�صرب وال�سلوان ..
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حوار

فقدت نف�سي
�شعر � :أحمد النا�صر
ت���ه���اوى ال���رك���ن وان����ه����دم امل��ق��ام
ف���أ���ض��ح��ت م��ه��ـ��ـ��ج��ت��ي ن��ب��ع ال��ب�لاي��ا
ف����ـ����ـ�����ؤادي م��ل��ع��ب ت�������ذروه ري���ح
ت�����زوده�����ا ري�������اح ال�������س���ق���م ح��ت��ى
ت������راين واق���ـ���ف���ا واجل�������س���م ٍ
واه
�أراه �شاخ�صــــــ ًا فـــي ك��ل حني
ت����ذك����رين ال���ن���ـ���واج���ذ م���ن���ه ث���غ���ر ًا
ت�����س��ائ��ل��ن��ي الأح����ب����ة �أي������ن خ���دن
ح���ب���ي���ب���ي ع�������اذىل ان����ظ����ر حل���ايل
ف�����ص��ب��ح��ي م���ث���ل ل��ي��ل��ي يف ����س���واد
ٍ
ح��ال ت�شبــــــــــــه ح��ال حايل
فمن
ي���دغ���دغ���ن���ي احل���ن�ي�ن �إل����ي����ك ل��ي�لا
�أح���������س الآه و الأه���������ات ت�ت�ري
فقـــــدت �صداقتي والأن�����س وح��دي
ف��ل�ا خ����ل ي��ق��ا���س��م��ن��ي م�����ص��اب��ي
رج����ائ����ي ب����ا لإل������ه ي�����ض��ئ درب����ي
ولـــن تن�سى احل��ي��اة �أخ���� ًا ع��زي��ز ًا
�أ�أن�����س��ـ��ـ��ـ��ى امل��ج��د ي��غ��دق ك��ل �صوب
ع���ل���ي���ه رح����م����ة ال����رح����م����ن م��ن��ي

و�أح���������زاين ع���ل���ى خ���ل���ي ج�����س��ام
جت�����ول ب���خ���اط���ري ���س��ق��م ع��ظ��ام
ت��ـ��ـ��ـ���ؤج��ج ���س��ي��ـ��ره��ا ري����ح ق��ت��ام
تقطعت النيـــــــــاط و ب��دت عظام
ت��ب��ع�ثر خ��ط��وت��ي ���س��ح��ـ��ـ��ب ظ�لام
تقــــــــــربه امل��ح��ب��ة وال��وئ��ام
نقـــي ال��ق��ول ي�سبقه ال�ســـالم
ف��ت��خ��ر���س��ن��ي امل���دام���ع وال�����س��ق��ام
تــــــــــرى قلبي مي��زق��ه امل��ن��ام
ث����وان����ي����ه ي���ظ���ل���ل���ه���ا ال����ظ��ل�ام
����س���ـ���ـ���واد ن����وره����ا ي��ك��ن��ف��ه ظ�ل�ام
ويف ���ص��ب��ح��ي ي����ؤرق���ن���ي ال�����س��ق��ام
على �صــــــــدري و ق��د �شبت �أوام
ع���ل���ى خ���ل���ي ف����ح����زين م�����س��ت��دام
وال �أ�����س��ل�اه �إن ك��ث��رت ���س��ه��ام
ال ذك�����ر ���ص��اح��ب��ي دوم������� ًا م����دام
�أ�أن���������س����اه وق������د خ���ت���م اخل���ت���ام
�أ�أن�سى احل�سن وقــــــــد ح�سن اخلتام
ك��م��ـ��ـ��ا ل���ل����أل رح���م���ت���ه���م ���س�لام
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مقالة
املهند�س �شاكر �آل نوح

التنمية العمرانية و دور القطاع اخلا�ص يف حمافظة القطيف
التنمية العمرانية:
يق�صد بالتنمية العمرانية الإرتقاء بالبيئة و توفري الإحتياجات الأ�سا�سية لل�سكن و العمل
واخلدمات املجتمعية و عنا�صر الإت�صال و �شبكات البنية الأ�سا�سية و ذلك يف �إطار حمددات
املكان و �ضوابط القيم الإجتماعية و الثقافية و املوارد املحدودة دون الت�صادم مع البيئة الطبيعية
�أو �إهدار مواردها.
�أهمية التنمية العمرانية:
ترجع �أهمية التنمية العمرانية و مكانتها اىل كونها حتتل املرتبة الأوىل يف حجم الإ�ستثمارات
�إ�ضافة اىل �أنها ت�ستحوذ على �إهتمام كبري داخل املجتمع .
كما ت�أتي �أهميتها �أي�ضا من كونها املحرك الرئي�سى لكثري من الأن�شطة الإقت�صادية الأخرى و
ال�صناعات املرتبطة بالبناء والت�شييد و العمران .
التنمية العمرانية للمدن من العمليات ال�ضرورية التي ترعى كيان املدينة يف جميع مراحل
منوها  ،لتكفل لها منوا متوازنا مع منوها االقت�صادي و االجتماعي  ،ومتوافقا مع ظروفها البيئية و
العمرانية  ،و �إمكاناتها املحلية املتاحة  ،و احتياجات ال�سكان بها  ،يجب �أن ت�أخذ عملية التنمية
العمرانية �أبعاد ور�ؤى جديدة من خالل تغيري مفهوم التنمية و و�ضعها يف �إطار �إ�سرتاتيجية تقوم
على فكر متطور ونظرة تت�صف بال�شمولية ت�ضمن حتقيق تنمية عمرانية متوازنة يف تلك املدن .
التخطيط وم�ستويات العملية التخطيطية التي تقود للتنمية
• التخطيط هو �أ�سلوب ومنهج يف التفكر املنطقي والعقالين ،ويتم ممار�سته من قبل اجلميع،
وعلى كل امل�ستويات ،بد�أ من امل�ستوى الفردي ،والعائلي ،حتى امل�ستويات املحلية والوطنية
والعاملية.
• هو �أداة وو�سيلة لتحقيق امل�صلحة العامة ،لكافة قطاعات وفئات املجتمع
• ت�صور ور�ؤية لو�ضعية معينة يف امل�ستقبل ،مطلوب الو�صول �إليها ،ومن ثم و�ضع الو�سائل
والإجراءات الكفيلة بتحقيقها .وتـتعدد �صفات التخطيط ،بتعدد امل�ستويات والقطاعات .
الواقع و امل�أمول يف جمال التنمية العمرانية يف املحافظة مواطن القوى
يف حمافظةالقطيف.
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 موقع جغرايف متميز خمزون تراثي و تاريخي كبري امتداد على �ساحل اخلليج العربي واحة زراعية ا�ستقرار اجتماعي كثافة �سكانية تعدد وتنوع املراكز العمرانية امكانيات ب�شرية كبريةفر�ص كبرية للإ�ستثمار والتطور

معوقات التنمية
 معوقات طبيعية مثل البحر و الأرا�ضي الزراعية. حمجوزات �شركة �أرامكو ال�سعودية. اعرتا�ضات �شركة �أرامكو ال�سعودية على حججالإ�ستحكام و التخطيط للكثري من املواقع.
 �شح الأرا�ضي الف�ضاء اململوكة للدولة. الإجراءات املطولة و املعقدةلإ�ستخراج حجج الإ�ستحكام .
 ق�صور يف خدمات البنية التحتيةو تعرثها و تدين جودتها.
 ق�صور يف �شبكات الطرق. �ضوابط التنمية اخلا�صة باملخطط الهيكلي و املخططات املحلية. ق�صور يف الر�ؤية التنموية ال�شاملة.القطاع اخلا�ص و دوره يف جمال التنمية العمرانية.
ت�شخي�ص خمت�صر عن واقع القطاع اخلا�ص.
 م�ساهمة حمدودة و تعتمد على املبادرات الفردية . -يفتقر اىل العمل امل�ؤ�س�سي املنظم.

 ق�صور يف جودة يف املنتج.اخلا�ص يف املحافظة على القيام بذلك تفتقر املحافظة اىل وجود
 يعتمد على التكرار و التقليد و يفتقر اىل الإبداع و التجديد بيئة منا�سبة للأعمال و اخلدمات الإدارية و املكتبية امل�شجعة حمدودية امل�شاركة يف امل�س�ؤلية الإجتماعية .حتتاج اىل وجود على الأقل اىل مركز للأعمال ي�ستقطب
 بحاجة اىل مزيد من الوعي و الثقافة الأ�ستثمارية .ال�شركات و امل�ؤ�س�سات الكربى لفتح مراكز لها يف املحافظة
و هذا لن يت�أتى �إال �إذا بادر القطاع اخلا�ص يف املحافظة على
ق�صور يف املجمعات التجارية مبختلف القيام بذلك تفعيل دور ال�سياحة البحرية قوارب �شراعية
قوارب نزهة و �صيد � ،ألعاب و ريا�ضات بحرية خمتلفة.
�أنواعها:
و حتى تنه�ض احلركة التجارية يف املحافظة ال بد من وجود
بيئة مكانية م�شجعة لذلك حتتاج املحافظة اىل مزيد كمي و الرتاث
نوعي من املجمعات التجارية املتكاملة و املتخ�ص�صة على غرار • املواقع الرتاثية املنت�شرة يف املحافظة حتتاج اىل اهتمام
وتهيئة و تطوير من قبل الهيئة العامة لل�سياحة و الأثار .
دبي و الريا�ض و جدة و الظهران.
• الإ�ستفادة من املباين و البيوت القدمية املتميزة اململوكة
• قطاع التجزئة
للأهايل و حتويلها اىل منا�شط اقت�صادية مثل املطاعم
• قطاع مواد البناء
واملتاحف و املقاهي ال�شعبية .
• قطاع الأ�سماك (جزيرة الأ�سماك)
• الإهتمام بالهوية الرتاثية للمدينة.
• قطاع احلرف اليدوية والأعمال الرتاثية
• اقرتاح اقامة قرية تراثية دائمة على غرار بيت ال�شرقية
تفتقر املحافظة اىل وجود بيئة منا�سبة للأعمال و اخلدمات يف اجلنادرية.
الإدارية و املكتبية امل�شجعة حتتاج اىل وجود على الأقل اىل • جمال الفندقة و الإيواء ال�سياحي.
مركز للأعمال ي�ستقطب ال�شركات و امل�ؤ�س�سات الكربى • تفتقر املحافظة اىل وجود �أي فندق �أو �شقق مفرو�شة
لفتح مراكز لها يف املحافظة و هذا لن يت�أتى �إال �إذا بادر القطاع لإيواء الزوار و تقدمي خمتلف الأن�شطة الفندقية .
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• املجال الزراعي.
• جمال الرثوة ال�سمكية .
• املجال ال�صناعي و التقني و الربجميات.
• املجال ال�صحي
• املجال التعليمي

الإ�ستثمار يف جمال الإ�سكان
هذا ي�ؤكد حجم الفجوة الكبرية بني العر�ض و الطلب ومدى
احلاجة املا�سة ملزيد من م�شاريع الإ�سكان بجميع �أنواعه
وم�ستوياته و على القطاع اخلا�ص املبادرة املنظمة لأخذ دور
هام يف هذه العملية التنموية الكبرية �شريطة التايل:
 اجلودة و ت�أمني ال�ضمانات ال�ضرورية حلماية امل�ستهلك. التنوع املكاين و احلجمي بحيث يلبي خمتلف �شرائحاملجتمع .
 ايجاد بدائل متويلية خمتلفة للم�ستهلكني. التنمية عبارة عن عملية م�شرتكة بني القطاع العام و القطاعاخلا�ص ال ميكن ان تنطلق بطريق منوذجية �إال من خالل
التعاون و التكامل.
 لذا يجب �أن تكون لديهما ر�ؤية تنموية �شاملة م�شرتكة �أومتوافقة لتطوير املحافظة.
 يجب �أن يكون للقطاع اخلا�ص نظرة قوية و متطلعة و منفتحةللتطوير و التنمية العمرانية.
 يقرتح تا�سي�س �شركة م�ساهمة با�سم القطيف للتنمية تكونلها �أهداف تنموية عري�ضة ي�ساهم فيها �أبناء املحافظة على
غرار �شركة الأح�ساء للتنمية �أو �شركة �إعمار يف دبي لتقود
التنمية العمرانية وفق �أ�س�س و مبادئ اجلودة ال�شاملة و الإبداع
والتميز .
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مقالة
ال�سيد حممد امل�شعل

مركز التـنـميـة الـم�سـتدامة
لـمحـافـظـة الـقطـيف

من حق � ّأي جمتمع البحث عن �سبل العي�ش الكرمي الذي يوفر له اال�ستقرار والرعاية ال�صحية والذخر املتبقي!؟
والدخل والتعليم والرفاهية من خالل حتقيق حاجاته التي تكفل له ت�أمني حا�ضره وم�ستقبله
وم�ستقبل عياله  ,فجميع املجتمعات الواعية دائماً ما تبحث عن التنمية امل�ستدامة التي يكون من �أهم الأهداف التنموية الرئي�سة التي يجب العمل عليها واملطالبة بها عرب الو�سائل والأنظمة
حمورها الإهتمام بالإن�سان والإلتفاف حوله ولأجياله احلا�ضرة والقادمة .
التي كفلتها القوانني واحلقوق والقرارات امللكية ال�سامية هي التايل:
عم ّ
كل الوطن  ,وحقها وواجب
تعترب حمافظة القطيف مهد و�أهم روافد التنمية واخلري الذي ّ
جمتمعها ال�سعي وراء حتقيق التنمية امل�ستدامة لها من خالل املطالبة واملحافظة على ما متلك املاء (املياه اجلوفية – البحر)
�أر�ضها من خريات تنموية وبيئية وحتديد �أوجه الق�صور وحلحلتها عرب الو�سائل والطرقامل�شروعة �أهم موارد احلياة هي النعمة الثمينة التي قد يغفلها الكثريين يف الوقت احلايل حيث تعترب واحة
التي تكفل لها تلك احلقوق.
القطيف من �أغنى مناطق اململكة بهذه الرثوة الإلهية ف�إىل وقت ق�صري كانت متلك املحافظة ما
يقارب الـ  360عيناً تنبع باملياه الدافقة واليوم قد ن�ضب مائها !؟
التنمية امل�ستدامة :
وكان من �أهم �أ�سباب جفافها هي عملية حقن املياه ال�ستخراج البرتول ،وكرثة حفر الآبار
تُعرف التنمية امل�ستدامة ب�أنها  :عملية تطوير الأر�ض واملدن واملجتمعات وكذلك الأعمال االرتوازية  ،وكرثة بناء ال�سدود يف املنطقة ح�سب ما يذكره الباحثون .
التجارية ب�شرط �أن تلبي احتياجات احلا�ضر بدون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية ولكن �إذا عرفنا �أن كثري من الدول تقاتل من �أجل املياه والعامل مقبل على �أزمة وحروب مياه
حاجاتها.
م�ستقب ًال �سنعرف �أننا فرطنا برثوة عاملية قد نندم عليها م�ستقب ًال وتنقم علينا الأجيال القادمة
حيث يواجه العامل خطورة التدهور البيئي على ح�ساب التنمية الذي يجب التغلب عليه مع لأننا مل نحافظ على ما �أنعم اهلل علينا وعليهم وعلى �أر�ضنا الكرمية.
عدم التخلي عن حاجات التنمية االقت�صادية وكذلك امل�ساواة والعدل االجتماعي.
�أما مياه ذاك البحر ال�شا�سع املطل على اخلليج فلم يبقى منه كما كان  ,فالردم املتوا�صل قد
وتتطلب التنمية امل�ستدامة حت�سني ظروف املعي�شة جلميع النا�س دون زيادة ا�ستخدام املوارد ق�ضى على م�ساحات �شا�سعة منه و�أفنى الكثري من احلياة البيئية التي كانت حتيا فيه.
الطبيعية �إىل ما يتجاوز قدرة الأر�ض على التحمل.
وباخت�صار �شديد فقد كان التطور التنموي خالل الـ 30عاماً املا�ضية على ح�ساب التدمري
وجترى التنمية امل�ستدامة يف ثالثة جماالت رئي�سة هي :النمو االقت�صادي ،وحفظ املوارد البيئي يف حمافظة القطيف بال مراعاة لتلك الرثوات وال م�ستقبلها  ,وا�ستمرار هذا امل�سل�سل
الطبيعية والبيئية ،والتنمية االجتماعية.
�سوف يق�ضي ال �سمح اهلل على ما تبقى و الو�ضع ال ينبئ بخري !؟
ومن �أهم التحديات التي تواجهها التنمية امل�ستدامة هي زيادة رفاهية املجتمعات �إىل احلد
امل�أمول والق�ضاء على الفقر ،من خالل الت�شجيع على اتباع �أمناط �إنتاج وا�ستهالك متوازنة ،دون الغذاء( منتجات زراعية وثروة �سمكية)
الإفراط يف االعتماد على املوارد الطبيعية.
كانت القطيف �سلة الغذاء الدانية لكل الوطن واخلليج عموماً بل كانت �صادراتها ت�صل للهند
هذه التحديات وغريها علينا ك�أبناء وبنات جمتمع �أن نكون مع امل�س�ؤول �شركاء نحو تخطيها وال�سند من خريات نخيلها و�أ�شجارها املتنوعة من الفواكه واخل�ضروات ومن بحرها الغني
وتخطيطها وتطويرها يف �سبيل حتقيق التنمية التي ت�ستحقها حمافظتنا وامل�ساهمة يف ك�شف املليء برثوة الأ�سماك والربيان التي ال تقدر بثمن.
�أوجه الق�صور التنموي االقت�صادي والإجتماعي واملحافظة على املوارد الطبيعية من بحر ومياه �أما اليوم وبعد ال�سماح بتحويل الأرا�ضي الزراعية التي كانت تغطي ظاللها �شعاع ال�شم�س
جوفيه و�أرا�ضي زراعيه  ...الخ.
�إىل خمططات �سكنية جتارية ،وردم البحر لتحويله لنف�س الغر�ض  ,فقد فقدت املحافظة �أكرث
وكذلك البحث عن ال�سبل الكفيلة بوقف نزيفها ،واطالع �أ�صحاب القرار بكافة املخالفات من  %70من �أرا�ضيها الزراعية و�أجزاء كبرية من بحرها املعطاء ب�سبب التعامل اجلائر مع تلك
القانونية الناجتة عن الإهمال �أو الف�ساد الإداري اجتاه كل ما يعر�ض حمافظتنا للتدهور البيئي الطبيعة ف�أ�صبحنا من منطقة م�صدره للمنتجات الزراعية والأ�سماك �إىل منطقة م�ستورده ؟!...
ويحرمنا من حقوقنا التنموية.
أهم الأهداف التي ت�سعى �إليها املجتمعات ّ
املتح�ضرة يف هذا الع�صر ,ال�صحة:
فالبيئة والتنمية هي من � ّ
واحلديث عن حمافظة القطيف والق�صور التنموي الواقع عليها وما فقدته من ثروات طبيعية من �أهم �أهداف التنمية االجتماعية امل�ستدامة هو توفري الرعاية ال�صحية ب�أعلى م�ستوياتها �إال �أن
بيئية خالل  50عاماً املا�ضية حديث ذو �شجون يندى له اجلبني ال حتدثنا عنه �سوى الأرقام القطيف تعترب من �أ�سوء املحافظات فئة (�أ) يف ال�سعة ال�سريرية فمنذ �إن�شاء م�ست�شفى القطيف
وال�صور امل�ؤملة عن ذاك الق�صور التنموي وما تبقى من طبيعة !...
املركزي عام 1407هـ وهو �أكرب م�ست�شفى يف املحافظة مل يتم تو�سعة امل�ست�شفى وزيادة �سعته
واملحافظة على ما تبقى واملطالبة مبا ن�ستحقه هو م�س�ؤولية اجلميع  ..هو الأمل الذي نتطلع �إليه ال�سريرية �إال م�ؤخراً وبطاق ٍة ال ميكن لها �أن ت�سد العجز الكبري التي تعانيه املحافظة نظراً للكثافة
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ال�سكانية وامل�ساحة ال�شا�سعة التي يقدم خدماته لها والتي متتد من اخلفجي �إىل القطيف؟!
ويف العام احلايل 1434هـ 2013 -م �صدر قرار خادم احلرمني ال�شريفني ب�إن�شاء م�ست�شفى
ملحافظة القطيف ب�سعة � 500سرير وكذلك �إن�شاء �أول م�ست�شفى للن�ساء والوالدة باملحافظة
ب�سعة �300سرير ,ورغم هذه القرارات الكرمية �إال �أنّ املحافظة مازلت بحاجة حالية وم�ستقبلية
مل�ست�شفيات ومراكز �صحية �أخرى نظراً ل�سعة امل�ساحة اجلغرافية والكثافة ال�سكانية والطموح �أن
يقر للقطيف مدينة طبية وم�ست�شفيات تخ�ص�صية �أخرى.

امل�أوى واخلدمات(الإ�سكان)
احل�صول على ال�سكن املنا�سب بال�سعر املنا�سب بالإ�ضافة �إىل اخلدمات املتوفرة من ال�صرف
ال�صحي والطرق والبنية التحتية عموماً للمخططات هو من �أهم �سبل اال�ستدامة التنموية
االجتماعية للمواطن .
�إال �أن القطيف تعترب من �أكرث املحافظات معانا ًة و�سو ًء يف هذا ال�ش�أن  ،ويرجع ذلك لعدد من
الأ�سباب من �أهمها :
حمجوزات �شركة �أرامكو التي حتا�صرها من كل جانب خ�صو�صاً من جهة (الغرب) ،التو�سع
العمراين على ح�ساب ردم بحر وجتريف النخيل وحتويلهم �إىل خمططات �سكنية جتارية تباع على
املواطن ب�أغلى الأ�سعار نظراً ل�شح الأرا�ضي وزيادة املناف�سة والطلب بد ًال من التو�سع العمراين
ناحية الغرب والتي متتاز ب�أنها م�ساحات بريــــة  ،توزيع املنح ال�سكنية املخ�ص�صة لأهايل القطيف
ملواطنني من خارج املحافظة ،ا�ستقطاع احلدود الإدارية .
فمنذ �إن�شاء �إ�سكان منطقة اجل�ش يف �سنة 1410هـ والذي مت ت�سليمه للمواطنني بوا�سطة �صندوق
التنمية العقارية �سنة 1413هـ مل يتم �إن�شاء �أي �إ�سكان �آخر يف املحافظة حتى تاريخه .وخالل
العام احلايل 1434هـ 2013 -م اعتمدت وزارة الإ�سكان عدد  1400وحدة �سكنية للقطيف
تنجز خالل ثالث �سنوات �إال �أنها وبح�ساب ب�سيط تعترب م�ؤملة و�شحيحة بحق املحافظة ولن
يغطي هذا االعتماد ولو جز ًء ب�سيطاً من احلاجة الواقعية التي ت�ستحقها املحافظة يف الوقت احلايل
�إذا ما اعتمدنا الإح�صاءات املعتمدة لدى �أمانة املنطقة ال�شرقية من عدد ال�سكان وعدد املنازل
املقامة يف املحافظة ف�سوف نحتاج اليوم �إىل ما يقارب الـ �70ألف وحدة �سكنية !؟

الدخل(الوظائف)
تعترب احلالة االقت�صادية للمواطن وتوفري فر�ص العمل يف القطاع الر�سمي واخلا�ص ودعم امل�شاريع
ال�صغرية للمواطن والعمل على زيادة كفاءاتها من العوامل الرئي�سية يف ا�ستقرار املجتمع ورفعته .
وتعترب البطالة من �أهم امل�شكالت التي تعاين منها اململكة عموماً وحتتاج تلك امل�شكلة حلل
جذري �سريع يعالج هذا الداء الذي تف�شى يف �شتى ج�سد البالد .
�أما حمافظة القطيف فلها من موقعها اجلغرايف والرثوات الطبيعية التي تتوفر بها وما حولها
خ�صو�صية ملا نتج عن ذلك ازدهار اقت�صادي وجتاري (م�صانع و�شركات كربى) عمت خرياتها
كل الوطن .
وكان من الالزم بح�سب هذه الطفرة االقت�صادية الكبرية امل�ستمرة يف املحافظة وحولها �أن ال جند
�أحد �أبنائها �أو بناتها عاط ًال عن العمل ؟..
�إال �أن املحافظة يف واقع الأمر تعاين من بطالة متف�شية �إىل حد كبري رغم �أهلية �أبنائها وبناتها

و�أحقيتهم بوظائف تلك ال�شركات وما تتمتع به املحافظة من توفر �أيدي عاملة ماهرة و�إدارية
متعلمة ذات تخ�ص�صات متعددة!؟
وقد كان لأبنائها الدور الأبرز يف امل�ساهمة ببناء �شركة �أرامكو يف بداية ت�أ�سي�سها وليومنا هذا..
�إال �أن املحافظة ومنذ �سنني طويلة تعاين من البطالة بني �أبنائها وبناتها ال�شباب ويعود ذلك لعدة
�أ�سباب من �أهمها:
تقنني توظيفهم يف الكثري من ال�شركات الكبرية ومنها �شركة �أرامكو و�سكيكو وعزوف بع�ضها
ك�شركة �سابك وما يتبعها من م�صانع عن توظيف �أبناء املحافظة التي من النادر �أن توظف
مواطناً من �أهايل القطيف رغم �أهليتهم وم�ؤهالتهم العلمية وكذلك ندرة توظيفهم يف القطاعات
احلكومية الأمنية كاملرور وال�شرطة ..الخ.
فال �أبالغ �أن ملف معاجلة ق�ضية التوظيف (الدخل) يعترب من �أهم ملفات التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة التي يجب على امل�س�ؤول و�أبناء املجتمع العمل على معاجلتها يف وقتنا احلايل وب�أ�سرع
وقت ممكن ملا َ�سبب ُه و ُي�سببه من �آثار نف�سية واجتماعية و نتاجات �سلبية كثرية على املحافظة
والوطن عموماً.

التعليم:
يعترب التعليم من العوامل امل�ؤثرة
يف حركة التنمية ومنوها االقت�صادي
وتوفري الأيدي العاملة والإدارية التي
تخطط وتدير العملية التنموية وفق
منهجية علمية ،فال ن�ستطيع ف�صل
التنمية امل�ستدامة عن التعليم فال
تنمية بال تعليم (موارد ب�شرية) !؟..
�أما القطيف وللأ�سف ال�شديد رغم تفوق طالبها وطالباتها العلمي على م�ستوى اململكة �سواء من
خريجي الثانوية �أو اجلامعات � .إال �أنها تفتقر لأي �صرح جامعي رغم �أحقيتها وحاجتها احلقيقية
لهذه امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �ست�ساهم يف دفع عجلة التنمية يف حمافظة متتلك �شتى �أنواع املوارد
الطبيعية والبيئية والكثافة ال�سكانية فوجود �صرح تعليمي �أكادميي متخ�ص�ص فيها �سيف�ضي �إىل
ثراء علمي و ُبعد اقت�صادي وتطور تنموي و�أمان اجتماعي �سيكون مفخر ًة لكل الوطن !!؟
املواطن م�س�ؤول :
�إن جميع ما حتمله ق�ضايا البيئة والتنمية من حاجات وعوامل وحتديات مرتبطة ارتباط وثيقاً
ببع�ضها البع�ض فال تنمية م�ستدامة بال بيئة م�ستدامة وال تنمية اجتماعية بال تنمية اقت�صادية؟!...
وحتقيق ذلك يحتاج ب�أن تتظافر اجلهود والطاقات املجتمعية مع بع�ضها البع�ض مع امل�س�ؤولني قدماً
نحو ملفات التنمية امل�ستدامة يف طريق حموره الإمناء واحلفاظ على امل�شاريع القائمة وتقييمها
وتطويرها والعمل على ا�ستحداث امل�شاريع احلالية وامل�ستقبلية للمحافظة.
و�أقرتح املبادرة العاجلة على �إن�شاء مركز درا�سات يعنى ب�ش�ؤون التنمية والبيئة ملحافظة القطيف.
امل�صادر-1 :ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة
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�آفاق علمية

�أ�سا�سيات هند�سة املكامن
تعترب هند�سة املكامن �أهم فرع من فروع هند�سة النفط� .إذ �أنها
تتوىل درا�سة مكامن النفط بدل الرتكيز على كل بئر على
حدة .وم�س�ؤولية مهند�س املكامن هي زيادة �إنتاج النفط من
احلقل واحل�صول على �أف�ضل مردود �إقت�صادي منه ،وال يت�أتى
ذلك �إال بالآتي:
• فهم �سلوك املكمن وخوا�صه
• التنب�ؤ بهذا ال�سلوك حتت �أي ظرف من ظروف �إنتاج
النفط.
• توقع كمية الإنتاج
• �إقرتاح اخلطة الأف�ضل للإنتاج
• حتديد �أماكن حفرالآبار
وتعتمد هند�سة املكامن على درا�سة ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية
تتعلق باخلوا�ص الطبيعية لل�صخور وطريقة �إنت�شار املخزون من
نفط وماء وغاز يف م�سامات هذه ال�صخور وكيفية �إنتقال هذا
املخزون من مكان لآخر خالل ال�صخور .وهذه املفاهيم الثالثة
هي:
• النفاذية :وهي قدرة املخزون من نفط وغاز وماء على
الإنتقال من مكان لآخر خالل ال�صخور.
• امل�سامية :وهي ن�سبة حجم امل�سامات �إىل حجم ال�صخور
الكلي.
• درجة الت�شبع :وهي ن�سبة ت�شبع امل�سامات باملخزون.
�إن درا�سة تدفق النفط �أو الغاز خالل م�سامات ال�صخور �أمر
معقد ي�صعب فهمه بدقة� ،إذ �أنه يختلف متاما فيما لو كان هذا
التدفق عرب �أنبوب معروف الطول والقطر وميكن قيا�س درجة
حرارته و�ضغطه� .إال �أن الأمر يختلف بالن�سبة لدرا�سة تدفق
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النفط والغاز يف الو�سط امل�سامي لل�صخور حتت
الأر�ض ،فهناك كثري من العوامل املجهولة .وال
بد من �أخذ كثري من الإفرتا�ضات يف احل�سبان
لتقريب ال�صورة .وهناك جملة من الإفرتا�ضات
يتعمدها مهند�س املكامن لي�صنع �صورة مقربة
ملا هو عليه الو�ضع احلقيقي يف مكمن النفط
كافرتا�ض �أن املكمن يحتوي على �سمك ثابت
من بدايته �إىل نهايته ،و�أن طبقاته متجان�سة ،وان
ال�ضغط يف جميع مناطقه مت�شابهة وغريها الكثري
من الإفرتا�ضات.
�أثناء حفر بئر النفط وخا�صة الأبار الأوىل يف
اي حقل جديد يقوم املهند�سون مب�ساعدة
اجليولوجيني بدرا�سة الطبقات التي يتم حفرها
حلل �أي م�شكلة قد تواجهها عملية احلفر ،كما يتم الإ�ستفادة
من هذه الدرا�سات عند حفر �أي بئر �آخر .ويركز مهند�س
املكامن على درا�سة طبقات املكمن الذي يحوي النفط �أو
الغاز ،ويتم ذلك عن طريق �أخذ عينات من ال�صخور ودرا�ستها
يف املخترب .وهناك نوعني من العينات ميكن �أخذها للمخترب
لدرا�ستها:
• عينات من فتات احلفر
• عينات مقطعية تقطع مبثقب خا�ص
فتات احلفر :يكون عادة خمتلطا بطني احلفر ومواد �أخرى،
لذا يغ�سل باملاء ويجرى عليه عدة �إختبارات وذلك ب�إ�ضافة
حماليل كيماوية ملعرفة نوع ال�صخور ولونها و�صالبتها وحجمها
و�شكل جزئياتها وهل هذه الفتاتات ال�صخرية حتتوي على
مواد ع�ضوية �أم ال؟
املقطع :با�ستخدام مثقب القطع �أثناء احلفر ميكن �أن نح�صل

على مقطع من ال�صخور ا�سطواين ال�شكل ي�صل طوله �إىل عدة
�أمتار ،يحفظ ويرتب بعناية وير�سل �إىل املخترب للدرا�سة .ويف
املخترب يقطع املقطع �إىل عينات �أ�صغر مبقا�سات خمتلفة على
ح�سب نوعية االختبار.
ومن املقطع ميكننا معرفة اخلوا�ص الطبيعية لل�صخور وهي كما
ذكرنا :امل�سامية والنفاذية ودرجة الت�شبع.

امل�سامية:
حتتوي ال�صخور على نوعني من امل�سامات ،م�سامات مت�صلة
ميكن قيا�سها و�أخرى معزولة ال ميكن قيا�سها �إال بطحن
العينات ،و�أكرث ال�صخور م�سامية هي ال�صخور الرملية.
وهناك �أجهزة كثرية لقيا�س امل�سامية لكن �أكرثها انت�شارا
هو جهازي مقيا�س امل�سامية وجهاز �ضخ الزئبق .والفكرة
الأ�سا�سية لهذه الأجهزة هو �ضغط النرتوجني �أو الزئبق يف
ا�سطوانة معروفة احلجم بداخلها العينة �إىل �ضغط ي�صل �إىل

م = امل�ساحة (�سم)2
ذ = النفاذية (دار�سي)

�آفاق علمية

فالدار�سي الواحد هو النفاذية التي ت�سمح مبرور �سائل �أو غاز
ذو لزوجة تعادل واحد �سنتيبوي�س وتدفق ي�ساوي واحد �سم
مربع لكل ثانية عرب م�ساحة تقدر بـواحد �سم مربع و �ضغط
يعادل �ضغط جوي واحد لكل واحد �سنتيمرت.
�أكرث من � 6ضغط جوي ،ومبعرفة حجم النرتوجني �أو الزئبق وال�صخور ذات امل�سامية العالية لي�س �شرطا �أن تكون ذات
الذي متكن من الدخول يف العينة ،ن�ستطيع معرفة ن�سبة حجم نفاذية عالية ،فبع�ض �أنواع الطني ت�صل م�ساميتها �إىل %40
ولكن نفاذيتها قد تكون �صفرا .ومعظم مكامن النفط يف
الفراغ �إىل حجم العينة الكلي.
العامل حتتوي على نفاذية �أقل من واحد دار�سي� ،أي ما يعادل
القدرة الإنتقالية للنفط عرب ثقب م�ساحته واحد مايكرومرت
النفاذية:
تقا�س النفاذية وهي قدرة املادة على الإنتقال خالل ال�صخور ،مربع ،وامليكرومرت جزء من مليون من املرت.
بجهاز قيا�س النفاذية .وحتى ن�ستطيع �أن نقي�س النفاذية يجب
علينا معرفة العوامل التي تتحكم يف مرور �سائل �أو غاز خالل درجة الت�شبع:
هناك ثالثة �أنواع من الت�شبع يهتم بها يف املخترب وهي ت�شبع
م�سامات ال�صخور ،وهذه العوامل هي:
املاء وت�شبع النفط وت�شبع الغاز .ويق�صد هنا بالت�شبع هو ن�سبة
•قوة تدفق ال�سائل �أو الغاز
ت�شبع م�سامات ال�صخور باملاء والنفط والغاز .ولقيا�س درجة
• �ضغط ال�سائل �أو الغاز املتدفق
الت�شبع هناك طريقتني م�شهورتني تتبع يف املختربات النفطية
• لزوجة ال�سائل �أو الغاز
وهما التقطريوالتجميع.
• امل�ساحة التي يتدفق منها ال�سائل �أو الغاز
• طول امل�سافة التي يتنقل خاللها.
ومبعرفة هذه العوامل ن�ستطيع قيا�س النفاذية بوحدة الدار�سي �إن كل معلومة ميكن معرفتها عن مكمن النفط ت�ساعد على
زيادة كمية النفط التي ميكن ا�ستخراجها من باطن الأر�ض
عن طريق هذه املعادلة :النفاذية= ذ = ق ل ز � /ض م
كما ت�ساعد على و�ضع اخلطط املثلى لإنتاج وحفر املزيد من
حيث �أن :ق = قوة التدفق (�سم/2ثانية)
الآبار وحتديد �أماكن احلفر ومتى وكيف يتم احلفر .لذا تعترب
ل = الطول (�سم)
هند�سة املكامن هي العقل املدبر لهند�سة احلفر والإنتاج.
ز = اللزوجة (�سنتيبوي�س)
�ض = ال�ضغط (�ضغط جوي)

31

�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

زواج

احتفلت �أ�سرتا احلليلي و�أبوال�سعود بزفاف ابنهم ال�شاب ح�سني ف�ؤاد �سلمان احلليلي
على كرمية �صالح �سعود �أبوال�سعود �ألف مربوك وبالرفاء والبنني.

ت

�صوير ريكوردجن

احتفلت �أ�سرة احلبيب بزفاف جنلها ال�شاب �أحمد في�صل احلبيب� ،ألف مربوك
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احتفلت �أ�سرة املرهون
بزفاف ال�شاب
علي عبا�س املرهون
�ألف مربوك وبالرفاء
والبنني

زواج
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احتفلت عائلة القطيفي
بزفاف ابنها علي ح�سني
القطيفي على كرمية �شاكر
ال�صفار �آلف مربوك

احتفلت �أ�سرتا البحراين وال�شقيقي بزفاف ال�شاب عادل
على كرمية احلاج ح�سن مكي ال�شقيقي بارك اهلل لهما
ورزقهما الذرية الطيبة.

احتفلت �أ�سرة ال�سماك بزفاف جنلها نبيل ..
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ت
�صوير ريكوردجن
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الدكتور /حممد حمرو�س �آل حمرو�س
�إ�ست�شاري وباحث يف علوم امليكروبات الإكلينيكية وهند�ستها اجلينية

فريو�س الكورونا يظهر بهيئة جديدة ومن م�صدر جمهول!
�أُ ُكت�شفت فريو�سات الكورونا يف ال�ستينيات من الألفية ال�سابقة.
وهي تنتمي للعائلة الفرعية يف الت�صنيف العام للفريو�سات
وامل�سماة بـ "كورونافرييني" ()Coronavirinae
واملوجودة يف العائلة الكبرية واملعروفة يف عامل الفريو�سات
"كورونافرييدي" ( )Coronaviridaeوالتي-
ب�شكل عام -ت�صنف �إكلينيك ًيا من �ضمن الفريو�سات التي
ت�صيب اجلهاز التنف�سي.
تظهر فريو�ساتالكورونا -ب�صورة عامة -ب�شكل واحد يت�ألف من
طبقة خارجية بروتينية �سطحية (بها نت�ؤات بروتينية) وحتيط
تلك الطبقة بغ�شاء بروتيني ،ويوجد يف و�سط هذه الأغلفة
املحتوى اجليني امل�س�ؤول عن كل ال�صفات الوراثية وهو من
و�سميت بالكورونا (وهو م�صطلح التيني
نوعية (ُ .)RNA
يعني تاج) لأنها تظهر حتت املجهر على �شكل تاج �أو هالة.

�صورة :1فريو�س الكورونا حتت املجهر الإلكرتوين.
تُ�صيب هذه النوعية من الفريو�سات الأن�سان يف خمتلف
الأعمار (� اً
أطفال و�شيوخً ا) ،وت�ستهدف اجلهاز التنف�سي ب�شقيه
العلوي وال�سفلي وقد تت�سبب يف �إ�صابة خاليا �أجهزة �أخرى
�أي�ضً ا يف ج�سم الأن�سان (غري اجلهاز التنف�سي).
�أن هذه النوعية من الفريو�سات تُ�صيب الكثري من النا�س وال
يلتفت لها �أحد ويتم التعامل معها على �أنها حالة من حاالت
الإنفلونزا.بل �أن معدل الإ�صابة يف كل �سنة عند البالغني
خ�صو�صا يف ف�صل
بفريو�سات عائلة الكورونالي�س بالقليل
ً
ال�شتاء وبداية الربيع.
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وترتاوح الأ�صابة بفريو�سات الكورونا التي تُ�صيب الأن�سان
بني نزالت الربد ال�شائعة وااللتهاب الرئوي احلاد.
وتعترب فريو�سات الكورونا من الأ�سباب الرئي�سيه للأزمات
احلاده التنف�سيه خا�ص ًة ملر�ضى الربو و�أ�صحاب املناعة ال�ضعيفة
ومن لديهم �أمرا�ض مزمنة ومن ت�صاحبهم �أمرا�ض حادة وكبار
ال�سن .ومتى ما متكنت هذه النوعية من الفريو�سات من
الو�صول للجهازالتنف�سي ال�سفلي ف�إنها ت�ستطيع �أن ت�سبب
�ضيق ال�شعب الهوائية عن طريق تدمري اخلاليا املبطنه
لها وزياده �إفراز تلك اخلاليا لبع�ض املواد الكيمائيه (مثل
الهي�ستامني) التي ت�ؤدي �إىل تفاقم املر�ض.
وب�شكل عام ،ف�إن غالبية امل�صابني بالكورونا يت�شافوا منها
بعد �أن يتغلب جهازهم املناعي عليها ويكون �أج�سام ُم�ضادة
جتاهها دون �أي ُم�ضاعفات تُذكر .ولهذا فهي غائبة عن الر�أي
العام بل وحتى يف �أو�ساط بع�ض املُتخ�ص�صني (كما �أن هناك
فريو�سات �أخرى -تُ�صيب اجلهاز التنف�سي -وغائبة �أي�ضً ا عن
الأو�ساط العامة وال يتم احلديث عنها).
وللإ�ضافة التو�ضيحية ،ف�إن فريو�سات الكورونا بف�صائلها
املُختلفة تُ�صيب �أي�ضً ا احليوانات الثدية والطيور.

تنتقل هذه الفريو�سات (ب�شكل عام) من �شخ�ص لآخر عن
طريق الرذاذ امللوث من املري�ض و�سوائل و�إفرازات املري�ض
التي تلوث الأ�سطح فتت�سلل للجهاز التنف�سي عن طريق
الأنف �أو الفم (والتي ت�شمل العطا�س وال�سعال) والأيدي
امللوثة.
والغاية من هذه املقدمة هو الت�أكيد على �أن الكورونا هي عائلة
من الفريو�سات ولي�ست فريو�س واحد يف حد ذاته .وكون �أن
طبيعة هذه الفريو�سات ُمتغرية ولها امتدادات جينية خمتلفة
نظ ًرا لإحتمالية �إنتقال بع�ضها من احليوانات للإن�سان ف�إن هذا
يجعلها تظهر بهيئات مر�ضية تختلف يف حدتها و�شرا�ستها
وطبيعة احلالة املر�ضية التي ت�سببها.
وحتى قبل هذه الفرتة ،كان هناك ما بني خم�سة �إىل
�ستة من ف�صائل الكورونا معروفة ب�إ�صابتها للإن�سان (على
�إت�ساع و�ضخامة هذه العائلة) ،ومن �أ�شهرها "ال�سار�س"
( )SARSوالتي �أخذت �شهرتها الكافية يف عام 2003م يف
جمهورية ال�صني والتي قتلت حينها � 775شخ�ص(حيث
تُ�سبب الإلتهابات احلادة وال�شديدة يف اجلهاز التنف�سي،
والتي �إمتازت مبقدرتهااملر�ضية الفريدة من نوعها مقارنة
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ب�أقرانها،في�إ�صابتها للجهاز التنف�سي العلوي وال�سفلي واجلهاز (حيث ي�شعر املري�ض بالإحتقان يف احللق والتهاب اجليوب
الأنفية)ويتبعها �أفرازات وق�صور و�ضيق يف التنف�س .وكما
اله�ضمي و�إنتقالها من �شخ�ص لآخر ب�صورة �سريعة).
هو احلال عند الإ�صابة ببقية فريو�سات اجلهاز التنف�سي ،ف�إن
وبعد �إكت�شاف فريو�س ال�سارز (� )SARS-CoVأ�صبح عدد فريو�س الكورونا قد ت�صاحبه �أالم يف الع�ضالت.
ف�صائل فريو�سات الكورونا املعروفة التي ت�صيب الأن�سان
ُ
قُرابة �أربعة ف�صائل .ويف عام 2004م� ،أعلنت ثالثة من مراكز معظم احلاالت امل�صابة كانت ت�شكي من وجود �أمرا�ض �أخرى
الأبحاث اكت�شافها للفريو�س الكوروين اخلام�س والذي م�صاحبة �أو �ضعف يف اجلهاز املناعي (كما هو احلال عند الكبار
خ�صو�صا الفئة العمرية فوق � 24سنة والذين كان
�سمي اجلنة اجلديدة ( )New Heaven Coronavirusيف ال�سن)،
ً
ُ
�أو ( .)NL63CoVويف عام 2005م ،مت اكت�شاف الفريو�س غالبيتهم من الذكور .ولقد لوحظ تطور الأعرا�ض لديهم بعد
ال�ساد�س بوا�سطة فريق من جامعة هونكوجن يف �إثنني من الإ�صابة بالفريو�س الكوروين ال�شرق �أو�سطي �إىل التهاب حاد
مر�ضى التهاب ال�صدر و�سمي ( .)HKU1CoVويف �سبتمرب يف الرئة ب�سبب تلف احلوي�صالت الهوائية وتورم الأن�سجة
من عام 2012م ،مت اكت�شاف الفريو�س الذي �سمي بفريو�س الرئوية (حيث �أن الفريو�س مينع و�صول الأك�سجني �إىل الدم)
الكورونا الفريد من نوعه ( )Novel Corona Virus 2012مما ي�ؤثر على وظائف �أع�ضاء اجل�سم ومن �ضمنها الكلى (م�سب ًبا
�أو ( )nCoVوامل�شابه لفريو�س "ال�سار�س" (بل ومت تعريفه ف�شل كلوي) وقد ينتج عن ذلك الوفاة.
على �أنه امتداد لفريو�س "ال�سار�س") ويختلف عن بقية
فريو�سات الكورونا الأخرى التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي يف ويتم ت�أكيد ت�شخي�ص احلالة من خالل فح�ص عينات املري�ض
جيناته الوراثية ،حيث مت ت�شخي�ص �أول حاالته يف اململكة والتي تعتمد على النتائج املخربية والتي من خاللها يتم
العربية ال�سعودية (عن طريق فريق بحثي يف هولندا) علماً فح�ص وجود جينات معينة للفريو�س يف �سوائل ال�صدر.
ب�أن �أول ظهور م�سجل له كان يف الأردن .وعليه قامت منظمة
ال�صحة العاملية ب�إطالق تقريرها الأول مو�ضحة خطورة ذلك وت�ؤكد منظمة ال�صحة العاملية ب�أن الفريو�س اجلديد (وحتى
الفريو�س ،بل وقامت بتعريف احلالة الإكلينيكية للمر�ض كتابة هذا املقال) قد ت�سبب يف وفاة � 27شخ�ص يف ال�شرق
من �أجل م�ساعدة الدول الأخرى على تقوية برامج احلماية الأو�سط و�أوروبا وافريقيا من جمموع � 50إ�صابة(اجلدول)،
ال�صحية لديها �ضد الفريو�س اجلديد .وبعدها قامت املنظمة وهو ال ينتقل من �شخ�ص لآخر ب�سهولة حيث يحتاج لفرتة
ب�إ�ضافة معلومة مهمة و�أيجابية على م�ستوى احتواء املر�ض ح�ضانة طويلة.وتُ�ضيف املنظمة يف ت�صريحها ب�أن ما الحظته
(ولكنها معقدة يف عامل البحوث) وهي عدم مقدرة الفريو�س يف ال�سعودية يف �أكرب موقع للإ�صابة ،ب�أن املر�ض ال يظهر على
على الإنتقال من �شخ�ص لآخر ب�سهولة (حيث يحتاج لفرتة �أنه قادرعلى الإنت�شار يف املجتمع ب�سهولة ،وك�أنها تلمح ب�شكل
خمالطة طويلة) .مما ت�سبب يف تعقيد فهم طبيعة الفريو�س .غري مبا�شر ملدينة الأح�ساء (وهو ت�صريح عام تتداوله منظمة
وهذا الأختالف هو جوهري مع فريو�س "ال�سار�س".
ال�صحة العاملية ب�شكل معلن ،ولي�س باملعلومة ال�سرية) .وت�ؤكد
املنظمة على �أن نف�س املالحظة موجودة �أي�ضً ا يف �أماكن م�شابهة
وقد زاد من تعقيد عملية البحث يف طبيعة فريو�س الكورونا من �أوروبا مما ي�ؤكد �صحة تلك النظرية .وهذه املعلومامتتجددة
اجلديد لعام 2012م (بعك�س بقية الفريو�سات التي تُ�صيب ويتم احل�صول عليهامن خالل متابعة حثيثة وب�شكل دقيق مع
اجلهاز التنف�سي مثل فريو�سات الرينو ( -)Rhinovirusesالهيئات ال�صحية العاملية.
وهي فريو�سات �أخرى تُ�صيب اجلهاز التنف�سي �أي�ضً ا-
والإنفلونزا)�صعوبةزراعته خارج ج�سم الأن�سان ،حيث يواجه ومع العلم من هذا كله ،فمنظمة ال�صحة العاملية ال تخفي
معوقات كثرية.
خماوفها من احتمالية انت�شار املر�ض و�ضرورة اخذ احلذر
خ�صو�صا �إذا ما مت حتور
(حيث تتعامل معه بحذر �شديد
ً
ت�شمل �أعرا�ض فريو�س الكورونا النمطي ال�شرق �أو�سطي الفريو�س ب�شلك مفاجئ و�أ�صبح قاد ًرا على الإنتقال من
احلايل (والذي يتم التوجه نحوه يف هذه الأيام) والذي مت �شخ�ص لآخر!).
التعرف عليه يف العام املن�صرم (2012م) والذي ُي�سمى بـ ومعظم احلاالت امل�صابة املوجودة يف بريطانيا وفرن�سا واملانيا
(� ) ) Novel Coronavirus 2012 ) nCoVأو -كما وتون�س كانت يف �أ�شخا�ص كانوا قادمني من الأردنومنطقة
مت تغيري ت�سميته ر�سم ًيا� -أعرا�ض اجلهاز التنف�سي ال�شرق اخلليج (املنطقة التي ظهر فيها الفريو�س لأول مرة يف العام
�أو�سطية ( Middle East Respiratory Syndromeاملا�ضي).
 ) Coronavirus MERS CoVعلى ارتفاع يف درجة
احلرارة -والتي ت�صل �إىل  38درجة مئويةُ -ي�صاحبها �سعال وت�ؤكد منظمة ال�صحة العاملية ب�أن عدد الوفيات يف منطقة

الأح�ساء قد و�صل �إىل � 11شخ�ص من �أ�صل � 22إ�صابة ،وهو
ما تتداوله الهيئات الر�سمية لدينا �أي�ضً ا ممثلة يف مقام الوزارة.
وهي املعلومة املوجودة على مواقع الهيئات ال�صحية العاملية.
وهذا يرفع جمموع الوفيات يف اململكة العربية ال�سعودية
(وح�سب منظمة ال�صحة العاملية) �إىل قرابة � 21شخ�ص من
جمموع � 38شخ�ص �أ�صيبوا باملر�ص منذ مطلع ال�صيف املا�ضي
(اجلدول).
هنا يتم الت�أكيد على �ضرورة رفع م�ستوى الوعي ال�صحي
بخ�صو�ص هذا املر�ضعند املجتمع.
ومن خالل ُمتابعة لطبيعة املر�ض ومن موقع اهتمامي
خ�صو�صا يف املناطق التي مت ت�شخي�ص حاالت بها
كمتخ�ص�ص
ً
مثل بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا� ،أنه ينتقل من الأن�سان للأن�سان يف
ظروف اختالظ مبا�شرة.
و ُيعرف الإختالط الذي يت�سبب يف انتقال العدوى هنا
وح�سب منطمة ال�صحة العاملية على �أنه :املكان ال�صغري
واملُغلق الذي يوجد به �شخ�ص م�صاب ويتم التواجد فيه لفرتة
طويلة.
فعلى �سبيل املثال ،تقول الهيئة ال�صحية الفرن�سية�أن �أحد

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
على الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي
االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم
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الطبية

املناعي ومقاومة العدوى والإكثار من �شرب ال�سوائل الطبيعية
خ�صو�صاً املياه الطبيعية.
ويجدر بالذكر �أنه ال يوجد عالج �أو لقاح �ضد فريو�س الكورونا
احلايل (ال�شرق �أو�سطي) حتى الآن .ومعظم الإجراءات
املُتبعة هي �إجراءات داعمة �صح ًيا للحاالت امل�صابة ت�ستهدف
التخفيف من �أعرا�ض املر�ض مثل �إجراءات الدعم بالتنف�س
ال�صناعي وما �شابه.
ومن املهم الت�أكيد على �أن منظمات ال�صحة العاملية تعمل على
جتديد بياناتها يف �أعداد امل�صابني والوفيات يف العامل .وعليه،
ن�ؤكد على �أن الأرقام املكتوبة"ديناميكية" وقابلة للتغري يف �أي
وقت وقد مت توثيقها حتى وقت كتابة هذا املقال.
�صورة :2نزول فريو�س الكورونا اىل اجلهاز التنف�سي ال�سفلي.

�صورة :3هل امل�صدر حيواين؟ و�إذا كانت الإجابة نعم ،فما هو احليوان الناقل له؟

ويف الأخري ن�ؤكد على-:
� .1أن هذه الفريو�سات موجودة ومنت�شرة .بل و�أنها قابلة للتحور
�أي�ضً ا بعد ان تنتقل للحيوانات (كما هو احلال عند فريو�سات
خ�صو�صا و�أن جيناتها من نوعية ( )RNAواملعروفة
الأنفلونزا)
ً
به�شا�شتها.
� .2أن م�صدر الفريو�س غري معروف .وال توجد معلومة موثقة
حول �أ�صل �أنتقاله للأن�سان .فيحتمل �أن يكون م�صدره
حيواين ويحتمل �أن يكون حمو ًرا (يف جيناته الوراثية) من
فريو�س �أ�صله �أن�ساين .وال يجوز الإعتماد على كالم يتداول
بغري بينة وا�ضحة.
ويجب الت�أكيد �أي�ضً ا على �أن معظم املنظمات ال تو�صي بفر�ض
�أية قيود على �أن�شطة ال�سفر والتجارة حت�سباً لهذا احلدث حتى
الآن.
مالحظة :جميع الأعداد املوجودة والأح�صاءات امل�سجلة
هي ح�سب منظمة ال�صحة العاملية ومواقع الهيئات ال�صحية
الأوروبية واملعتمدة.
جدول :1الإح�صاءات امل�سجلة يف الهيئات العاملية حتى وقت
كتابة هذا املقال (.)2013/5/30

�صورة :4فح�ص فريو�س الكورونا عن طريق اجلينات الوراثية.
املري�ضات امل�شخ�صة باملر�ض (عمرها � 50سنة) قد متت �إ�صابتها وللوقاية من فريو�س الكورونا (�أو �أي فريو�س �آخر) ،ف�إن الإبتعاد
بعد تنوميها يف غرفة بها �شخ�ص م�صاب (عمره � 65سنة ،كان عن �أي حالة يظهر عليها �أعرا�ض املر�ض الإكلينيكية املُ�شار
قادم من دبي) ،وهذا ي�ؤكد املعلومة �أعاله وي�ؤكد �أي�ضً ا لنا (يف لها �أعالهولب�س الأقنعة اخلا�صة يف حال كان ذلك �ضرور ًيا
م�ؤ�س�ساتنا ال�صحية) ب�ضرورة تعقيم الغرف امل�شتبه بها ب�شكل وكذلك الإلتزام بغ�سل اليدين باملاء وال�صابون �أو بوا�سطة
ا�ستخدام املعقامات الطبية قبل مل�س الأنف �أو الفم �سيكون
كايف حتى ال ينتقل املر�ض للأخرين.
وعليه يتم الت�أكيد�أي�ضً ا على �ضرورة ا�ستخدام �سبل العزل كفيل حلد كبري ملنع انت�شار الفريو�س لل�شخ�ص.
الكافية من لب�س كمامات و�إخبار اجلهات املخت�صة ليتم القيام ويجب الت�أكيد على �ضرورة تهوية املكان وكذلك الإهتمام
بالإجراءات الطبية الالزمة لتفادي انتقال املر�ض و�إحتوائه .بالتغذية التي ت�شمل الفواكه واخل�ضروات لتقوية اجلهاز
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الأردن
قطر
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الق�صيدة ولـعبة الطوق ...
�شفيق العبادي

(ر�ؤية ثقافية)

-1الهواء الذي تنرثه الفرا�شات رمبا ي�ستثري غبطة الباب كيف حلطاب لغة يحمل يف ر�أ�سه ف�ؤو�سا معتقة يف جرار املعاجم ,
ومـقـطـرة فـي خمابر املجامع �أن يتفي�أ بع�ض ظاللها طمعا ب�شيء من الر�ؤيا.
هذا ماكانه ( �صبي ) قبل اثنني وع�شرين عاما  ,حينما �أ�سـر له مـديـر الأم�سية التي �ضمته و�شاعرين �صديقني اعرتا�ض
البع�ض كيف لأم�سية قطيفية تخلو من �أي �شاعر قطيفي؟ .
وقـتها ا�سـتـفـهـم بكثـيـر مـن ال�سـذاجـة � ,أليـ�سـت الـقـديح وتاروت ابـنـتي القطيف؟
مل ي�ضم قامو�سه بعد م�صطلح (املركز والأطراف) ومل ينفتح على برجوازية اللغة ومل يتعرف على مايدور يف املجال�س
املخملية  ,وكيف ي�صبح ال�شعر طائرا مفقوء العينني طمعا يف تغريده احلزين � ,أما ال�شعراء فماهم غري طيور الفرجة.
 -2كان �أول طوالع احلروف التي رمت به بعيدا �إىل متاهة الأ�سئلة,ديوان خمطوط
ل�شاعر كبري  ,كبري جدا  .مل تتلوث به ذاكرة كانت من ال�سخاء �أن �أفردت جناحـيها لكل عابر �شريطة �أن اليحاول تعكري
ف�ضائها برائحة ليمونه .
-3مل يدرك (ال�صبي) وقتها �أي�ضا �أن مفاتيح اللغة م�سننة  ,لكل مفتاح بوابته ح�سب منازلها � ,إال بوابة الريح فلي�س لها غري
مفتاح �أوحد .
 -4اللغة ذلك الكائن احلي  ,والرحم اخل�صيبة  ,والأنثى الولود .
كيف يحلو للبع�ض جت�سريها عبورا ملعناه هذا هو مفرتق الوعي!
 -5اللغة تلك ال�سيمفونية امل�شتجرة الأ�صوات والتي ت�صل ب�أق�صى مالديـها حـ�سـب ظرفها الزماين هذا هو مفرتق ال�شعر !
 -6لكن ولأن الهواء الذي تنرثه الفرا�شات رمبا ي�ستثري غبطة الباب  ,حـتى و�إن كانت امل�سافة ( ثالثمائة زهرة) من ال�سنوات
فهي ال�شيء يف مـ�سـيــرة الـوعـي الإن�ساين  ,والفا�صلة بني تو�أم �شعري �آخر  ,لي�س فـقـط مل جتر�أ تلك الذاكـرة �أن تواري
ف�ضيحة ليمونه هذه املرة  ,بل �أن ع�صاه �أخدت تلقف كل حـبالها لت�أثـث
جــ�سـر عـبـورنا لق�صيـدتـنا الـراهــنة مـن خـالل تـهـوية تــربـتـها الإبـداعــيـة وتــ�شـويـ�ش �صـورتـها املـعــلـبـة
وا�سـتـنـبات �صـورة طـازجة مـقـطـوفـة مـن �أ�شجارالـواقـع ومقـطرة من تدوير �أدواته حـيــث �ســمــة املبدعني والتي
�شقـت الحقا بركا لقطرات �أكرث متردا يف الذهاب بعيدا يف العـبث بطـيـنـتها املقـد�سة مهدت الطريق لنهر من الكتابات
اجلارف �أذاب كتل الطني امللبـد عـلى م�صبات �شعريتها احلقيقية ح�سب ظني � .أجتهد بذلك حمموال على جـناح الده�شة
مـن ق�صر امل�سافة هذه املرة والتي عملت على تروي�ض ذائـقـة كانت للأم�س القريب فـر�سا جمـوح .التلني �صهوتها �إال ملن
�أ�سلمها ع�صمة ال�شوط  .و�إذا توا�ضعـنا ر�سمت لها �شـرفة يف جدار احللم يطل بها على البعيد�.إذ لي�س بالي�سري احـتطاب
�سندبانة رهلتها خـربـ�شات الزمن املعتق بنبيذ ال�سنني ب�ضربة ف�أ�س يتيمة  .فاملحطات التي عـربتها (قـ�صـيدتـنا املحلية )
عرب م�شوارها التاريخي الطويل متاهت وخمتلف الإنعـطافات الفـنـية التـي خا�ضتها ( الق�صيدة الأم) ,دون امل�ساومة على
قـدا�سة وطهر لغـتها قـبال �أي لــوثة حـ�ضارية متـ�س بكارة هذه ( اللغة البتول ) ,لتكون جديرة ب�إر�ستقراطيتها الثقافية � ,أو
قف�صها الذي تنف�ست فيه بعيدا عن هموم الب�سطاء من النا�س  ,نقية من �شوائب الهام�ش  ,وعوالق امل�سكوت عنه  .ال�أدري
ماالذي �ساورين لفتح هـذا ال�صندوق الأ�سود ؟ رمبا لروعة التـجاور الذي �أراه  ،كـدليل عـلى مـ�ستــوى التجذر الذي
حفرته الإجتهادات ال�شعرية احلديثة .
وكدليل على جتاوزنا لثنائية ال�شكل وامل�ضمون والذي ا�ستهلـكت مـن �شعريتنا الكثري .
�صحيح �أنها اجتهادات لغوية وا�سلوبية رمبا الزالت خداجا حتتاج �إىل كثري من الدفئ لتفق�س �صباحاتها  ,فاللغـة كع�صاة
ال�ساحر مامل يكن متمكنا ( لن يقنعنا �أنها حية ت�سعى )  .لكن مايعنينا هنا روح املغامرة �أو املقامرة �سيان  ,والذي �أرى �أنها
تفـتح البوابة عـلى نافـذة الإحـتماالت � .أمل �أقل لكم �أن الهواء الذي تنرثه الفرا�شات رمبا ي�ستثري غبطة الباب .

ثقافة

�آخر الكالم

�آخر الكالم

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

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

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com

[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

�سما ا َ
خلط

www.samalkhot.com
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خ�ص
و ومات حقيقية
هدايا
لكل م�شرتي

ضضيات تصصل إإىل
تخف

40%

�ض املوديالت

على بع

• طاقم متخ�ص�ص مل�ساعدتكم يف االختيار ال�صحيح • اخرتنا لكم �أف�ضل املاركات العاملية لتجدوها حتت �سقف واحد
املعر�ض الرئي�سي  :القطيف  -املجيدية � -شارع القد�س  -ت8542949 :
الفروع  /القطيف � -شارع الإمام جعفر ال�صادق ( ع )  -مقابل البنك العربي الوطني  -ت 8529198 :
حي املجيدية  -بالقرب من وكالة تويوتا  -ت  - 8548778 :القطيف � -شارع الإمام علي ( ع )  -ت 8542812 :
E-MAIL : ALOBAID2004@HOTMAIL.COM

مكتب املهند�س جا�سم �آل قواحمد

لال�ست�شارات الهند�سية وامل�ساحية

مكتب الدمام  -تلفون - 8355409 / 8355408:فاك�س 8355407 :
مكتب القطيف  -تلفون  - 8545552 / 8545551 :فاك�س 8541979 :

email:gec - dammam12@yahoo.com

�شركة
هند�سية
متكاملة
ت�صميم � -إ�شراف  -م�ساحة  -تخطيط عمراين �إدارة م�شاريع  -فرز الوحدات العقارية  -ت�صميم داخلي وديكور

فيال فهد املرير ( الدمام  -حي ال�شاطئ )

برج املهند�س حممد ال�صعب
( طريق الدمام الظهران )

مبنى جتاري �سكني  -ملك املهند�س م�صطفى ال�سيهاتي
( �سيهات � -شارع اخلليج )

الرثيا ( �أفينو )  -العوامية  -حمافظة القطيف
ملك الأ�ستاذ علي �أحمد الدجاين و�شركاءه
املركز الرئي�سي  -الدمام  - 8326790 :فاك�س 8326794 :
�ص.ب  - 35361 :الدمام - 31488 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع القطيف  - 8558818 :فاك�س 8530073 :
�ص.ب  - 10153 :القطيف  - 31911:اململكة العربية ال�سعودية

www.i-tecgroup.com
فرع ظهران اجلنوب - 072552552 :فاك�س 072550333:
�ص.ب  - 195 :ظهران اجلنوب - 61953 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �سعود
�أمام دوار ال�ساعة  -مكتب رقم 24 / 25

