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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

" بقايا الرماد "  ..ديوان ال�شاعر الراحل
عبد الوهاب ح�سن املهدي بني النار والأوراق !
"بقايا الرماد" ديوان �شعري �صغري لكنه يعرب عن معاناة هائلة ل�شاعر �أ�صيل تعر�ض حلادثة
م�ؤملة بل فاجعة �أودت بحياته وبحياة زوجته و�أطفاله � .إنه ال�شاعر املوهوب عبدالوهاب
ح�سن املهدي الذي احرتق بيته ويف غمار احلادثة احرتقت �أوراق دواوينه املخطوطة والتي
هي احل�صيلة ال�شعرية التي ميتد عمرها بامتداد عمره الثمانية والأربعني عاما التي عا�شها يف
ب�ؤ�س �شاعر عا�ش حياة الكفاف ومات دون �أن ميتلك زادا والعقار والماال.امتدت اليد اخلرية ،
املخل�صة و�أعني ال�شاعر عدانان العوامي ؛ لتنقذ ما تبقى من احلادث املفجع  ،وتن�شره كي تعيد
االعتبار ل�صوت �شعري �أ�صيل مل يح�صل على ن�صيب مالئم من االنت�شار والذيوع.
كان بيت ال�شاعر املهدي �أقرب ل�صالون �أدبي ب�سيط يجمع نخبة رمبا جتاوز عددها �أ�صابع اليد
الواحدة من ال�شعراء واملثقفني  ،حيث جترى حوارات متعط�شة للمعرفة  ،مع وجود �أ�صيل
لكتب ومراجع ميكن الرجوع �إليها حني ت�شتد احلاجة للت�أكد من معلومة �أو ت�صحيح �أبيات
�شعرية معينة  ،وغري ذلك من مهام �أدبية وثقافية.
رغم عالقتي احلميمة بال�شاعر الراحل وامل�ساحة ال�شا�سعة من املحبة التي جتمعنا �إال �أن عالقة
خدنيه ال�صديقني ال�شاعرين عدانان العوامي وحممد ر�ضي ال�شما�سي �أعمق و�أكرث ر�صانة
باعتبار العمر؛لذلك ف�أنا يف حاجة لأحدهما �أوكليهما لأتقرب �أكرث و�أكرث من حياة وقلب وعقل
�شاعرنا عبدالوهاب املهدي؛وهذا بالفعل ما يح�صل الآن برجعوعي �إىل الديوان الذي �أعد
بجهود ال�شاعر العوامي و�إىل املقدمة التي كتبها ال�شاعر ال�شما�سي لبقايا الرماد والتي ت�ضمنت
جانبا من �سريته احلياتية وال�شعرية.
مل يكن " بقايا الرماد" هو الديوان الوحيد لل�شاعر ؛ فقد �سبقته ثالثة دواوين �أخرى  ،هي "
ربيع ال�شباب "  ،و" من وحي القطيف "  ،و" قب�س الإ�شراق " �.أما ديوان " بقايا الرماد" فلم
ي�شتمل �إال على �ست وع�شرين ق�صيدة مت �إنقاذها من بني لهيب النريان .
الق�صائد تغرتف من نهر عذب هو ال�شعر الغزل  ،وهو غر�ض قدمي من �أغرا�ض ال�شعر عكف
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املهدي فيه على جتويد �أدواته  ،و�شحذ ملكاته ،متو�سال بنغمة عاطفية �صافية يختلط فيها الأمل
بالرتقب  ،واحلنو بامل�شاعر امل�شبوبة للمر�أة اجلميلة التي �أبدع اخلالق يف خلقها  ،وهو �سبحانه
وتعاىل اخلالق العظيم .
تربز الطبيعة كخلفية متر �أمامها وقائع احلب  ،وتربز من خاللها املتع الربيئة التي ي�سجلها ال�شاعر
عرب ق�صائده اجليلة .
واحلقيقة �أن دواوين ال�شاعر ال�سابقة التي �أ�شرنا �إليها عربت عن عدد من الأغرا�ض ال�شعرية غري
�أن الديوان الذي مت ا�ستنقاذه من النريان يت�سم بوحدة مو�ضوعه  ،وهو " الغزل "  ،و�أح�سب
�أن هذه ال�سمة مل يق�صدها ال�شاعر بل جاءت نتيجة جمع تراثه الباقي وتن�ضيده بهذا ال�شكل.
�شعر الهوى وال�شباب الذي ي�سود �صفحات الديوان ال يعرب كل التعبري عن جتربة ال�شاعر
املمتدة يف الزمان واملكان لكنها تقدم م�شهدا مهما لن�صو�صه يف هذا املجال الذي �أجاد فيه دون
�أن ن�سقط ظروف جمع ما تبقى من �أوراق لهذا ال�شاعر الأ�صيل.
لقد عرب امل�ؤرخون الذين تناولوا التجربة ال�شعرية يف املنطقة ال�شرقية  ،ويف القلب منها القطيف
�إنتاج ال�شاعر املهدي فو�صفوه بالر�صانة وبالتعدد ووجود �إلتماعات جمالية يف ق�صائده  ،وهو ما
جنده يف بع�ض الكتب املهمة  ،ومنها � ":أدباء من اخلليج " لعبداهلل �شباط � " ،ساحل الذهب
الأ�سود " ملحمد �سعيد امل�سلم � " ،شعراء الع�صر احلديث يف جزيرة العرب " لعبد الكرمي احلقيل
 " ،القطيف � ،أ�ضواء على �شعرها املعا�صر " لعبد العلي �آل �سيف  ،وما كتبه مهدي �سويدان يف
" املنهل "  ،وال�سيد ح�سن العوامي يف " جملة ال�شرق"  ،وغري ذلك من مطبوعات ومراجع
موثقة .
�إن املقاالت النقدية والدرا�سات املتخ�ص�صة �أبانت حقيقة �أن عبد الوهاب ح�سن املهدي كان
�شاعرا حقيقيا  ،ارتبط بالق�ضايا القومية  ،وبامل�سائل الوطنية  ،وكان م�شاركا بقوة ب�شاعريته الأخاذة
يف مناق�شة العديد من املواقف االجتماعية التي مرت بها البالد يف �سنوات الطفرة والتحول .

كن على خافقي من الدهـــر �أحنى
�أت��رى النهر جاريا يا رفيقـــــي؟
�أن��ا يف غمرة الأ���س��ى � ،شارد الإح

وم��ن الذكريات  ،وال�شوق �أ�شفق
مثله �أدمعــــي بجفني ترقـــــــرق
�سا�س  ،هيمانٌ
باملتاعب مرهـــــق
ِ

ه����و
ٌ
ط����ائ����ر غ��������ردٌ  ،ل����ه �أم������ل ٌ
ه���و ���ش��اع��ر يف ال���ك���ون م��ن��ط��ل��قُ
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لقد �سادت ق�صائد ديوانه الأخري م�سحة ا�ست�شراقية معتربة  ،مع االعتماد على املنحى الرومان�سي النف�س الب�شرية ليعلن عن حب رمبا بدا من طرف واحد .وهو ما يتجلى يف ق�صيدته " هذا
يف تدفق ال�صور البيانية  ،وامل�شاهد البديعة التي تدخل �شغاف القلب وحترك الوجدان  ،وتدل ال�شاعر"  ،وفيها يحلق يف �أجواء �شفافة تت�سم باالعرتافات:
على خميلة خ�صبة  ،تلتم�س البهجة يف ثنايا الن�ص.
أي���������ام ،
�����ه ال
واف���ي���ه ال ت���رق���ب���ي ع���م���دا  ،جت��ن��ي��ه ِ
ِ
يف ق�صيدته " �إىل طائر" نلمح بع�ضا من مظاهر احل�س الرومان�سي يتدفق برفق يف ثنايا الق�صيدة ط���ال���ت ب ِ
ُ
ٌ
التي يتحدث فيها �إىل هذا الطائر املحلق الذي يناجيه مبا يعتمل يف نف�سه من م�شاعر �صادقة �أو جت���رح���ي���ه  ،ف�����إن����ه
دن����ف يف ح���ب���ه �أب���������د ًا  ،ف���راع���ي���ه ِ
أن�������ت �أم���ن���ي���ة ٌ ق����د ُج�������س���دت �أم����ال����ه����ا ف���ي���ه ِ
ال ت����ؤمل���ي���ه ِ  ،و� ٍ
ليعلن يف �إيقاع بديع  ،وهم�س الفت ما يت�أجج يف قلبه من لهيب الع�شق:
ينطلق هذا ال�صوت ال�صارخ يف الف�ضاء ؛ ليو�ضح مالمح ال�صورة كاملة  ،م�ستعينا يف ذلك
�أي��ه��ا الطــائر املغــــرد يف ال��رو ���ض  ،حنانا بخافقي  ،وترفـــق
ب�صور بيانية خالدة من الرتاث العربي فهو يقف على �شفا حفرة قد ينجرف �إليها لو زلت قدمه :
ال ت�ثر ه��اج��ع ال�سكينة يف قلــ ب��ي  ،فقلبي م��ن التباريح مرهق
ب�ي�ن ج��ن��ب��ي خ��اف��ـ��ـ��ـ��ـ��ق ٌ يتلظــى واحلنايا فيها اللظــــــى يتدفــق
�أو ت��ه��ج��ري��ه ف��ق��د ���ش��غ��ل��ت له ب����اال  ،وي���ه���وى �أن ت��وا���س��ي��ه ِ
�إنها بحق م�شاعر حقيقية ت�صادف �أ�صحاب القلوب املرهفة حني متر بهم جتربة احلب فين�شغل وال�������ص���د م����ال ب���ه ع��ل��ى ج����رف ٍ ه����او ٍ م����ن ال���ب���ل���وى � ،أع��ي��ن��ي��ه ِ
الفكر وي�ضطرب القلب  ،ويت�صاعد الغناء حائرا ليعلن عن الوقوع يف فخ الع�شق الذي يبدو وال��ه��ج��ر �أث���ق���ل ك��اه��ل��ي ِ��ه  ،فهل ت��ر���ض�ين ـ ح��ق��ا ـ م���ا ي��ع��ان��ي��ه ِ
م�ستحيال.
نلمح هذا الدفق ال�شعري فيما ي�شبه كثريا االلتما�سات العاطفية �أو بيان حالة عا�شق وهو جمال
ولهذا كله كان خطاب ال�شاعر يحمل ر�سائل تهدئة ومتهل فهو �أكرث �إدراكا من غريه كون التجربة مرتبط بالغزل العفيف ويزيد عنه درجة وجود تلك امل�ساحة املرتعة مب�شاعر القائل حتى �أنه ي�صل
�صعبة  ،ويكاد يكون �ضربا من امل�ستحيل �أن يتوج احلب بالو�صال .ثمة عوائق متنع ذلك يتفهمها �إىل ت�سجيل تلك احلالة ب�شكل فني متما�سك ،فيثري م�شاعر املتلقي مهما بدا عبو�سا  .حلظة
فيرتك ذلك غ�صة يف حلقه:
الك�شف عن توحد الطائر بال�شاعر يف عقد واحد فكالهما يهفو �إىل االنطالق يف الف�ضاء بحرية :
م����د اجل����ن����اح ع���ل���ى �أع����ال����ي����ه ِ
ع�بر ال��ف�����ض��اء ال��رح��ب ي��ط��وي��ه ِ

هذا التودد البعيد ال يخلو من توج�س ورهبة من موقف التالقي غري �أن ال�شاعر يفك �شفرة
يجمع ال�شاعر بني ا�ضطراب النف�س وبني الإ�شفاق على ذاته من التجربة  ،ومييل �إىل النهر الذي تخوفه حني ينطلق حمطما ج�سور اخلوف ليعلن عن حبه متجاوزا الأ�سوار امل�ألوفة  ،ليب�سط
يتمثل فيه دمعه املدرار ثم ي�ؤكد على �شعور كامن بالأ�سى حينما يكون يف غمرة ال�شعور بطيف م�شاعره يف ق�صيدة " �أغنية "  ،وفيها يحطم قيود ال�صمت ليحا�صره بغنائه الب�سيط وال�صريح:
احلبيبة  ،والتي يبدو حني يتذكرها متعبا ،حممال بالإرهاق ثم ما يلبث �أن ينت�شل نف�سه من وهدة
��اب يف عمر ذات��ي
الإح�سا�س املتزايد بالعجز والقنوط ؛ فيهفو للكمال املطلق ؛ ففيه مت�سع للم�شاعر ال�سامية  .مثل ي��ا اب��ن��ة ال��ط��ال��ع ال�سعيد الآت��ي ي��ا رب��ي��ع ال�����ش��ب ِ
مبتغاك يف كلمــــــــاتي
ه����ذه ذي ر���س��ال��ت��ي ف��اق��رئ��ي��ه��ا جت��دي
ِ
هذا التعايل عن املوقف االنك�سار يليق ب�شاعر حكيم  ،مرتع بالعواطف الإن�سانية:
النفحـــــــات
و�أج���ي���ب���ي مي�����س��ت��ط��اب ال��ت��ح��اي��ا ع َّ��ل �أح��ظ��ى بطيب
ِ
جنحت وجهتي �إىل الأم���ل املن ���ش��ود ل��ك��ن �أل��ف��ي��ت درب���ي مغلـــق من الوا�ضح �أن تلك احلبيبة �شابة فهي يف ربيع ال�شباب  ،ورمبا يكمن اخلوف من هذا الفارق
�أمت���ل���ى روائ�����ح احل�����س��ن يف ال��ك��و ن  ،و�أه��ف��و �إىل ال��ك��م��ال املطلق
ال�سني بينها وبني ال�شاعر  ،لذا يلج�أ �إىل �أ�سلوب مقنع ليربر �شوقه ؛ فتلك احلبيبة ت�سكن نب�ضه
وب��ع��ي��ن��ي ت��ب��دو احل���ي���اة طيوفا وت�ل�اوي���ن م��ن ر�ؤى ال ُت�صـــدق
بال منازع :
بعدها يعود ال�شاعر �إىل نقطة البداية فيعلن لذاته �أنها حم�ض �أحالم ت�صادف ال�شخ�ص كلما
�إن ع��ن��دي ���ش��وق�� ًا مل�����ر� ِآك يبدو يف ثنايا ال�سطو ِر يف نب�ضـــــــــاتي
حترك يف هذا الكون البديع يف خلقه  .يختتم ن�صه بالطواف فوق زورق يتمايل يف رحلة جتمع
تقرئيه يف حوا�شي الطرو�س ِ  ،يف �آهاتي
يف ق�صيدي لو �شئت �أن
ِ
بني رقة الطبيعة وق�سوة املخيلة حني ال متنحنا كل ما ن�شتاق �إليه  ،و�إذا منحتنا �إياه �سرعان ما
ثم ما يلبث �أن يجمع زمام نف�سه لي�ؤكد �أحقيته يف امتالك هذا اجلمال فاحلب يع�ش�ش يف القلب
ت�سعى ال�سرتداده :
واحلبيبة تبدو هي الأن�شودة التي ميكنها �أن متنحه ال�سعادة التي غابت عنه طويال :
ُ
ه��ي �أح��ل�ام ���ش��اع��ر م��ره��ف احل��ـ �س  ،له العا ُ
اجلميل املنمــــــق
مل
يا مالكي  ،يا خفقة احلب يف قلـ ب��ي  ،وي��ا منتهى املنى يف حياتي
ع�بر �أوه���ام���ه ي��ط��وف ع��ل��ى الأم���ـ واج  ،يلهو يف رح��ل��ة ٍ ف���وق زورق
�أن��ت �أن�����ش��ودة ال�سعــــــادة يف رو حي  ،وبيت الق�صيد يف �أغنيــــــــاتي
وهكذا ميتد خط الأفق الت�صويري لن�ص يحمل قدرا من الب�ساطة مع ال�شعور اجلميل بقيمة
الطبيعة اخلالبة �إ�ضافة �إىل ذلك ال�شاطيء الذي ميثل حنينا لعهود ولت لكنها ال تنفك تخازل
ذاكرة ال�شاعر رهيف القلب يف تفاعله مع كل �أ�شكال الروعة واجلمال  ،وهو ما ينعك�س بدوره جماليا ميكننا الوقوف �أما بع�ض مالمح الن�ص ومنها الرقة يف الإيقاع  ،وب�سط مفردات حية بدون
على �ألفاظ الق�صيدة التي جتمع بني بديع �صنع اهلل وبني م�شاعر مت�أججة يف �صدر �شاعر ال تكلف  ،والقدرة على االنتقال من مناخ خا�ص �إىل �أفق عام ينفتح على الكون بخفة ومهارة ،
تكتمل بغري �إح�سا�سه العفيف باجلمال حوله حتى ولو كان ذلك حم�ض �أوهام تطوف باملكان لذا تبدو عنا�صر الطبيعة حا�ضرة بقوة يف امل�شهد  ،وم�ؤطرة �إياه.
�أما يف ق�صيدة "ربيع ال�شباب " ففيها اندفاع يف التعبري عن الرغبة يف االلتقاء باحل�سان يف م�شهد
وتبث فيه �شيئا من اللهو الربيء .
مل يكن م�صادفة �أن يقرتب ال�شاعر من مناطق عميقة داخل �أعماق ذاته فهو يحفر يف �أعماق يعيد الروح للج�سد فاحلبيبة هي �سلوى الدنيا  ،بالرغم ما يعانيه القلب املدله باخل�سران املبني:
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حبيبتي  ،هذه �إحدى ر�ســـــاالتي يا من �أناجيك يف جهري و�إخفائي
يا ربيع ال�شباب  ،يا ملتقى احلـ ب  ،بدنيا احل�سان والفتيــــــان ِ
يا رواء احلياة ِ  ،يا جمتلى الأحـ ـ�لام  ،يف م�شهد ال��رج��ا والأم���اين
غـــريك �أن يتلــــــو ر�ساالتي
ر�سائل ال�شوق �أهديها �إليك  ،وما �أحب
ِ
�أن��ت يف ما �أح��ب  ،يا �سلوة الدنيــ ـــا  ،لقلب امل��دل��ه اخل�ســـــران ِ
�أحب يا حلوة الأعطاف  ،يا �أملي �أن تعطفي بجمــــيل يف الإجابــــــات ِ
يتفقد ال�شاعر م�شاعره ويطلق ر�سائله م�ضمخة بامل�شاعر اللطيفة �شريطة �أن يظل ال�سر قائما بينهما
يتجاوز املحب الزمان كي يلقى الوجه الغائب فهي غاية العمر وهي خفقة الروح تكاد تكون
 ،ثم يذكرها بالأوقات ال�سعيدة التي مرت بهما يف ملحة من ملحات الزمن  ،ونالحظ كيف
لواء مرفرفا يف الأعايل  .هو انطالق من الف�ؤاد ليبث ر�سالة ال�صب الذي تف�ضحه عيونه غري �أن
ي�ستخدم ال�شاعر الت�ضاد اللغوي بني " �إثبات  ،وحمو "  ،وهو ما يدلل على ت�أرجح م�شاعراحلبيبة
ال�شاعر يحتاط للأمر فيجمع بني وجه احلبيبة وكافة مظاهر اجلمال يف احلياةٍ :
من ناحيته ؛ لذا يبدو القلق م�سيطرا على �أجواء الن�ص :
ح�ين �أ���ص��ب��و �إل��ي��ك ي��ا م��وط��ن الأ م��ال كيما �ألقاك عرب الزمــــــان
��ات
تذكري ما م�ضى من وقتنا عبثا ب�ين ال��ر���س��ائ��ل يف حم��و ٍ و�إث��ب ِ
يا ربيع ال�شباب يا م�سرح الذكــ ـ��رى  ،لأي���ام �صبوتي  ،وافتتاين
وك��ان يف �سالف الأي���ام ِ موعدنا على التنائي غريبا يف احلكايات ِ
يف انتظام الأ�شواق  ،يا غاية العمـ ـ��ر  ،على ملعب الأم���اين احل�سان
انطلق بي يا خفقة الروح يف الأج�سـ ـ���اد طيفا  ،م��رف��رف��ا يف امل��غ��اين �سرعان ما يكت�شف ال�شاعر �أن ما بناه كان ق�صورا م�شيدة على الرمال  ،من ال�سهل �أن تتداعى،
يو�شك ال�شاعر �أن يحيط باحلبيبة �إحاطة ال�سوار باملع�صم  ،فهو ي�ستدعيها �شكال وج�سدا وروحا  ،وال�شاعر هنا ي�ضفي على عباراته قدرا من ال�شاعرية موثقة بالأدلة :

و�سرعان ما ندرك �أن تلك احلبيبة هي �أن�شودة �سحرية تخفف عنه غلواء احلياة ومتاعب العي�ش .
ال �شك �أن لل�شاعر لفتات جمالية رائعة تنقل �أدق الأحا�سي�س لنخل�ص �إىل حقيقة �أنها املر�أة
النموذج التي هي عرو�س اخليال �أقرب من كونها �أنثى بعينها  ،من دم وحلم ،ميكن �أن نقابلها
يف تيار احلياة :
ه��ي �أ���ص��داء �أغ��ن��ي��ات على احلــ
ي��ا رب��ي��ع ال�شباب ذك���راك ع��ادت

ـب  ،تالقت �سحرية يف جنانـــي
ٌ
مو�صولة  ،يف كياين
يف �ضلوعي

يردد ال�شاعر نف�س " الثيمة " يف ق�صائد �أخرى تعرب عن ما حتمله النف�س من لواعج نف�س و�أ�شواق
روح  ،حيث يبدو دائما كفار�س يف مهمة ال�صطياد �صورة العرو�س اجلميلة املجلوة  ،فيما هي تفر
هاربة كما يف ق�صيدة " �شوق و�أمل " ،وفيها تبدو نقطة الال توا�صل مع اجلميلة:
تتحامى ال�صراع  ،يف عامل الإح�سـ
وه��ي يف ال��رائ��ع الق�شيب ت��راءى
ال ت��رد انتفا�ضة اخلاطر البـــــا

ـا�س خوفا م��ن م�ستطري اجل��دال
كعـــــرو�س جملوة يف احلجـــال
كي  ،لعهد ٍ منعم ٍ عــن مــــــــالل

فكم وكم من ق�صور يف اخليال على وه����م ن�����ش��ي��ده��ا ل��ل��م��ق��ب��ل الآت����ي
وكم نن�ضــــد من �أحالمنا �صــــورا جم��ل��وة يف خ��ي��ال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ن��ا ك���آي��ات
���اك يف ذاتي
�آيات دنيا من ال
أطيــــــاف تبعثها يل الأم��اين على ر�ؤي ِ
ِ
يف ق�صيدته " �شاطيء الذكريات " يوا�صل املهدي م�سريته ال�شعرية  ،فيغرق يف الأجواء
الرومانتيكية ال�سامية حيث يتوحد ال�شاعر مع حميطه اجلمايل فتنه�ض " عرائ�س ال�شعر "
حملقات يف تناغم فريد يبعث يف قلبه �أ�شواق اللقاء  .ال�شاعر يتك�أ على ذكرياته وتنفلت منه
�إمياءة على عهد جميل وىل وراح  ،ال ميكنه �سوى ا�ستعادة عطره  ،فكان ال�شاعر ي�ستن�سخ جتربة
ال�شاعر القدمي يف " البكاء على الأطالل "  ،ومعاودة النظر ملا يثريه ذلك املا�ضي من دفء
يحيي القلوب ،ومينح القلب ف�سحة من �أمل وترقب :
كم عليه يا �صاحبي ،طافت الذكـ
وت��ه��ادت ع��رائ�����س ال�شعر يف مغ

رى  ،وت��اه��ت ك��م��ا يتيه اخل��ي��ال
ن��اه �سكرى يختال فيها اجلمال

هذا التيه يقرتب من ال�شعور املتزايد برقة الأجواء  ،وكيف ميكن للروح �أن تهيم فكل ما حولها
يبعث على ال�شعور بالعذوبة املمتزجة بعذاب االنتظار ،ورغم ما يغالب ال�شاعر من �أحا�سي�س
يلتقط ال�شاعر �أنفا�سه وهو يطرح �أ�سئلته عن امل�صري  ،فهو يتمنى �أن يحظى بو�صلها يف ليال رائقة تخرتق �صمته فثمة م�شاهد متحو القلق وتثري الن�شوة داخله حتى لو حر�ص على �إخفائها :
�صافية  ،وهنا يب�سط �صورة رائعة تذكرنا مبعجم الق�صيدة العربية القدمية حيث ي�أتي الفجر فيمحو
ف���ك����أن ال����رم����ال ح����ول جم��ال��ي��ـ ـه  ،ب�ساط عليه حتبو الظالل
دجنة الليل ويتبدى الإ�شراق لينتقل من الطبيعة �إىل روحه الظامئة للجمال:
وك������أن ال��ن�����س��ي��م ي��ب��دو مالكــــا دارج����ا يف رح��اب��ه يختــــــــال
ه��ل على قلبها م��ن الو�صل ب�أ�س حني �أحظى بو�صلها يا ليــــــايل
حني ينجاب فاحم الدجنة املـا حي  ،ويبدي الإ�شراقُ وجه الهالل ِ يتتبع ال�شاعر عنا�صر بيئته  ،ويوظفها يف التعبري عن م�شاعره  ،فالرمال تنت�شر حول املكان لتظهر
ينتقل ال�شاعر ملنطقة التمني  ،فينا�شدها �أال تكذب وعودها فمما ال�شك فيه �أن يقظة الفجر �صورة احلبيب  ،وتتمدد الظالل لت�شكل لوحة خالبة � ،أما الن�سيم فيبدو يف �صورة املالك
الرحيم  ،الذي يتحرك باختيال � .إن ال�صورة تكتمل لتعك�س ذكرى الأيام اخلوايل  ،وهو ما
رهينة بح�ضورها لذا عليها �أن تلون حياته ب�ألوان البهجة لت�صبح الأمنيات ممكنة التحقق :
يجتهد ال�شاعر يف نقله للقاريء عرب مفردات حية.
�أمت��ن��ى عليك �أن ال تطيــــــلي يف وعود  ،مكذوبة ٍ يف الأمـــــــــايل ثم يقرتب ال�شاعر حثيثا من مرف�أ الذكريات  ،حيث البحر الذي ت�ضربه الأمواج برفق  ،هنا
ف��ان��ب�لاج ال�سنا على م��ف��رق الفـ جر  ،رحيب املدى  ،رهني ان�سدال ِ تنتقل ال�صورة لذلك ال�شاطيء الذي ت�سكن عنده الآالم  ،وتنه�ض �صورة ممو�سقة باخليال
ل��ون��ي��ه��ا ب���ه ِ  ،وط����ويف عليــــنا يا َ
بنة الأمنيـــــــات ِ والآمــــــــــال ِ اجلميل:
ال يكف قلب ال�شاعر عن اخلفقان فهو دائما مرتبك  ،عا�شق  ،مدله بحب متجدد  ،يطلق
وت��ط��وف الأن�����س��ام ح��ويل ن�شاوى ت��ت��ه��ادى ع��ن��د ا���ص��ط��ف��اق امل���اء
ق�صائده �أو ير�سل خطاباته كي يك�سر جدار ال�صمت  .املر�أة ال�شرقية تلوذ �إىل احلجج كي تهرب
ف�������إذا ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ك��ر �أل����وا ن  ،زواه متيــــ�س يف خيــــــالء
من حمنة " الع�شق " وبالرغم من كون "احلبيبة " افرتا�ضية �أو متثل �أمنوذجا للجمال والدالل
ف�إن الر�سائل ال تنقطع.
نلمح هنا موقف الرا�صد ملظاهر اجلمال  ،فاملاء ي�صطفق  ،وهو مظهر حياة والهدوء يلف الكون
جند ذلك يف ق�صيدة " ر�سالة " التي تبدو ب�سيطة يف مفرداتها لكنها حمملة بكم هائل من بغاللة رقيقة  ،لكن نف�سه ما زالت حائرة  .يا للطبيعة البكر التي فتحت �أفقا جماليا فريدا حتى
ال�صدق الوجداين الفريد:
يبدو ك�أنه يت�شكل �ألوانا مبهجة  ،تتهادى يف كل مكان لت�سحب معها ظالل الألفة والرقة املذوبة
 1443/هـ
 6ذو القعدة 1434/

مقالة

يف اليم الأزرق.
لفعل  ،واجلميل �أنه يطلق عليها ا�سم" الهوى" فك�أنه خل�ص فكرة احلب جميعها يف قد هذه
ليربز فج�أة " �شاطيء الذكريات " بكل ما ميثله من جمال ورقة وروعة � .سنالحظ ا�ستخدام الفتاة الرائعة احل�سن:
ال�شاعر للمفردات التي تعرب عن واقع احلال:
ت���ل���ك ال����ت����ي ر�أي����ت����ه����ا مت�����ش��ي يف �����ش����ارع مم���ه���د ٍ  ،ك��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ير ِ
ي�ستلفتُ الأن���ظ���ا َر يف ال��ع��ب��ور ِ
ر����ش���ي���ق���ة اخل����ط����وة يف دالل ٍ
ـ��و  ،يغني م��ع الـــــر�ؤى احلاملات
�شاطيء الذكريات للأمــــــل احللــ
يه�صر منها ال��ق��د ـ ح�ين تخطو ت��ل��ف��ت امل����ح����اذر ِ اجل��ـ��ـ�����س��ور ِ
ُ
هنا يقرتن الأمل باحللم  ،فيما ي�ستدعي احللم الر�ؤى املنغمة التي تعلن عن �أطياف جمنحة ميكن

معها الهروب من جحيم الواقع الراهن للعي�ش �أجواء �ساحرة ت�صدح بغناء مبت�سم له بهجته يوظف ال�شاعر معرفته بالغزالن والظباء لي�صيغ �صوره املتما�سكة  ،التي ال تخلو من عذوبة
ال�صافية امل�شوبة ب�سعادة ال يدركها �سوى الع�شاق .
وجمال  ،معلنا عن حريته فهو يف فرح �أن ر�أى اجلمال جم�سدا وهو هائم يف ح�ضرة الرقة اخلال�صة:
من عا�صر ال�شاعر عبد الوهاب املهدي يعرف �أنه كان رقيق امل�شاعر  ،تنطوي روحه على حمبة
غامرة للب�شر كافة  ،ورغم ما قد �أمل به من عرثات فقد كان مت�ساحما  ،قادرا على جتاوز ال�صعاب م���رت ب���درب���ي  ،وه���ي يف
م�ل�اءة ت��اه��ت على الدمق�س ِ واحل��ري��ر ِ
ٍ
ف���رح���ت وال����ه����ي����ام ب����ي مت����ادى م��ع الأم�����اين م��ره��ف ال�شـــعور ِ
ب�أريحية ال ميلكها �سوى �أ�صحاب النفو�س الكبرية.
ال�شاعر واقع دائما يف حالة من الوجد العارم حيث تلوح له مالمح احل�سن واجلمال كما جند ال يتوقف �شاعرنا الرقيق عن مالحقة ومتابعة كل املليحات الالئي يتميزن دائما باخلفر واخلجل
ذلك يف ق�صيدة " ابنة الع�شرين"  ،والتي نقر�أ فيها �أبياتا رائعة ك�أنه يراق�ص فيها فتنة الوجه واحلياء  ،فهي �صفات تزيد املر�أة قيمة كما يف ق�صيدة �أخرى هي " مليحة ".
ال�صبوح ،رغم اعرتافه بخلوه من الو�سامة :
فيها يتحقق من ذلك الظهور لفتاة ح�سناء حتى تبدو ك�أنها الن�سيم ذاته .فهي حتمل يف �أعطافها
هد�أة البحر وطلعة البدر � ،أي �أنها جتمع الأ�ضداد يف لفتة �ساحرة :

ال ! لي�س يل هذا اجلمـــــال
ولي�س يل هذي الر�شــــــاقه
كال! وال يل هذه الألوان
�أو هذي الأناقه
ال  ،لي�س يل هذا التلفت والدالل
�أو اللباقه

م�سرى الن�سيم  ،وه���د�أة البحر ِ

ثم كعادته يف�صل ما �أجمل عرب �صور بالغية تتميز بالب�ساطة والقدرة على جت�سيد املعنى
وا�ستح�ضار الأوجه الهاربة  .ونالحظ كيف ت�سللت عنا�صر الطبيعة يف ف�ضاء الن�ص ف�صار "
املحيا " البا�سم ي�ضيء ك�أنه الربق وهي �صورة مقتب�سة من ال�شعر العربي القدمي لكن ال�شاعر
يحدث ِّـها  ،ويدجمها يف خرباته اجلمالية الذاتية مبهارة ودربة � ،شديدين :

يف الن�ص ب�ساطة م�ؤثرة  ،وفيه قدرة على طرح وجهة نظر غري مطروقة  ،فال�شاعر ال يحب �أن يخدع
الفتاة مبع�سول الكالم بل هو يواجهها باحلقيقة املطلقة جمردة من كل جتمل �أوت�صنع �أو حماولة
للتزييف� .إنها قمة ال�شعور بال�صدق الفني ورغم ما تت�ضمن الكلمات من �صدق �إال �أنها بدت
م�ؤثرة و�سط عامل ميوج باخلداع.
يف هذا الن�ص رمبا بدا ال�شاعر يف حالة اعتذار لرت�صد مظاهر اجلمال الأنثوي .مثل هذا االعرتاف
يرفع من قدره فهو ينا�سب حكمة الكبار الذين يبدعون ال�شعر رغم انحناء ظهورهم � ،أثر مواقف
ظاملة �أو حمن م�ؤملة � ،أو �ضربات م�ؤثرة �أودت ب�سكينتهم  ،مروا بها:
كال وال يل يا ابنة الع�شرين
يف الوجه الو�سامة
والطالقه

ما �أجمل �أن يكون �صريحا  ،وا�ضحا مع ابنة الع�شرين التي تعرب عن جيل جديد نزل ال�ساحة
فرتك �شيئا من عبريه يف الطرقات .املده�ش �أن الن�ص جديد يف �شكله فهو يقرتب من �شعر "
التفعيلة ".
ومن الق�صائد الطريفة ذات احل�س ال�شعبي ق�صيدة " على الر�صيف " ؛ ففيها توجه خمتلف
حيث جند اجلميلة هي التي متر بال�شاعر فتثري يف نف�سه خواطر �شتى  .الإيقاع يبدو موازيا لوثبات
الفتاة  ،وهو املدله بحبها ،والعارف بجميل �صنعها:
ي��ا ل��ل��ج��م��ال ِ ال���رائ���ع الطريــــر
ح�ي�ن ال���ه���وى م���ر ع��ل��ى ط��ري��ق��ي
ع���ل���ى ت��ب��ا���ش�ير ِ ����ص���ب���اح ٍ ِ ن�ير

ع��اي��ن��ت ف��ي��ك ِ  ،وط��ل��ع��ة ال��ب��در ِ

وق���ل���ب���ي امل����دل����ه ال��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ري��ر
ك���م���ا رب���ي���ع ٍ ،
ط���ي���ب ال���ع���ب�ي�ر ِ
ِ
ٍمي����ي���������س يف لآيلء ٍ ون�����ور
ُ

يل م���ن حم��ي��اك ِ ال��ق�����س��ي��م ِ �سنا
َ
جن���م���ة زه�������راء َ يف �أف���ق���ي
ي����ا

ب����رق ���س��رى يف م�����ش��ب��ه ِال��ب��ح��ر ِ
دري����ة الإ�����ش����راق ِ يف فجـــري

ينت�صر ال�شاعر للجمال �أينما كان  ،موظفا معجما �شعريا غنيا بالدالالت  ،با�سطا ن�صو�صا خالدة
متتح من جمال ع�صي على التحديد.
وقد قدمنا هذه القراءة النقدية ترحما على روحه  ،واعرتافا بف�ضله  ،وا�ستعادة ل�صوت �شعري
�أ�صيل  ،رمبا مل يحظ باهتمام يوازي ما �أبدعه من ق�صائد جميلة تت�سم بالنزعة الرومان�سية .
يرحل اجل�سد  ،وت�صعد الروح  ،لتبقى الكلمات تعرب عن �أ�شواق �إن�سان �صاحب روح �شفافة ،
ملعانقة اجلمال اخلال�ص حتى �إن كان وليد خميلة ن�شطة تتجاوز الفجوة بني ق�سوة الواقع وجنوح
اخليال.

تنويه واعتذار

�سهرية � -ل�سنة �لثالثة � -لعـدد (  - ) 30رم�سان 1434هـ � -أغ�سط�س  2013م

عبدهلل ال�سعالن اخلالدي لـ

عالقة بني خالد باأهايل القطيف
عالقة اأزلية ..جرية ودين
ح�سن �سليمان الفار�س لـ
وم�شري م�شتــرك
در�شت بالعراق والواليات املتحدة
وعدت اأحمل االآمال الأنرثها الأبناء وطني

يف العدد  30ن�شرت اخلط قراءة يف حياة و�شعر امل�ؤرخ الرحل حممد
�سعيد امل�سلم بقلم رئي�س التحرير.وقد ا�ستعان رئي�س التحرير ب�سرية
حياة امل�سلم املن�شورة بالوكبيديا.التي مل حتدد الكاتب احلقيقي لتلك
ال�سرية وهو �شقيق امل�ؤرخ الأ�ستاذ عبدالواحد مو�سى امل�سلم.وحيث �أن الإقتبا�س من ال�سرية
والإ�ستعانة بالأبيات ال�شعرية التي ت�ضمنته القراءة كان موافقا ملا هو من�شور يف كتاب "ذكرى
م�ؤرخ و�شاعر" بقلم الأ�ستاذ عبدالواحد؛لذا لزم التنويه والإعتذار؛مع مالحظة �أن ب�صمة رئي�س
التحرير يف ال�سرية والقراءة النقدية للأبيات ال�شعرية كانت وا�ضحة؛�إال �أن املرجع الأ�سا�سي لها
هو ال�سرية التي ن�شرها �شقيق امل�ؤرخ يف الكتاب املذكور.
الفنانة ليلى مال اهلل لـ

اللون وطن كل ر�شام
وهو تعبري عما نكنه يف داخلنا
الإظهار لوحة ناطقة وبليغة

وفاة الوجيه
احلاج ح�سن املعلم

رحيل املال علي الطويل الأوجام تودع عري�سها اجلميع
بعد  20يوم ًا من زفافه
عن مئة عام

حممد �شعيد امل�شلم...
املوؤرخ ال�شاعر يف بوتقة �شحر الكلمة

يختار ال�شاعر مفردات موائمة حلركة الفتاة التي ت�شبه غزاال منطلقا يف الربية  ،فيما ير�صد رد
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�سمو الأمري �سعود بن نايف ونائبه
ا�ستقبال مدير جامعة البرتول حل�صولها على  54براءة اخرتاع
والرتتيب  17على م�ستوى العامل
ا�ستقبل الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية ونائبه �سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
بالإمارة مدير جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن الدكتور خالد
بن �صالح ال�سلطان ووكالء
اجلامعة وعمداء الكليات
.وقدم الدكتور ال�سلطان ل�سمو
�أمري املنطقة تقريراً عن بداية
العام اجلامعي اجلديد واخلطط
التطويرية وامل�شاريع امل�ستقبلية
للجامعة وح�صولها على 54
براءة اخرتاع العام اجلامعي املا�ضي ،بالإ�ضافة لإجنازات وادي
الظهران وح�صول اجلامعة على الرتتيب  17على م�ستوى
العامل يف جمال براءات االخرتاع ،وكذلك �إن�شاء م�شاريع
مباين �أكادميية و�إدارية مببلغ يتجاوز  2.5مليار ريال باجلامعة،
مبيناً �أن العمل ي�سري بال�شكل املطلوب ودون تعرث .
وهن�أ �سموه احل�ضور مبنا�سبة بداية العام اجلامعي اجلديد ،م�ؤكداً
�أن جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تعد من اجلامعات
الرائدة التي نفخر بها .
و�أكد �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية �أن حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود النائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء  -حفظهم اهلل  -حري�صة كل
احلر�ص على االرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي لت�صبح
جامعاتنا �إن �شاء اهلل من �أف�ضل اجلامعات على م�ستوى العامل
والتي ت�سهم يف تخريج �شباباً م�ؤهلني يكون لهم دور بارز يف
دعم وبناء وتطوير بالدهم �إن �شاء اهلل .

تتجاوز ا�ستثماراته  34مليار

ونوه �سموه ب�ضرورة احلر�ص على جودة تنفيذ امل�شاريع التي
يجري تنفيذها لتحقق الهدف من �إن�شائها �إن �شاء اهلل وت�ستثمر
بال�شكل ال�صحيح يف دعم العملية التعليمية يف اجلامعة .
ورفع الدكتور خالد ال�سلطان �شكره ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية
و�سمو نائبه على الدعم الذي تلقاه اجلامعة ب�شكل دائم
وتوجيهاته ال�سديدة التي ت�صب يف م�صلحة اجلامعة وطالبها .

بح�ضور �سموالأمري �سعود والأمري �سطام توقيع عقد م�شروع العقري ال�سياحي
بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف �أمري املنطقة ال�شرقية,والأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز الرئي�س العام لهيئة ال�سياحة والآثار�،شهدت االح�ساء توقيع عقد اتفاقية م�شروع العقري
ال�سياحي لذي تتجاوز �إجمايل ا�ستثماراته  34مليار ريال.
كما افتتح �أمري املنطقة ال�شرقية املبنى اجلديد لهيئة الرقابة والتحقيق بالأح�ساء.وقد �أطلق �سموه 27
م�شروعا تعليمياً باالح�ساء بتكلفة �إجمالية بلغت  225.435.53ريا ًال كما تفقد �سموه املدينة اجلامعية
جلامعة امللك في�صل ،وزار كليات العلوم ،وعلوم احلا�سب الآيل ،واملكتبة .وزار �أق�سام الطالبات باملدينة
اجلامعية التي افتتحت هذا العام .و مركز امللك فهد للجودة التابع لإدارة الرتبية والتعليم يف الأح�ساء،
ود�شن مبنى النادي الأدبي اجلديد.
 8ذو القعدة  1434/هـ

ال�صداقة عنوان ي�ضم الكثري من معان املودة والتعاون وقد تكون
�صداقة الطفل ذات �أهمية �أكرب من غريها وذلك ملا ي�ضمره الطفل
من م�ستقبل وطاقات حتتاج للتوجيه والتن�شيط .فهاهي جلنة �أ�صدقاء
الطفل تقوم بعادتها ال�سنوية باالحتفال مع �أ�صدقائها الأطفال يف
م�ست�شفى القطيف املركزي مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك .حيث
قامت اللجنة بالتعاون مع �إدارة امل�ست�شفى ممثلة بالدكتور نادر اجل�شي
والأ�ستاذ عبداهلل البوري بح�صر عدد الأطفال وذلك لتوزيع الهدايا
على كل طفل يرقد يف امل�ست�شفى يف يوم العيد لتت�سنى له فر�صة
التعاي�ش يف �أجواء الفرحة ك�أي طفل �آخر .ففي ال�صباح الباكر من
يوم العيد قامت جلنة �أ�صدقاء الطفل مبعايدة �أطفال امل�ست�شفى بالهدايا
والزهور وذلك بدعم من مركز فلورينا للزهور .حيث مثّل اللجنة
كل من ح�سن علي اجل�شي وع�صام علي اجل�شي والدكتورة �أمل

متابعات

لل�سنة الثالثة�...أ�صدقاء الطفل يعايدون الأطفال املر�ضى
علي اجل�شي وعلي وديع امل�صطفى وحممد عبدالر�ؤوف ال�شما�سي.
وارت�سمت ب�سمة الأطفال معربة عن بهجتها وفرحتها يف بداية يوم
العيد .جلنة �أ�صدقاء الطفل هي جمموعة من املتطوعني املهتمني
باملجتمع ب�شكل عام وبالطفل ب�شكل خا�ص تهدف لتوجيه طاقاتها
خلدمة املجتمع عن طريق االهتمام بالطفل والهدف هو بناء وتطوير
م�ستقبل زاهر للجميع .ومن �أهداف اللجنة �أي�ضاً ن�شر ثقافة العمل
التطوعي يف املجتمع ،توجيه طاقات املجتمع لتحقيق �أهدافه فيما
يتعلق مب�ستقبل الأطفال ،توعية وتذكري املجتمع بحقوق الأطفال،
تنفيذ م�شاريع تخدم الطفل ب�شكل عام ،و�أي�ضاً �إن�شاء وم�ساندة مراكز
�أو من�شئات غري ربحية تهدف خلدمة الطفل و من خاللها يتم خلق
فر�ص عمل �إ�ضافية للعاطلني عن العمل يف املجتمع.

لقاء وتكرمي بتقنية القطيف
نظم ق�سم العالقات العامة بالكلية التقنية بالقطيف لقا ًء جمع
بني عميد الكلية واملن�سوبني �أثنى خالله على ما قدمه اجلميع
من جهود قيمة طوال العام التدريبي املا�ضي على �صعيد
التدريب والتنطيم الذي ترتب عليه م�ستوى اجناز مبعدل
ثمانني باملائة من اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية.
من جهة �أخرى كرمت الكلية اثنني من املتقاعدين خالل
حفل �أقيم بتلك املنا�سبة ح�ضره باال�ضافة للمن�سوبني مدير
ٍ
املعهد ال�صناعي الثانوي مبحافظة القطيف اال�ستاذ فرج الفرج
ورئي�س وحدة التدريب امل�شرتك اال�ستاذ عبا�س ال�صايغ �شكر
خالله عميد الكلية الزميلني حممد علي املعتوق وجا�سم
الزيد على ما قدموه خالل فرتة عملهم يف الكلية وتفانيهم
واخال�صهم يف عملهم وتوالت بعد ذلك كلمات ال�شكر
والهدايا املقدمة من زمالئهم .كما نظمت الكلية التفنية
بالقطيف ممثلة بوحدة اخلدمات الإر�شادية بالكليةبرنامج

اليوم التقني للمتدربني امل�ستجدين للف�صل التدريبي الأول
للعام التدريبي احلايل 1435 -1434هـ مب�سرح الكلية  ،وقد
ا�ستفاد من الربنامج (  160متدرب م�ستجد ) وذلك من �أجل
اعطائهم كل املعلومات التي يحتاجونها عن البيئة التدريبية
وقد ا�شتمل الربنامج على:
 كلمة لرئي�س وحدة خدمات املتدربني حتدث فيها عنال�سلوكيات التي يجب ان يتحلى بها املتدرب وكذلك
جائزة املتدرب املثايل والتعريف باخلدمات التي تقدمها وكالة
خدمات املتدربني بالكلية 0
 كلمة مل�شرف الأن�شطة بالكلية وحتدث فيها عن �آليةالت�سجيل وامل�شاركة بالأن�شطة للمتدربني واخلدمات املقدمة
من الكلية ودور الأن�شطة يف �صقل مواهب املتدربني 0
 حتدث ر�ؤ�ساء الأق�سام (التقنية الكيميائية والتقنية االداريةوتقنية احلا�سب الآيل) كل على حده حيث تطرقوا للتعريف

بطبيعة التدريب ومتطلباته 0
 وتخلل الربنامج فرتة راحة تناول فيه املتدربني وجبة الإفطار0 كما كان هناك لقاء عام مع �سعادة عميد الكلية الأ�ستاذ /حممد بن �سليمان ال�سلوم رحب يف بداية حديثه باملتدربني
وقدم لهم كلمات توجيهية متثلت يف احلث على اجلد
واالجتهاد يف التدريب -ويف نهاية الربنامج مت توزيع اجلداول
التدريبية على املتدربني وبطاقات التدريب ومن ثم التوجه
للقاعات كل ح�سب جدوله.
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�أ�سرة احل�سن حتتفي بابنها الباحث
يف تقنيات النانو وامل�شرف على املركز امل�شرتك بني اململكة والواليات املتحدة
الأح�ساء� /إبراهيم اللومي

�أقامت �أ�سرة �سادة احل�سن بالأح�ساء حفال تكرمييا لنجلها
الدكتور ال�سيد علي ال�سيد ح�سني احل�سن  -احلائز على
الدكتوراه يف تقنية النانو من جامعة نورث و�سرتن والباحث يف
�أمرا�ض �سرطان الربو�ستاتا وامل�شرف على املركز امل�شرتك بني
اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة االمريكية،الذي
متكن من اكت�شاف طريقة عالج واعدة ملر�ض �سرطان
الربو�ستاتا بوا�سطة تقنية النانو ،حيث قام بدرا�سة تثبت �أنه
ي�ستطيع بوا�سطة تقنية النانو التحكم يف جينات �سرطانية
لإيقافها �أو جلعلها جينات طبيعية.
وقد ا�ستعر�ض الباحث احل�سن خالل حفل التكرمي الذي
قدمه ال�سيد حممد م�صطفى احل�سن و�أداره ال�سيد عبداملح�سن
ال�سيد حممد احل�سن �إجنازه يف هذا املجال مو�ضحا �إن تقنية
النانو حلت الكثري من امل�شاكل التي كانت تقف عائقاً يف
تو�صيل الأدوية للخاليا ال�سرطانية ب�شكل خا�ص ،ومن خالل
الأبحاث التي قمت بها ا�ستطعت �إعادة برجمة هذه اخلاليا
ال�سرطانية من خالل التحكم يف جيناتها لأغرا�ض حمددة �إما
لتحويلها �إىل خاليا طبيعية �أو لإيقاف منوها واحلد من قدرتها
على االنت�شار.
فالعالج اجليني لي�س جديدا ،لكن طرق تو�صيل العالج
اجليني احلالية غري فعالة ،و�أ�ضاف احل�سن  « :البحث الذي
عملنا به قد ي�ساعدنا على �إي�صال العالج اجليني �إىل جميع
اخلاليا ال�سرطانية �سواء كانت خاليا جذعية �أو متخ�ص�صة دون
امل�سا�س باخلاليا الطبيعية ،والبحث جاري ن�شره ويثبت �أن
هذه الطريقة رفعت م�ستوى فاعلية العالج اجليني احلايل �إىل
ثالثة �آالف مرة ،وتعتمد طريقتها على ا�ستخدام تقنية النانو
حتى تكون جز ًءا مما تفرزه اخلاليا ال�سرطانية وتعيد ا�ستخدامه
ك�سالح �ضدها.
فعندما ت�صل هذه الو�صفة �إىل مراحل التجارب ال�سريرية عن
طريق اال�ستثمار يف تطويرها ،ف�إنها ت�ستطيع رفع ن�سبة �شفاء
املري�ض امل�صاب مبر�ض ال�سرطان �إىل ن�سب عالية ج ًدا.

و�أ�شار احل�سن يف حديثه �إىل �ضرورة توفري
بيئة منا�سبة من �أجل تطبيق هذه الأبحاث
يف اململكة ومن �أهمها تخ�صي�ص مركز
للأبحاث باململكة وتوفري الطاقمني الب�شري
واملادي.
وعن الأ�شياء امل�ستقبلية التي يجب
ت�سخريها لال�ستفادة من هذا االخرتاع
قال احل�سن :يجب �أن ي�ؤمن �أو ًال املجتمع
بتقنية النانو يف جمال الطب ،ويجب على
القطاع ال�صحي �سواًء العام �أو اخلا�ص
�أن ي�ساهم يف البدء الفوري يف ادخال
تقنية النانو للم�ست�شفيات حتى ت�صل �إىل
املري�ض كما هو احلال يف بع�ض الدول
الغربية ،لأن هذه التقنية قادرة على حل
العديد من امل�شاكل التي يواجهها االطباء
يف الت�شخي�ص واملتابعة والعالج ،م�ضيفاً �إنه
ا�ستغرق يف البحث �أربع �سنوات من �أول
يوم التحق فيه باجلامعة للح�صول على درجة الدكتوراة حتى
مت قبول البحث للن�شر .وحث احل�سن يف حديثه كل ال�شباب
املبتعثني للدرا�سة يف اخلارج على بذل اجلهد واملثابرة و�أن يطور
الطالب نف�سه و�أن يكون م�صدرا للتغيري يف �أي جمال يعمل
فيه ،الن �صنع التغيري فيه نوع من التحدي ،وقد ت�شعر باملتعة
حينها عندما ت�صل �إىل الهدف الذي كنت تتمناه .وتطرق
احل�سن اىل �أنه ي�شرف على عمل �أبحاث م�شرتكة مع 5
جهات تهتم بتقنية النانو وهي :مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ،بالإ�ضافة �إىل
 3جامعات �أمريكية وي�شمل امل�شروع اختيار فريق �سعودي
يتكون من � 10إىل � 15شخ�صا يتم تدريبهم وجتهيزهم كي يبد�أ
نقل علم تقنية النانو من امريكا �إىل ال�سعودية ،ولقد بد�أ ي�ضع
اخلطوات الأوىل ويحتاج �إىل قرابة العامني لنقل هذا العمل
للمملكة ليكون جاهزاً.

حيدر العبداهلل �شاعر عكاظ

فاز ال�شاعر ال�شاب حيدر جواد العبداهلل "من مدينة العمران بالأح�ساء" بجائزة �شاعر �شباب عكاظ التي ير�أ�سها
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة.وال�شاعر العبداهلل والذي اليزال طالبا ب�أحدى
اجلامعات الربيطانية فاز م�ؤخرا بجائزة النب�أ العظيم التي ينظمها مركز نب�أ الثقايف وي�شرف عليه الوجيه ال�سيد ها�شم
ال�شخ�ص.تهانينا لل�شاعر ال�شاب وللأح�ساء مهد احل�ضارة والثقافة وال�شعر.
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وعن اجلهة احلا�ضنة للم�شروع قال احل�سن� :إن مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الداعم الأكرب ،لهذا هو يطالب
القطاع اخلا�ص بدعم هذا امل�شروع الذي �سوف ي�سهم يف رفع
�ش�أن اململكة ،لي�ضعها �ضمن م�صاف الدول املتقدمة يف عالج
�أمرا�ض ال�سرطان بالعامل م�ستقب ًال.
يف ختام احلفل قدم ال�سيد باقر العبداملح�سن وال�سيد ح�سني
احل�سن والد املحتفى به درعا تذكاريا للباحث يخلد هذه
املنا�سبة.
جدير بالذكر �أن احلفل ت�ضمن كلمة الأ�سرة �ألقاها ال�سيد
عبدالهادي جواد احل�سن،كما دار حوار مفتوح بني الباحث
واحل�ضور حيث �أجاب على الت�سا�ؤالت.وقد ح�ضر حفل
التكرمي عدد من ال�شخ�صيات من حمافظة الأح�ساء واملنطقة
ال�شرقية.
كما ا�ست�ضاف منتدى الثالثاء الباحث احل�سن يف حما�ضرة
بعنوان«:تطبيقات طب النانو حمليا».
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يف ندوة حوارية مبنتدى الثالثاء

املنتديات الثقافية ال تخلق مثقفني و�إمنا ت�ساهم يف بلورة ر�ؤى و�أفكار
�أقام منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف حوارا م�ستفي�ضا حول دور
املنتديات الثقافية يف املنطقة  ،وذلك �ضمن برناجمه للمو�سم
الرابع ع�شر يف ندوة حملت ذات العنوان وذلك م�ساء الثالثاء
4ذو القعدة 1434هـ املوافق � 11سبتمرب2013م.
وا�ست�ضاف املنتدى بهذه املنا�سبة العديد من رواد املنتديات
الثقافية من بينهم اال�ستاذ جنيب اخلنيزي من ديوانية امللتقى
الثقايف  ،اال�ستاذ علي ال عبا�س من منتدى الو�سطية  ،واال�ستاذ
ف�ؤاد ن�صراهلل من منتدى حوار احل�ضارات  ،واال�ستاذ كمال
املزعل من منتدى �سيهات الثقايف .و �شمل احل�ضور اي�ضا عددا
من ا�صحاب املنتديات الثقافية والعديد من املهتمني واملثقفني
والعاملني يف هذا املجال.
كما ا�ست�ضاف املنتدى الكاتب ح�سن �آل حمادة معرفا مبهرجان
(�إقر�أ كتابك).
يف بداية الندوة � ،ألقى اال�ستاذ زكي البحارنة رئي�س منتدى
الثالثاء الثقايف يف مو�سمه احلايل كلمة �إفتتاحية للندوة حتدث
فيها عن �أبرز التطورات التي مرت بها املنطقة ثقافيا و�سيا�سيا
خالل العقد املن�صرم و�أثر ذلك يف تعزيز �سبل التبادل املعريف
وارتفاع ن�سبة الوعي العام لدى خمتلف �شرائح املجتمع  .وتطرق
اىل دور املنتديات الثقافية يف تدوير الثقافة والأفكار وتناول
الق�ضايا ذات االهتمام العام .
�أعقب ذلك كلمة لراعي املنتدى اال�ستاذ جعفر ال�شايب ،تتبع
خاللها ال�سياق الزمني لظهور املنتديات الثقافية يف املنطقة معيدا
ا�سباب ن�شوءها اىل احلاجة الحداث حالة تفاعل اجتماعية
وثقافية حتيي التوا�صل بني املثقفني ،منوها �أن تناول املنتديات
للق�ضايا املهمة اجتماعيا وثقافيا �أثبت تفاعلها مع حميطها من
خالل مد ج�سور ال�صلة بني املجتمع والنخب املثقفة .كما �أ�شار
اىل �أن املنتديات الثقافية قد �شهدت منوا ملحوظا عرب عنه ب
(مرحلة الربيع) خالل العامني  2003و 2004م حيث ازداد
عدد املنتديات يف املنطقة من خمتلف التوجهات والتيارات ،
�إال �أن هذا العدد تقل�ص الحقا لأ�سباب عديدة من بينها ماهو
ذاتي كاال�سباب االدارية والتنظيمية و منها ماهو خارجي من
رقابة وا�ستدعاءات �أدت اىل حالة انكما�ش كمي .واعترب راعي
منتدى الثالثاء ب�أن املرحلة احلالية هي مرحلة ت�صحيحية حيث
تنمو املنتديات فيها منوا طبيعيا ومعتدال رغم وجود �إ�شكاليات
عديدة بحاجة للمراجعة منها غياب العمل امل�ؤ�س�سي و �شيوع
حالة االرجتالية يف الطرح و �ضعف التخطيط .
حتدث بعد ذلك الأ�ستاذ جنيب اخلنيزي م�شريا اىل ان املنتديات
الثقافية جاءت لت�سد النق�ص احلا�صل يف �أدوار امل�ؤ�س�سات
الثقافية الر�سمية  ،وهي بطبيعتها ذات طابع نخبوي ب�سبب
موا�ضيعها املحددة  .وا�شار اىل منطلقات العمل الثقايف يف
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ديوانية امللتقى الثقايف وهي االحتفاء
بالثقافة والفكر وتعزيز الت�سامج والتوجه
الوطني مع مراعاة اخل�صائ�ص والتطلعات
 ،حيث �أن التكوينات ال�ضيقة ال تزال
م�سيطرة يف املجتمع  .و�أكد على �أن من
ابرز املعوقات هو غياب الت�شريعات القانونية
التي تهي�أ الأر�ضية املنا�سبة حلرية العمل
الثقايف  ،مطالبا مب�أ�س�سة عمل املنتديات
الثقافية لتكون م�ستقلة تنظيميا وماليا .
وتناول الأ�ستاذ علي �آل عبا�س راعي منتدى
الو�سطية الثقايف مو�ضوع اجلماهريية يف عمل
املنتديات مو�ضحا �أنها �أن�شئت لعموم النا�س
من خالل ر�سالة يحملها م�ؤ�س�سوها  ،و�أن موا�ضيعها تكت�سب
اهتماما جماهرييا عاما ينعك�س من خالل التفاعل حولها  ،وقد
ج�سرت املنتديات العالقة بني النخب واجلمهور .و�شدد على
�ضرورة اختيار املوا�ضيع املنا�سبة والق�ضايا التي تهم اجلمهور من
�أجل حتقيق هذا التوا�صل وا�ستمراريته  ،كما �أ�شار اىل ان من
�أبرز التحديات عدم اجلر�أة يف تناول املوا�ضيع  ،وال�ضعف �أمام
ال�ضغوط املختلفة مقرتحا ت�شكيل رابطة جتمع م�س�ؤويل املنتديات
للتن�سيق بينها .
وحتدث الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل راعي مننتدى حوار احل�ضارات
باال�شارة اىل ان من اهداف املنتدى االنفتاح على اجلماهري
والتاكيد على م�شاركة احل�ضور العام وخا�صة الطلبة  ،مو�ضحا
ان املنتديات ال تخلق مثقفني وامنا ت�ساهم يف بلورة ر�ؤى وافكار
وم�شريا اىل �ضرورة عمل درا�سات ملعرفة تاثري املنتديات على
توجهات و�آراء النا�س .وحول التحديات طرح ن�صراهلل مو�ضوع
قلة احل�ضور يف املنتديات و�صعوبة التن�سيق مع حما�ضرين
متميزين  ،مبديا تفا�ؤله يف م�ستقبل املنتديات .
و�أو�ضح الأ�ستاذ كمال املزعل راعي منتدى �سيهات الثقايف ب�أن
ح�ضور الندوات يختلف ح�سب املو�ضوع مما يعزز حالة التفاعل
لدى اجلمهور وخا�صة عندما تكون املنتديات غري متخ�ص�صة
 .و�أ�شار اىل ان بع�ض املنتديات طرحت مبادرات عملية باجتاه
م�شاريع اجتماعية خمتلفة  ،م�شريا اىل �أن من ابرز التحديات
القيود الر�سمية و�ضعف امل�أ�س�سة و�صعوبة توفر االمكانيات
وكذلك ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي  .وحتدث حول
م�س�ؤولية ا�صحاب املنتديات يف اثراء التجربة ومواجهة التحديات
القائمة م�ؤكدا على �أهمية اعطاء فر�ص للوجوه اجلديدة ال�شابة .
بد�أت املداخالت مب�شاركة للفنان عبد العظيم ال�ضامن راعي
منتدى ابداع الثقايف الذي �أ�شار اىل وجود �ضغوط على ان�شطة
املنتديات بع�ضها من املجتمع نف�سه ومن خالل وجود حالة

ال�شللية بني املثقفني  .كما حتدث الأ�ستاذ عبد اهلل العوامي
راعي منتدى بناء الثقايف حول التحديات اجلديدة التي تواجه
املنتديات ومنها العزوف عن احل�ضور وم�شاهدة الندوات مقرتحا
ت�أ�سي�س مركز للخدمات االعالمية امل�شرتكة للمنتديات من
اجل تقليل النفقات .
وحتدث اال�ستاذ علي �شعبان حول �ضرورة حتديد هدف وا�ضح
لكل منتدى  ،لكون املنتديات مل تنجح حتى الآن يف تعميق
االمتداد الثقايف العمودي وخا�صة لدى ال�شباب حيث تفتقد
�آليات فهم اجليل اجلديد وبالتايل �صعوبة التعامل معهم  .و�أ�شار
الأ�ستاذ زكي ابو ال�سعود اىل ان املنتديات ن�ش�أت لت�سد فراغا
وت�ستقطب ح�ضورا كبريا عندما تتناول ق�ضايا ال�ش�أن العام
التي حتوط بها حماذير عديدة  ،مو�ضحا �أن القيود املفرو�ضة عل
املنتديات ت�ساهم يف اعاقة عملها.
وبني الأ�ستاذ ح�سن اجلمعان �ضرورة اال�ستماع لهموم وق�ضايا
النا�س ،كما ان غياب الر�ؤية ي�سبب يف �ضعف عمل املنتديات.
واقرتح ال�شاعر ح�سن ال�سبع فكرة دمج بع�ض املنتديات لتقليل
عددها وتقوية عملها ،كما �أ�شار الأ�ستاذ جعفر الن�صر اىل �أن
املنتديات تنحو منحى اقليميا �ضيقا بينما تطالب باالنفتاح على
مكونات املجتمع املختلفة  .وطالب الكاتب على الدرورة باتاحة
املجال امام ال�شباب للم�شاركة يف املنتديات  ،واقرتح ع�ضو
منتدى الثالثاء الثقايف الأ�ستاذ عي�سى العيد عقد لقاء دوري
بني ا�صحاب املنتديات الثقافية للتن�سيق بينها .
وقد ا�ست�ضاف املنتدى الكاتب ح�سن �آل حمادة معرفا مبهرجان
(�إقر�أ كتابك).
والفنان مازن عبد اجلبار �آل ح�سني الذي �أقام معر�ضا فنيا يف
املنتدى ،وحتدث عن جتربته الفنية حول االهتمام برتاث املنطقة
ك�صور كبار ال�سن واملوروث ال�شعبي كاللبا�س وامل�سكن وعن
اقامته ملعر�ض (بقايا تراث) الذي ركز فيه على ا�ضفاء الواقعية
على املعامل الأثرية والرتاثية يف املنطقة.

ا�ست�ضافتها جهينة الإخبارية

متابعات

جائزة القطيف للإجناز تقيم حفلها ال�سنوي
كتبت /نوال اجلارودي  -ت�صوير ح�سني ر�ضوان

مع �صدور هذا العدد من جملة اخلط تكون جائزة القطيف للإجناز
قد احتفلت بتوزيع جوائزها على الفائزين لهذا العام ،ويف جل�سة
حوارية ا�ستعر�ضت اجلائزة �أعمالها وم�شاريعها خالل الفرتة
املا�ضية ،وذلك خالل �أوىل ندوات �صحيفة جهينة الإخبارية التي
تقيمها يف مقرها بالقطيف.
و�أكد املدير التنفيذي جلائزة القطيف للإجناز املهند�س �أحمد
العلوي �أن جلنة التحكيم اعتمدت النتائج للأعمال الفائزة
بالن�سخة الرابعة املزمع اقامتها يف العا�شر من ذي القعدة املقبل.
املهند�س �صالح الدعلوج
و�أ�شار اىل ان �أع�ضاء جلنة التحكيم عملوا ب�سرية تامة ،حيث قاموا
بتقييم الأعمال دون معرفة �أ�صحابها .و�أن عدد الأعمال امل�شاركة
يف اجلائزة بلغت  114عمال ،فيما بلغ عدد امل�شاركني  158مرت�شحا بينهم  90مر�شحة.
وبني ان موقع اجلائزة ا�ستقبلت خالل فرتة الرت�شح  201راغبا يف امل�شاركة ،بيد ان العدد تقل�ص
بعد ا�ستبعاد اال�شخا�ص الذين ال تنطبق عليهم اال�شرتاطات او مل يقومون بت�سليم االعمال
كاملة.
وحول متويل اجلائزة ،او�ضح ان ادارة اجلائزة انتهجت �سيا�سة منذ الن�سخة الثالثة تعتمد على
ال�شراكة مع ال�شركات الداعمة ،مبينا ،ان هذه ال�سيا�سة اعطت نتائجها �سريعا.
�شارك يف الندوة كل من الأمني العام للجائزة م/عبد ال�شهيد ال�سني ،املدير التنفيذي للجائزة
املهند�س احمد العلوي ،رئي�س جلنة املوارد الب�شرية املهند�س �صالح الدعلوج ،رئي�سة جلنة
العالقات العامة غادة ال�سيف ،رئي�سة جلنة الرت�شيح وامل�ساندة خ�ضراء املبارك ،رئي�س جلنة
احلفل يف اجلائزة وردة ال�صفواين ،بالإ�ضافة اىل املحرر ال�صحفي يف �صحيفة اليوم جعفر ال�صفار،

الأ�ستاذ زهري العبد اجلبار يف الو�سط يوقع العقد مع املهند�س عبد ال�شهيد ال�سني واملهند�س �أحمد العلوي

رئي�س حترير �صحيفة جهينة االخبارية زهري العبد اجلبار ،امل�صور الفوتوغرايف ،ح�سني ر�ضوان،
واملحررات ال�صحفيات نوال اجلارودي ،منار النخالوي ،مرمي العبد العال� ،إميان ال�شايب ،نداء
ال �سيف.
يذكر �أن «جهينة االخبارية» وجائزة «القطيف للإجناز» �أبرمتا اتفاقية «�شراكة �إعالمية» يف مقر
ال�صحيفة مبحافظة القطيف .وتت�ضمن االتفاقية تغطية الفعاليات والندوات والأن�شطة الأ�سا�سية
للجائزة للفرتة املقبلة وت�شمل :اللقاء الإعالمي� ،إعتماد النتائج «حترير» ،بروفات وحت�ضريات
حفل اجلائزة ،حفل اجلائزة وحفل تكرمي الأع�ضاء والكوادر .ووقع االتفاقية املدير التنفيذي
جلائزة القطيف للإجناز املهند�س �أحمد عبدالعظيم العلوي والزميل رئي�س حترير ال�صحيفة
زهري العبداجلبار ممثال عن «جهينة االخبارية» ،بح�ضور الأمني العام جلائزة القطيف للإجناز
عبدال�شهيد ال�سني.

�إىل رحمة الله
احلاج علي ر�ضي الأ�سود

احلاج ح�سن القريني

احلاج جعفر �آل �سيف

انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج علي ر�ضي
الأ�سود ( �أبو توفيق ) .تعازينا احلارة
لأ�سرة الأ�سود والبنه املهند�س فهمي.
ودعا�ؤنا للفقيد باملغفرة والرحمة
والر�ضوان .
انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج ح�سن القريني
من بلدة القرين بالأح�ساء ،رحم اهلل
الفقيد و�أدخله ف�سيح جناته و�ألهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج جعفر ال�شيخ
من�صور �آل �سيف �,أ�سرة جملة اخلط
يتقدمون بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة الفقيد
�سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمده
بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح جناته .

انتقل �إىل رحمة اهلل دانيال عبداهلل
�أحمد �آل �صالح والد كل من
تقي ،جواد� ،أحمد  ،عبد اهلل،
فاطمة ،وهيبة  ،دانة ،وزوج النا�شطة
االجتماعية فوزية الهاين.
دانيال �آل �صالح
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل النا�شطة الإجتماعية
زوجته �أم تقي ب�أحر التعازي� .سائلني اهلل �أن يرحم الفقيد
ويدخله ف�سيح جناته ويلهم �أهلهوذويه ال�صرب وال�سلوان.
تاجة الزاير �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل احلاجة تاجة عبد اهلل الزاير �أرملة
املرحوم احلاج ن�صر ال�شيخ علي والدة كل من د .نادر ،
حممد� ،أ�سامة  .رحم اهلل الفقيدة و�أ�سكنها الف�سيح من
جنته.

م /علي املال

املال يو ّدع ابنته �صفاء
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شابة �صفاء ،كرمية
املهند�س علي ح�سني املال ع�ضو جمل�س الغرفة
التجارية وع�ضو جمل�س املنطقة ال�شرقية �سابقاً .
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل املهند�س املال و�إىل
كافة �أفراد الأ�سرة الكرمية ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يرحم الفقيدة ال�سعيدة ويدخلها
الف�سيح من جناته �إنه �سميع جميب.
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�سعد بن بزيع الثواب اخلالدي لــ
حوار

�سرية الآباء والأجداد زاهية
وعلى اجليل النا�شيء اال�ستفادة منها

حوار � /سلمان العيد
�ضيفنا يف هذا اللقاء يجمع بني اخلربة التعليمية ،واملهارة التجارية ،قوامها اكرث من عقدين من الزمن� ،إذ بد�أ
حياته العملية معلما ،ثم �صار وكيال ،ثم ارتقى �أدا�ؤه لي�صبح مديرا لأحد املدار�س ،لكنه تقاعد مبكرا من القطاع
التعليمي لي�شتغل بالتجارة وحتديدا يف �سوق العقار ،من�سجما مع ما يتطلبه هذا النوع من التجارة من مهارات
بحكم تنوعه وات�ساعه وتعدد �أن�شطته  ..وبني هذين التوجهني كانت هناك فرتة فا�صلة ق�صرية عمل فيها ب�شركة
ارامكو ،ثم يف قطاع االت�صاالت الدولية التابع لوزارة الربق والربيد والهاتف (قبل ع�صر اخل�صخ�صة) ..تلك
م�سرية عنوانها الكفاح والن�شاط الد�ؤوب الذي ال يتوقف.
تلك هي ق�صة �ضيفنا يف هذا اللقاء �سعد بن بزيع الثواب اخلالدي ،الذي مل يفته ن ي�ؤكد يف حواره مع (اخلط)
على �ضرورة التعلم ،من املدرا�س ومن احلياة ،ومن �سرية الآباء والأجداد يف تكاتفهم وتعاونهم و�أخالقهم
و�أمانتهم ،م�ؤكدا على �أهمية احلالة العلمية يف الن�شاط التجاري ..كيف وماهي الآليات؟  ..كل ذلك جنده يف
احلوار التايل:
ــ لكل ق�صة بداية ،فكيف كانت بداياتكم؟

ال�صباحية ،والعمل يف االت�صاالت يف الفرتة امل�سائية.

ـ القطيف العام ،والذي (�شارع امللك عبدالعزيز يف الوقت احلايل) ،وكانت هي املدر�سة الوحيدة
يف القطيف قاطبة ،التي ت�ستقبل طالب املرحلة املتو�سطة ،واحلال نف�سه بالن�سبة للمرحلة التي
�أكملتها يف القطيف �أي�ضا ،ومل يكن هناك �سوى مدر�سة واحدة اي�ضا يف القطيف ..ولعلي يف هذه
املنا�سبة �أتذكر �أحد �أبرز زمالء الدرا�سة وهو حممد ر�ضا ن�صر اهلل (االعالمي املعروف ،وع�ضو جمل�س
ال�شورى) ،وقد كان الفتا للنظر من ناحية ذكائه واهتمامه باللغة العربية بوجه خا�ص.

ـ حينما ر�أينا �أن راتب الــ  400ريال التي نتقا�ضاها من التدري�س ال تكفي ،وكنا نتطلع للمزيد،
التحقنا بالعمل يف االت�صاالت يف الفرتة امل�سائية ،وذلك من خالل حمطة االت�صاالت الدولية
(ترينك) ،والذي من خاللها يتم رفع االت�صاالت خارج اململكة ،وال توجد مكاملة للخارج دون
العبور على هذه املحطة ،التي تقوم بو�صل املت�صل باجلهة �أو الدولة التي يرغب بها ،ويتم االت�صال
عن طريق احلجز ،فقد ت�أتي املكاملة بعد خم�س �أو �ست �أو حتى ثمان �ساعات فنقوم بتحويلها على
املت�صل وله اخليار بقبولها �أو رف�ضها ،ويف حال القبول ال ي�سمح له باالت�صال �أكرث من خم�س دقائق،
ومن ثم يتم قطع اخلط عليه ،لوجود الزحمة غري الطبيعية ،وقائمة االنتظار حتوي الع�شرات من طالبي
اخلدمة.

ــ بعد انهاء املرحلة الثانوية ،عملت ملدة �سنة كاملة يف �شركة الزيت العربية الأمريكية حينها
"من�سق نوبة بحرية" ،وذلك بالفر�ضة الغربية
(ارامكو) ،وكان مقر العمل يف را�س تنورة ،على وظيفة ّ
اخلا�صة ببواخر �أرامكو ،وكان ذلك يف العام  1393ومل يكن هناك �أي فا�صل بعد التخرج من ثانوية
القطيف ،وااللتحاق بالعمل يف الأرامكو  ..ومل ت�ش�أ الأقدار �أن �أ�ستمر يف العمل لدى ال�شركة لأكرث
من عام� ،إذ يف عام  1394هــ انتقلت �إىل الريا�ض لإكمال درا�سة مرحلة ما بعد الثانوية ،وذلك من
خالل مراكز العلوم والريا�ضيات ،م�ستفيدا من النظام الذي مبوجبه يق�ضي الطالب عامني يف املركز
�أو املعهد ومن بعدها يتم تعيينه مدر�سا ،فكان ن�صيبي �أن تع ّينت مبدر�سة الواقدي املتو�سطة باملربع
بالريا�ض ،لأق�ضي فيها � 4سنوات.

ـ  1400ريال �شهريا  ،فقد كان كل موظف ي�أخذ القائمة من زميله ،ويتابع االت�صال ،وي�أخذ طلبات
الراغبني يف االت�صال الدويل ،ومتابعتهم وقطع االت�صال عليهم بعد خم�س دقائق ،فكنت يف تلك
الفرتة ــ وهلل احلمد ـ مدر�سا وموظف ات�صاالت يف وقت واحد ،وا�ستمر احلال �أربع �سنوات ،كانت
قبل الزواج.

ــ كل ما �أعرفه هو �إنني ولدت عام 1373هـ يف (الرب ـ ال�سفانية) ،والتحقت بالدرا�سة يف مدر�سة ــ وكيف قمت بالتوفيق بني العملني ،ومن الأ�صل ما طبيعة العمل يف االت�صاالت يف
عنك االبتدائية ،وبها �أنهيت هذه املرحلة ،ومنها �إىل مدر�سة القطيف املتو�سطة ،على �شارع الدمام ذلك الوقت؟

ــ ومن تتذكر من زمالء الدرا�سة (غري حممد ر�ضا ن�صر اهلل)؟

ــ هناك عدد من الزمالء� ،ساهمت م�شاغل احلياة يف ن�سيانهم ،لكن بع�ضهم ال يزالون يف الذاكرة
ومنهم ف�ؤاد اجلامد ،وفائق ال�شيخ (جنل ال�شيخ حممد �صالح املبارك يرحمه اهلل)،

ــ ماذا بعد املرحلة الثانوية؟

ــ كيف ت�صفون تلك الفرتة ،وكيف كانت الريا�ض حينها؟

ــ على �ضوء ذلك كم كان الراتب من هذه العملية؟

ــ وبعد ذلك �أين كانت املحطة؟

ــ اما االت�صاالت فجاءت موجة �أو طفرة الهواتف الأر�ضية ،فانتهت املحطة ،ومل يعد لها وجود،
ولي�س هناك من يطلب خدماتها ..و�أما التعليم فقد نقلت اىل املنطقة ال�شرقية للعمل كمدر�س،
وكانت مدر�سة اخلليل بن �أحمد بتاروت �أول حمطة للتدري�س بالن�سبة يل ،فقد التحقت بها كمدر�س
ريا�ضيات.

ــ احلياة كانت ب�سيطة للغاية ،وكانت املكاف�أة  400ريال �شهريا ،والدوام ـ كما تعلم ـ يف الفرتة ــ قبل الدخول يف املحطات الأخرى ،لعل �س�ؤاال يثار هنا ،وهو ملاذا جاء اختيار
ال�صباحية ،وبحكم �إننا ال منلك ارتباطات عائلية يف الريا�ض ،لأن عوائلنا و�أهلنا يف عنك (القطيف) ،تخ�ص�ص الريا�ضيات؟

حينها قررت ـ مع بع�ض زمالئي ـ �أن نلتحق مبهنة �أخرى ،فكان القرار هو العمل يف املدر�سة يف الفرتة ــ يف احلقيقة اخرتت الريا�ضيات لعدم وجود تخ�ص�ص �آخر� ،إذ مل يكن هناك خيار غري العلوم �أو
الريا�ضيات فاخرتت الأخرية ،لأن تخ�ص�ص العلوم مل يكن يروقني كثريا فاخرتت الريا�ضيات ،التي
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ــ بعد هذه الفرتة الطويلة من التعليم� ،أين حطّ ت بك
الرحال؟

ــ انتقلت اىل العمل يف التجارة ،فتحت مكتبا عقاريا ،يقوم بكافة
الأن�شطة العقارية ،منها حتويل الأرا�ضي الزراعية اىل �سكنية ،بعد
ا�ستكمال كافة املتطلبات ،وجميع امل�سوغات ال�شرعية والقانونية
من قبل املحكمة ،والقيام بتطويرها وتنميتها ،ا�ضافة اىل البيع
وال�شراء وما تقت�ضيه الأن�شطة العقارية ،من مهارات خا�صة� ،أهمها
ال�صرب وح�سن املعاملة.

ــ لو �س�ألنا عن الفارق بني التعليم يف تلك الفرتة،
باملقارنة مع واقعه يف الوقت احلا�ضر؟

واللعب

�أمتنى �أن تعود للمدر�س هيبته
وللعلم قيمته
�سوق العقار يف القطيف يختلف
عن �أي �سوق يف �أي منطقة
�سعودية

حوار

وجدت نف�سي من خاللها ،فهي مادة تتطلب املزيد من النباهة واالهتمام  ،واجلدية واالجتهاد ،وكان ال�شركات الكبرية ،فع ّرجوا �صوب التعليم� ،أي �أن خيار التعليم مل ي�أت كرغبة �أوىل ،ومل يتخذها
البع�ض منهم كر�سالة� ،إمنا �أخذوها كمهنة فقط  ..هذا ف�ضال عن الت�أهيل الرتبوي والعلمي لدى
التدري�س يف ذلك الوقت يقت�صر على (اجلرب ،الهند�سة ،احل�ساب ،ح�ساب املثلثات).
ــ وكم بقيت يف هذا املجال؟
بع�ض املعلمني ال يزال ناق�صا ،فبع�ضهم ميار�س �سلوكيات مع طالبة ال تليق باملعلم وال بر�سالة املعلم.
ــ بقيت يف هذه املدر�سة حتى العام  1400هـ نقلت للعمل كوكيل مدر�سة ال�ساحل املتو�سطة بتاروت ــ �أال تعتقد �أن التعليم الأهلي �أو اال�ستثمار يف التعليم هو خيار �إيجابي يحل امل�شكلة،
برفقة اال�ستاذ ابراهيم بن عبدالرزاق الهارون ،والذي كان رجل تعليم من الطراز النادر ،فقد �أعطى ويعطي للعلم هيبتة وللمعلم مكانته؟
التعليم جهده ووقت ،رغم �أنه ريا�ضي وقد تر�أ�س نادي اجلزيرة بدارين ،فقد كان (يرحمه اهلل) خمل�صا ــ قد �أق ّرت الدولة التعليم الأهلي ،لكن الإ�شراف عليه مل يكن دقيقا ،ولهذا مل تكن انتاجيته
يف عمله .ويف العام  1401ا�ستلمت �إدارة املدر�سة وبقيت بها حتى العام � 1409إذ �آلت املدر�سة اىل ب�أف�ضل من �إنتاجية التعليم احلكومي العام ،ومل تكن املدار�س الأهلية ب�أف�ضل من املدار�س احلكومية
ال�سقوط ..ولعلي يف هذا ال�ش�أن اتذكر هذه املدر�سة التي هي عالمة بارزة يف تاريخ التعليم بجزيرة يف �شيء ،لأن العاملني يف املدرا�س الأهلية ي�أتون ب�أجر زهيد ــ ذلك قبل �أن تتدخل الدولة وتدعم
تاروت ،فقد كانت بعيدة نوعا ما عن النطاق ال�سكني ،وكان يق�صدها الطالب عن طريق حافالت املعلمني ال�سعوديني يف املدار�س الأهلية ـ وال يت�صور فيمن �أجره زهيد �أن يكون ذا �إنتاجية من
خم�ص�صة من قبل الدولة ي�أتون لها من دارين و�سناب�س والربيعية وتاروت ،ورغم �أنها يف �سنواتها الذي �أجره �أعلى ،وبالن�سبة للمدر�سني الوافدين من اخلارج ،ف�إن �أجورهم زهيدة يعو�ضونها بالدرو�س
الأخرية كانت بدون �سور ،لكن الطالب كانوا ملتزمني باحل�ضور واالن�صراف ،وكانت ت�ضم اكرث من اخل�صو�صية ،وهذه الظاهرة لي�ست طبيعية .هذا مع احرتامنا لعدد �آخر من املدار�س الأهلية التي
 600طالب ،وجرت الأمور يف تلك املدر�سة الآيلة لل�سقوط بدون �أية ا�صابات حتى مغادرة املدر�سة ،ت�شهد لها �سريتها احل�سنة ،ب�أنها مل تكن خيارا ثانويا للمعلم الذي يلتحق باملدر�سة الأهلية ثم يرتكها
و�إزالتها فيما ،وقد مت جتديدها بالطبع و�صارت مدر�سة ثانوية يف الوقت احلا�ضر ،وبالن�سبة يل نقلت اىل ملجرد �أن ي�سجل �إ�سمه يف املدار�س احلكومية ،التي هي �أعلى �أجرا و�أقل �ضغطا.
ــ لو �شئنا االنتقال �إىل احلديث عن العقار ،الذي كان
مدر�سة �سعيد بن امل�سيب املتو�سطة بالقديح ،لأبقى هناك حتى
ب�سبب
املدر�سي
الكتاب
تراجع
خياركم الآخر بعد التقاعد املبكر يف التعليم ،اال ترى �أن
العام  ،1417حيث طلبت �أن �أتقاعد مبكرا من العمل يف قطاع
التعليم بعد  21عاما يف هذا املجال ،الذي وجدت نف�سي فيه ،تعدد و�سائط املعرفة وو�سائل اللهو امل�س�ألة �صعبة نوعا ما حيث �أن النقلة متت من املدار�س
والطالب واملناهج والكتب� ،إىل االرا�ضي واملخططات
و�شعرت ب�أين �أقدم خدمة لهذا الوطن الكرمي.
والعمارات؟

ــ �إين حينما ذهبت اىل �سوق العقار كان غر�ضي �أي�ضا �أن �أقدم
خدمة لنف�سي وملجتمعي �أي�ضا ،فمن العقار نقدم للنا�س �ألأرا�ضي
وال�شقق ،نقدمها للنا�س ب�أ�سعار معقولة ،واعتقد �أنني و�أنا اتعامل
مع الأرا�ضي واملخططات مل �أن�س يوما من الأ ّيام �أين كنت معلما
ومربيا للأجيال ،لذلك فر�سالة املعلم ماثلة �أمامي حتى و�أنا �أتعامل
مع كافة الأن�شطة العقارية املختلفة ..فالتعليم يف وقته كان خدمة
و�أداء واجب جتاه الوطن ،والعقار هو جمال رحب اي�ضا خلدمة الوطن
من خالل توفري وحدات �سكنية ب�أ�سعار معقولة يف متناول اجلميع
والتجربة خرب برهان.
ــ ولكن دخول العقار ،هل كان فج�أة� ،أم امل�س�ألة قد
خططت لها؟

ـ هناك فوارق عديدة بني التعليم يف املا�ضي عنه يف الوقت
احلا�ضر ،فقد كان هناك �شغف بالتعليم ،مبعنى �أن النا�س �أو
ــ يف احلقيقة ال �أحد يف هذه احلياة ال يتعامل مع العقار بطريقة �أو
الكثري من النا�س تريد �أن تتعلم ،لذلك كان التعليم الليلي
مزدهرا ،وم�صادر العلم حمدودة بالكتاب املدر�سي ،وال يوجد بعد  20عام ًا يف التعليم انتقلت �إىل ب�أخرى ،فكل النا�س ميلكون بيوتا� ،أو ي�ست�أجرون �شققا� ،أو ي�شرتون
الأرا�ضي والعمارات ،وكانت �أول عملية عقارية دخلتها هي بيع
م�شاغل �أخرى ،وال م�صادر �أخرى للمعرفة كالقنوات الف�ضائية
العقار و�شعاري خدمة الوطن
�أ�سهم خمططات املزروع والرتكية وال�صناعية بالقطيف ،فكنا نبيع
والهواتف املتنقلة الذكية ،وال توجد و�سائل النقل كال�سيارات
ون�شرتي الأ�سهم ون�سوقها يف الدمام ،وفتحت مكتبا عقاريا يف عنك
بالكثافة التي نراها الآن ،كما �أن و�سائل اللهو واللعب يف الزمن
ليقوم بكل هذه الأن�شطة العقارية.
املا�ضي حمدودة للغاية ،وكانت ـ بالتايل ـ الفر�صة مواتية للنا�س �أن يتعلموا ويقر�أوا ،وكان الطلبة
يكنون للمعلم كل احرتام وتقدير ..اما الآن ف�أ�صبح التعليم حت�صيل حا�صل ،لأن مغريات احلياة ــ لعل �س�ؤاال يتبادر اىل الذهن لدى كل متابع للعقار ،وهي ملاذا ارتفعت �أ�سعار العقار
ّ
ا�صبحت ت�شغل حيزا كبريا من حياة ال�شاب وال�شابة ..مالحظة �أخرى جندها يف الزمن ال�سابق �أن بال�شكل اجلنوين الذي نلحظه؟
ّ
الطالب يعتمد على نف�سه بن�سبة تزيد على الــ  % 80يف الدرا�سة واملذاكرة والتح�صيل العلمي ،بينما ــ بالن�سبة ملحافظة القطيف ف�إن االرتفاع طبيعي ،لأنها منطقة حمدودة امل�ساحة ،فمن جهة البحر
يف الوقت احلا�ضر يعتمد على الآخرين بن�سبة  %100وكل طلباته متي�سرة والظروف اكرث مالءمة ومن جهة �أخرى املزارع ،و�أنابيب البرتول ،وكذلك قرارات �شركة ارامكو ال�سعودية بحجز االرا�ضي،
للدرا�سة لكن اهتمام ال�شاب للدرا�سة بات �أقل من ال�سابق ،بدليل �أن �أكرث من  %70من الطلبة لذلك ف�سعر املرت الذي كان بــ  40رياال �صار بــ  400ريال ،و�سوف ي�صبح بــ  4000ريال ،مادام
يعتمدون على الدرو�س اخل�صو�صية ،بدال من اهتمام كل طالب على نف�سه وتركيزه يف ال�صف ،هناك طلب كبري يقابله عر�ض قليل ،فالزيادة ال�سكانية ملحوظة يف كافة مدن وحمافظات اململكة،
لذا ال ميكن مقارنة حمافظة القطيف مع �أي حمافظة �أخرى من ناحية الأ�سعار.
والنتيجة ـ من كل ذلك ـ تتحملها الأ�سر بل املجتمع ككل.
ـــ �أال تعتقد �أن م�ستوى املدر�س وت�أهيله لأن يكون مدر�سا ومربيا للأجيال اليزال ــ يف هذا املجال ما هو احلل؟

ــ احلل هو فك احلجز من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وهناك حلول م�ؤقتة تتمثل يف الوحدات
مو�ضع مالحظة؟
ــ رمبا كان ذلك ،فبع�ض املدر�سني مل ي�صبحوا مدر�سني عن رغبة وحب يف املهنة ،و�إمنا ق�صدوها ال�سكنية ومتلكها ..
ــ هل اقت�صر ن�شاطكم العقاري على البيع وال�شراء �أم هناك �أن�شطة �أخرى؟
حينما مل يحالفهم احلظ يف احل�صول على فر�صة عمل �أخرى يف جامعة البرتول �أو يف �إحدى
ــ يحدث ان بلدية حمافظة القطيف تطلب منا عملية تثمني لبع�ض ال�شوارع التي ترغب يف نزع
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ملكياتها ،فيكون لدينا ن�شاط عقاري �آخر هو التثمني العقاري ،كما �أن لدينا ن�شاطا يف �إدارة الأمالك ،النباهة واالهتمام  ،واجلدية واالجتهاد ،وكان التدري�س يف ذلك الوقت يقت�صر على (اجلرب ،الهند�سة،
وبناء العمارات وت�أجريها ب�أ�سعار منا�سبة.
احل�ساب ،ح�ساب املثلثات).

حوار

ــ لو انتقلنا للحديث عن اجلوانب االجتماعية ،بعيدا عن التعليم والعقار ،ماذا ــ وكم بقيت يف هذا املجال؟
ــ بقيت يف هذه املدر�سة حتى العام  1400هـ نقلت للعمل كوكيل مدر�سة ال�ساحل املتو�سطة
تن�صح اجليل اجلديد؟

ــ �إن ما �أود الإ�شارة �إليه هنا ،و�أود من �أبناء اجليل اجلديد يف القطيف �أن ينتبهوا له ،ويتوقفوا عنده،
وهو �أن عالقاتنا يف حمافظة القطيف عالقة �أزلية ،تعود �إىل ع�صور قدمية جدا ،فكان الآباء والأجداد
يف عنك ي�شرتون من جتار القطيف املواد الغذائية ،وكانوا يبيعون بع�ض منتجات البادية كاالغنام
والدهن وال�صوف يف �سوق اخلمي�س املعروف ..وكانت لبني خالد حمطتان ،ففي مو�سم ال�صيف
ي�أتون اىل عنك ،لوجود ممتلكات قدمية لديهم ،ويعملون يف النخل ،ويتعاطون مع �أهايل القطيف يف
هذا ال�ش�أن ،لدرجة ان الواحد يتناول وجبة غذائه يف النخل ،وحينما تنتهي فرتة ال�صيف يذهبون �إىل
الرب حمملني بالتمور واالترجن وخريات كثرية من القطيف يتم ا�ستهالكها يف الرب ،وهناك ي�سرحون
بحاللهم من الأغنام واملاعز لذلك قيل عن بني خالد انهم ا�صحاب اخل�ضرتني ،خ�ضرة ال�صيف �أي
خ�ضرة النخل ،وخ�ضرة الرب يف الربيع ..ولعل �أهم ما ميز تلك الفرتة هي الثقة والأمانة فكان جدي
يودع مبالغه املالية ك�أمانات لدى احلاج احمد البيات (جد �سمري وجمال البيات) ،وكثري من بني
خالد ي�ضع ا�شياء ثمينة لدى ا�صحاب املحالت يف القطيف ،وال ي�أخذ عليها ورقة ،وذلك لوجود
حالة من االحرتام املتبادل وعمق العالقات الإن�سانية يف ذلك الوقت� ..إنني �إذ �أذكر هذه احلقائق
ف�أنا �أكرر على �أن املطلوب من ال�شباب يف اجليل احلايل ال�سري وفق �سرية االباء واالجداد ،بالتكاتف
والتعاون وخدمة الوطن والوالء للحكومة الر�شيدة ،واالبتعاد عن الأمور التي ال تخدم ال�صالح العام،
ال�سيما و�إننا �شعب واحد بعقيدة واحدة ووطن واحد .
ــ كيف ت�صفون تلك الفرتة ،وكيف كانت الريا�ض حينها؟

ــ احلياة كانت ب�سيطة للغاية ،وكانت املكاف�أة  400ريال �شهريا ،والدوام ـ كما تعلم ـ يف الفرتة
ال�صباحية ،وبحكم �إننا ال منلك ارتباطات عائلية يف الريا�ض ،بحكم �أن عوائلنا و�أهلنا يف القطيف
(عنك) ،حينها قررت ـ مع بع�ض زمالئي ـ �أن نلتحق مبهنة �أخرى ،فكان القرار هو العمل يف املدر�سة
يف الفرتة ال�صباحية ،والعمل يف االت�صاالت الدولية يف الفرتة امل�سائية.
ــ وكيف قمت بالتوفيق بني العملني ،ومن الأ�صل ما طبيعة العمل يف االت�صاالت يف
ذلك الوقت؟

بتاروت برفقة اال�ستاذ ابراهيم بن عبدالرزاق الهارون ،والذي كان رجل تعليم من الطراز النادر،
فقد �أعطى التعليم جهده ووقت ،رغم �أنه ريا�ضي وقد تر�أ�س نادي اجلزيرة بدارين ،فقد كان (يرحمه
اهلل) خمل�صا يف عمله .ويف العام  1401ا�ستلمت �إدارة املدر�سة وبقيت بها حتى العام � 1409إذ
�آلت املدر�سة اىل ال�سقوط ..ولعلي يف هذا ال�ش�أن اتذكر هذه املدر�سة التي هي عالمة بارزة يف تاريخ
التعليم بجزيرة تاروت ،فقد كانت بعيدة نوعا ما عن النطاق ال�سكني ،وكان يق�صدها الطالب عن
طريق حافالت خم�ص�صة من قبل الدولة ي�أتون لها من دارين و�سناب�س والربيعية وتاروت ،ورغم �أنها
يف �سنواتها الأخرية كانت بدون �سور ،لكن الطالب كانوا ملتزمني باحل�ضور واالن�صراف ،وكانت
ت�ضم اكرث من  600طالب ،وجرت الأمور ــ وهلل احلمد ـ بدون �أي ا�صابات حتى مغادرة املدر�سة،
وجرت عملية �إزالتها ،ومت جتديدها بالطبع و�صارت مدر�سة ثانوية يف الوقت احلا�ضر ،وبالن�سبة يل نقلت
اىل مدر�سة �سعيد بن امل�سيب املتو�سطة بالقديح ،لأبقى هناك حتى العام  ،1417حيث طلبت �أن
�أتقاعد مبكرا من العمل يف قطاع التعليم بعد  21عاما يف هذا املجال.

ــ بعد هذه الفرتة الطويلة من التعليم� ،أين حطّ ت بك الرحال؟

ــ انتقلت اىل العمل يف التجارة ،فتحت مكتبا عقاريا ،يقوم بكافة الأن�شطة العقارية ،منها حتويل
الأرا�ضي الزراعية اىل �سكنية ،بعد ا�ستكمال كافة املتطلبات ،وجميع امل�سوغات ال�شرعية والقانونية
من قبل املحكمة ،والقيام بتطويرها وتنميتها ،ا�ضافة اىل البيع وال�شراء وما تقت�ضيه الأن�شطة العقارية.
ــ لو �س�ألنا عن الفارق بني التعليم يف تلك الفرتة ،باملقارنة مع واقعه يف الوقت احلا�ضر؟
ـ هناك فوارق عديدة بني التعليم يف الوقت املا�ضي عنه يف الوقت احلا�ضر ،فقد كان هناك �شغف
بالتعليم يف الزمن املا�ضي ،مبعنى �أن النا�س النا�س تريد �أن تتعلم ،لذلك كان التعليم الليلي مزدهرا،
وم�صادر العلم حمدودة بالكتاب املدر�سي ،وال يوجد م�شاغل �أخرى ،وال م�صادر �أخرى للمعرفة
كالقنوات الف�ضائية والهواتف املتنقلة الذكية ،وال توجد و�سائل النقل كال�سيارات بالكثافة التي
نراها الآن ،كما �أن و�سائل اللهو واللعب يف الزمن املا�ضي حمدودة للغاية ،وكانت ـ بالتايل ـ الفر�صة
مواتية للنا�س �أن يتعلموا ويقر�أوا ،وكان الطلبة يك ّنون للمعلم كل احرتام وتقدير ..اما الآن ف�أ�صبح
التعليم حت�صيل حا�صل ،لأن مغريات احلياة ا�صبحت ت�شغيل ح ّيزا كبريا من حياة ال�شاب وال�شابة..
مالحظة �أخرى جندها يف الزمن ال�سابق �أن الطالب يعتمد على نف�سه بن�سبة تزيد على الــ  % 80يف
الدرا�سة واملذاكرة والتح�صيل العلمي ،بينما يف الوقت احلا�ضر يعتمد على الآخرين بن�سبة %100
وكل طلباته متي�سرة والظروف اكرث مالءمة للدرا�سة لكن اهتمام ال�شاب للدرا�سة بات �أقل من
ال�سابق ،بدليل �أن �أكرث من  %70من الطلبة يعتمدون على املدر�س اخل�صو�صي ،بدال من اهتمامه
على نف�سه وتركيزه يف ال�صف ،والنتيجة يتحمل م�س�ؤوليتها الأ�سر واملجتمع.

ـ حينما ر�أينا �أن راتب الــ  400ريال التي نتقا�ضاها من التدري�س ال تكفي ،وكنا نتطلع للمزيد،
التحقنا بالعمل يف االت�صاالت يف الفرتة امل�سائية ،وذلك من خالل حمطة االت�صاالت الدولية
(ترينك) ،والذي من خاللها يتم رفع االت�صاالت خارج اململكة ،وال توجد مكاملة للخارج دون
العبور على هذه املحطة ،التي تقوم بو�صل املت�صل باجلهة �أو الدولة التي يرغب بها ،ويتم االت�صال
عن طريق احلجز ،فقد ت�أتي املكاملة بعد خم�س او �ست او حتى ثمان �ساعات فنقوم بتحويلها على
املت�صل وله اخليار بقبولها �أو رف�ضها ،ويف حال القبول ال ي�سمح له باالت�صال �أكرث من خم�س دقائق،
ومن ثم يتم قطع اخلط عليه ،لوجود الزحمة غري الطبيعية ،وقائمة االنتظار حتوي العديد من طالبي ـــ �أال تعتقد �أن م�ستوى املدر�س وت�أهيله لأن يكون مدر�سا ومربيا للأجيال اليزال
مو�ضع مالحظة؟
اخلدمة.
ــ رمبا كان ذلك ،فبع�ض املدر�سني مل ي�صبحوا مدر�سني عن رغبة وحب يف املهنة ،و�إمنا ق�صدوها بعد
ــ على �ضوء ذلك كم كان الراتب من هذه العملية؟
ـ  1400ريال �شهريا  ،فقد كان كل موظف ي�أخذ القائمة من زميله ،ويتابع االت�صال ،وي�أخذ طلبات �أن ف�شلوا �أو مل يحالفهم احلظ يف احل�صول على فر�صة عمل �أخرى ،فع ّرجوا �صوب التعليم� ،أي �أن
الراغبني يف االت�صال الدويل ،ومتابعتهم وقطع االت�صال عليهم بعد خم�س دقائق للمكاملة ،فكنت خيار التعليم مل ي�أت كرغبة �أوىل ،ومل يتخذها كر�سالة  ..هذا ف�ضال عن الت�أهيل الرتبوي والعلمي
يف تلك الفرتة ــ وهلل احلمد ـ مدر�سا وموظف ات�صاالت يف وقت واحد ،وا�ستمر احلال �أربع �سنوات ،لدى بع�ض املعلمني ال يزال ناق�صا ،فبع�ضهم ميار�س �سلوكيات مع طالبة ال تليق باملعلم وال بر�سالة
املعلم.
كانت قبل الزواج.
ــ �أال تعتقد �أن التعليم الأهلي �أو اال�ستثمار يف التعليم هو خيار �إيجابي يحل امل�شكلة،
ــ وبعد ذلك؟
ــ اما االت�صاالت فجاءت موجة او طفرة الهواتف الأر�ضية ،فانتهت املحطة ،ومل يعد لها وجود ،ويعطي للعلم هيبتة وللمعلم مكانته؟

ولي�س هناك من يطلب خدماتها ..و�أما التعليم فقد نقلت اىل املنطقة ال�شرقية للعمل كمدر�س،
وكانت مدر�سة اخلليل بن �أحمد بتاروت �أول حمطة للتدري�س ،فقد التحقت بها كمدر�س ريا�ضيات.
ــ قبل الدخول يف املحطات الأخرى ،لعل �س�ؤاال يثار هنا ،وهو ملاذا جاء اختيار
تخ�ص�ص الريا�ضيات؟

ــ يف احلقيقة اخرتت الريا�ضيات لعدم وجود تخ�ص�ص �آخر غري العلوم ،وهذا التخ�ص�ص مل يكن
يروقني كثريا فاخرتت الريا�ضيات ،التي وجدت نف�سي من خاللها ،فهي مادة تتطلب املزيد من
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ــ قد �أق ّرت الدولة التعليم الأهلي ،لكن الإ�شراف عليه مل يكن دقيقا ،ولهذا مل تكن انتاجيته
ب�أف�ضل من �إنتاجية التعليم احلكومي العام ،ومل تكن املدار�س الأهلية ب�أف�ضل من املدار�س احلكومية
يف �شيء ،لأن العاملني يف املدرا�س الأهلية ي�أتون ب�أجر زهيد ــ ذلك قبل �أن تتدخل الدولة وتدعم
املعلمني ال�سعوديني يف املدار�س الأهلية ـ وال يت�صور فيمن �أجره زهيد �أن يكون ذا �إنتاجية من الذي
�أجره �أعلى ،وحتى بالن�سبة للمدر�سني الوافدين من اخلارج ،ف�إن �أجورهم زهيدة يعو�ضونها بالدرو�س
اخل�صو�صية ،وهذه الظاهرة �سيئة لي�ست طبيعية .هذا مع احرتامنا لعدد �آخر من املدار�س الأهلية

التي ت�شهد لها �سريتها احل�سنة ،ومل تكن خيارا ثانويا للمعلم الذي يلتحق باملدر�سة الأهلية ثم يرتكها
ملجرد �أن ي�سجل �إ�سمه يف املدار�س احلكومية ،التي هي �أعلى �أجرا و�أقل �ضغطا.

ــ لو �شئنا االنتقال �إىل احلديث عن العقار ،الذي كان خياركم الآخر بعد التقاعد
املبكر يف التعليم ،اال ترى �أن امل�س�ألة �صعبة نوعا ما حيث �أن النقلة متت من املدار�س
والطالب واملناهج والكتب� ،إىل االرا�ضي واملخططات والعمارات؟

ــ �إين حينما ذهبت اىل �سوق العقار كان غر�ضي �أي�ضا �أن �أقدم خدمة لنف�سي وملجتمعي �أي�ضا ،فمن
العقار نقدم للنا�س �أرا�ض و�شققا وعمارات ،نقدمها للنا�س ب�أ�سعار معقولة ،واعتقد �أنني و�أنا اتعامل
مع الأرا�ضي واملخططات مل �أن�س يوما من الأ ّيام �أين كنت معلما ومربيا للأجيال ،لذلك فر�سالة
املعلم ماثلة �أمامي حتى و�أنا �أتعامل مع كافة الأن�شطة العقارية املختلفة ..فالتعليم يف وقته كان خدمة
و�أداء واجب جتاه الوطن ،والعقار هو جمال رحب اي�ضا خلدمة الوطن من خالل توفري وحدات �سكنية
ب�أ�سعار معقولة يف متناول اجلميع والتجربة خرب برهان.
ــ ولكن دخول العقار ،هل كان فج�أة� ،أم امل�س�ألة قد خططت لها؟

ــ يف احلقيقة ال �أحد يف هذه احلياة اليتعامل مع العقار بطريقة �أو ب�أخرى ،فكل النا�س ميلكون بيوتا ،او
ي�ست�أجرون �شققا ،ان ي�شرتون الأرا�ضي والعمارات ،وكانت �أول عملية عقارية دخلتها هي بيع �أ�سهم
خمططات املزروع والرتكية وال�صناعية بالقطيف ،فكنا نبيع ون�شرتي الأ�سهم ون�سوقها يف الدمام،
وفتحت مكتبا عقاريا يف عنك.

ــ لعل �س�ؤاال يتبادر اىل الذهن لدى كل متابع للعقار ،وهي ملاذا ارتفعت �أ�سعار العقار
بال�شكل اجلنوين الذي نلحظه؟

ــ بالن�سبة ملحافظة القطيف ف�إن االرتفاع طبيعي ،لأننها منطقة حمدودة امل�ساح�س�سة ،فمن جهة البحر
ومن جهة اخرى املزارع ،و�أنابيب البرتول ،وكذلك قرارات �شركة ارامكو ال�سعودية بحجز االرا�ضي،
لذلك ف�سعر املرت الذي كان بــ  40رياال �صار بــ  400ريال ،و�سوف ي�صبح بــ  4000ريال ،مادام
هناك طلب كبري وعر�ض قليل ،فالزيادة ال�سكانية ملحوظة يف كافة مدن وحمافظات اململكة ،وال ميكن
مقارنة حمافظة القطيف مع �أي حمافظة �أخرى من ناحية الأ�سعار.

ــ يف هذا املجال ما هو احلل؟

ــ احلل هو فك احلجز من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وهناك حلول م�ؤقتة تتمثل يف الوحدات
ال�سكنية ومتلكها ..

ــ هل اقت�صر ن�شاطكم العقاري على البيع وال�شراء �أم هناك �أن�شطة �أخرى؟

ــ يحدث ان بلدية حمافظة القطيف تطلب منا عملية تثمني لبع�ض ال�شوارع التي ترغب يف نزع
ملكياتها ،فيكون لدينا ن�شاط يف التثمني العقاري ،كما �أن لدينا ن�شاطا يف �إدارة الأمالك ،وبناء
العمارات وت�أجريها ب�أ�سعار منا�سبة.

ــ لو انتقلنا للحديث عن اجلوانب االجتماعية ،بعيدا عن التعليم والعقار ،ماذا
تن�صح اجليل اجلديد؟

ــ �إن ما �أود الإ�شارة �إليه هنا ،و�أود اجليل اجلديد �أن ينتبه له ،ويتوقف عنده ،وهو �أن عالقاتنا يف
حمافظة القطيف عالقة �أزلية ،تعود �إىل ع�صور قدمية جدا ،فكان الآباء والأجداد ي�شرتون من جتار
القطيف املواد الغذائية ،وكانوا يبيعون بع�ض منتجات البادية كالرب والدهن وال�صوف يف �سوق
اخلمي�س ..وكانت لبني خالد حمطتان ،ففي مو�سم ال�صيف ي�أتون اىل عنك ،لوجود ممتلكات قدمية
لديهم ،ويعملون يف النخل ،ويتعاطون مع �أهايل القطيف يف هذا ال�ش�أن ،لدرجة ان الواحد يتناول
وجبة غذائه يف النخل ،وحينما تنتهي فرتة ال�صيف يذهبون �إىل الربحمملون بالتمور واالترجن
وخريات كثرية من القطيف يتم ت�سويقها يف الرب ،وهناك ي�سرحون بحاللهم من االغنام واملاعز
لذلك قيل عن بني خالد انهم ا�صحاب اخل�ضرتني ،خ�ضرة ال�صيف �أي خ�ضرة النخل ،وخ�ضرة الرب
يف الربيع ..ولعل �أهم ما ميز تلك الفرتة هي الثقة والأمانة فكان جدي يودع مبالغه املالية ك�أمانات
لدى احلاج احمد البيات (جد �سمري وجمال البيات) ،وكثري من بني خالد ي�ضع ا�شياء ثمينة لدى
ا�صحاب املحالت يف القطيف ،وال ي�أخذ عليها ورقة ،وذلك لوجود حالة من االحرتام املتبادل
والعالقات الإن�سانية ..املطلوب من ال�شباب يف اجليل احلايل ان ن�سري وفق �سرية االباء واالجداد،
بالتكاتف والتعاون وخدمة الوطن والوالء للحكومة الر�شيدة ،واالبتعاد عن الأمور التي ال تخدم
ال�صالح العام ،ال�سيما و�إننا �شعب واحد بعقيدة واحدة ووطن واحد .

الـحـب ..
واحة ُ
بقلم /ال�سيد حممد امل�شعل

�أهل القطيف� ،أهل احلب والوفاء � ..أهل الطيب والكرم � ..أهل ال�صدق والأمانة � ..أهل
العراقة وال�شرف � ..أهل العلم والعلماء� ..أهل الأدب والثقافة � ..أهل العزة والكرامة…
�أر�ضكم اخلطية من يزايد عليها وهي التي ال ينبع منها �سوى اخلري وال ينب�ض فيها غري
العطاء من تُربة �أر�ضها الغناء وتاريخها العريق هي النخل ٌة ال�شاخمة املخ�ضب ُة بالوفاء.
قطيف املحبة ال يليق بها �سوى طوق البهاء واملودة والإخاء  ..وال ت�ستحق �سوى الت�ضحية
ُ
والعطاء ؟! قطيف ُحبكم ال نريدها كئيب ًة تتو�شح اخلالف  ،ال نريد �أن ُي�صيبها وهن الفراق
و ُبـعـد الأحبة .
ً
هي �أر�ضا مثمر ًة يانع ًة رغم اجلراح والآالم مت�ضي حملق ًة ك�شعلة ت�ضي ُء دربنا
نُريدها كما ّ
كـقـي�س مر�ضى متيمني بع�شقها وما
وتُ�ضمد جرحنا وتر�أب �صدعنا فالقطيف ليلى و�أبنا�ؤها
ٍ
اختالفنا ورتقنا �إال نتيجة مغاالتنا يف حب هذه الأر�ض العزيزة.
فالبد �أن يحت�ضن املحبون لها بع�ضهم بع�ضاً لريتووا عطفاً يف ح�ضنها
فما ُدمنا متيمني بها ّ
الدافئ جلرب الك�سر ومللمة ال�شمل فهي نبع احلنان واخلري لكل البالد فما بال لأهلها
العا�شقني املخل�صني لها ؟!
ثبت حبنا و�إخال�صنا �أما الكراهية
املحبة واللقاء بيننا هو ال�سبيل الأع ُز والأكر ُم لنا هو ما ُي ُ
والفرقة فهي ما تُـفـ�سدُ عي�شنا وتن�سينا وعدنا وتزيغُ القلوب وتعمى الأب�صار فنن�سى العهد
بيننا ونظل عن مدارات احلب .
نحن منر يف مرحلة ح�سا�سة لي�س على منطقتنا فح�سب بل على جميع الوطن والعامل
العربي والإ�سالمي ولو نظرنا بـحـب فلن جند ما يربر الفرقة والتباعد فاجلميع يف ح�ضن
واحد ال يختلفون وال يمُ يزون يف حاجاتهم ومطالبهم احلقوقية والإ�صالحية ولو اختلفوا يف
ال�سبل والر�ؤية يف نيل تلك احلقوق واملطالب امل�شروعة لهم.
علينا �أن نطهر نياتنا ونعزز ثقتنا ببع�ضنا البع�ض خ�صو�صاً جتاه من يعمل ويبذل وي�ضحي
من �أجل املع�شوقة القطيف مادام خمل�صاً لها  ،فمن ي�سعى ويبذل للحب واخلري يجب �أن
ن�شد من عزمه ومند له يد العون ومن �أخط�أ يف حبه وتعبريه فعلينا �أي�ضاً �أن نحت�ضنه ونوجهه
ّ
ونحتويه بد ًال من نبذه وظلمه وك�سر �إرادته ُ
فكل نـيـ ٍة ما توفيقها وح�سابها �إال على اهلل
�سبحانه.
فعندما نبث احلب �إىل الآخرين فـحب ذوي القربى �أوىل و�أعز و�أكر ُم وهو ما ُيـثـبـت �صدقَ
حبك للآخر كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله (خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم
لأهلي)
ومن حِ كم الإمام علي عليه ال�سالم قوله( :الإن�صاف يرفع اخلالف ويوجب االئتالف)
وكان عليه ال�سالم من �شدة �صربه وحتمله يقول( :ف�صربت ويف العني قذى ،ويف احللق
�شجى)!..
لنبادر على بث روح الثقة والتوا�صل وك�سر جميع احلواجز الوهمية والدنيوية التي تدعونا
لظلم �أنف�سنا و�أر�ضنا يف ظل ظروف وفرتة زمنية �صعبة نحن �أحوج فيها من �أي وقت م�ضى
�إىل ال�صفاء والرتابط والتوافق لنكون ج�سداً واح ًد ا�سمه "قطيف" والقطيف ت�ستحق �أن
نلتقي .
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مقالة

ثقافة احلوار
حممد حمفوظ
ثمة مقوالت و�أيدلوجيات ونظريات فكرية و�سيا�سية يف املنطقة العربية  ،تعاملت مع املجتمعات
العربية بو�صفها �سدميا ب�شريا خاليا من كل معنى تاريخي �أو روحي �أو فكري  ،ومت ا�ستخدام
�آليات ق�سرية وقهرية لدحر كل اخل�صو�صيات الثقافية والأثنية ل�صالح الفكرة ال�شوفينية ..
ومت التعامل وفق هذا الت�صور الأيدلوجي املوغل يف ال�شوفينية  ،مع املجتمعات العربية بو�صفها
الكيانات الإن�سانية التي حتمل الر�أي الواحد والفكر الواحد والزعيم الواحد  ..فتم اختزال
واخت�صار هذه املجتمعات بكل حيويتها التاريخية وفعاليتها الراهنة وديناميتها يف احلياة يف
ر�أي واحد وفكرة واحدة وزعيم واحد  ..وكل من يرف�ض هذا الت�صور ال�سطحي حلياة وحركة
املجتمعات العربية ف�إن م�آله القمع والقهر واال�ستئ�صال ..
وبفعل هذه العملية الق�سرية  ،دخلت بع�ض املجتمعات العربية يف �أتون ت�صحري حياتها الإن�سانية
و�إفقار وجودها التاريخي واحل�ضاري فتحولت هذه املجتمعات بفعل اخليارات الأيدلوجية
وال�سيا�سية النمطية وال�شوفينية � ،إىل جمتمعات بدون روح وبدون حيوية ثقافية وح�ضارية ..
ولكن من ال�ضروري يف هذا ال�سياق � ،أن نو�ضح � ،أن امل�شكلة يف جذورها وم�سبباتها املبا�شرة
وغري املبا�شرة لي�ست وليدة التعددية وحقائقها �أو التمايز الديني واملذهبي ومدار�سه واجتهاداته
املتنوعة  ،و�إمنا هي وليدة ال�سيا�سات والأيدلوجيات والنظريات واملقوالت التي تعمل وفق
�أجندة قهرية وق�سرية على تعميم نف�سها وعدم ال�سماح لكل املقوالت والنظريات واالجتهادات
الأخرى من الربوز �أو التعريف بذاتها وخياراتها ..
فالتعددية بكل م�ستوياتها هي حقيقة ثابتة يف كل الوجود الإن�ساين  ،و�إن كل جهد �أيدلوجي
�أو �سيا�سي �أو ما �أ�شبه ي�ستهدف حماربة �أو معاندة هذه احلقيقة الإن�سانية  ،ف�إنه ي�ؤ�س�س بطريقة
�أو ب�أخرى مل�شكلة و�أزمة يف طبيعة العالقة و�أمناط التوا�صل والتالقي والتفاهم بني كل الأطياف
التي تنتمي �إىل مدار�س واجتهادات متنوعة ..
و�إن احلقيقة ال�شاخ�صة �أمامنا يف هذا ال�سياق هي� :أن �أغلب امل�شاكل والأزمات والتوترات
التي تعانيها بع�ض جمتمعاتنا العربية يف طبيعة العالقة بني مكوناتها الدينية وتعبرياتها املذهبية
و�أطيافها الأثنية والقومية  ،يعود �إىل �سعي طرف ميتلك القدرة وال�سلطة لتعميم مقوالته وا�ستخدام
و�سائل قهرية يف هذا ال�سياق  ،مما يدفع الأطراف والأطياف الأخرى للدفاع عن مقوالتها
ونظرياتها  ..فتف�ضي هذه العملية لتمرت�س وتخندق كل طيف للدفاع عن مقوالته و�أيدلوجياته
 ،فيتحول املجتمع الواحد �إىل جمتمعات  ،وال�سقف الواحد �إىل �سقوف متعددة  ،فتربز على
ال�سطح كل التوترات و�أ�شكال التناف�س والتدافع وال�صراع بني كل املجموعات الب�شرية  ..من
هنا ف�إننا نعتقد �أن جذر امل�شكلة  ،لي�س يف وجود حقائق للتعددية والتنوع يف جمتمعاتنا  ،و�إمنا
يف طبيعة التعامل والإدارة لهذه احلقائق  ..فالإدارة العنفية والقهرية لهذه احلقائق  ،تف�ضي �إىل
بروز كل �أنواع التوترات بني �أهل هذه احلقائق � ،أما الإدارة املرنة واال�ستيعابية  ،والتي حترتم
 18ذو القعدة  1434/هـ

خ�صو�صيات كل الأطراف  ،وت�ؤ�س�س لعالقة حوارية م�ستدمية بني جميع املكونات  ،ف�إن حقائق
التعددية  ،تتحول �إىل م�صدر للرثاء املعريف االجتماعي والإن�ساين..
لهذا ف�إننا ندعو ونحث با�ستمرار على تبني خيار احلوار  ،وجعله من الثوابت الوطنية
واالجتماعية  ..لأنه هو اخليار الأمثل لتج�سري العالقة ينب �أطياف املجتمع  ،وبناء معرفة متبادلة
بينهما  ،وحتول دون انت�شار حالة �سوء الظن �أو االنخراط يف �صراعات و�سجالت ال ت�ؤدي �إال �إىل
املزيد من تنمية الأحقاد وال�ضغائن ..
فاملطلوب هو �أن نتحاور مع بع�ضنا البع�ض ون�ستمر يف احلوار دون كلل �أو ملل  ،حتى نخرج
جميعا من �سجوننا الوهمية ..
وال�س�ؤال الذي ميكن �أن يربز يف هذا ال�سياق هو  :كيف نعزز قيمة احلوار يف جمتمعاتنا ..
-1من ال�ضروري يف هذا الإطار �أن نفرق بني مفهوم احلوار ومفهوم اجلدال � ..إذ �أن الأخري
ال يتعدى العمل على �إثبات تفوق الذات على الآخر  ،وبينما احلوار يتجه �إىل تفكيك واقع
�سيء و�ضاغط على اجلميع  ،وهو ا�ستمرار حالة القطيعة �أو اجلفاء بني تعبريات املجتمع والوطن
الواحد ..
فاحلوار هو اال�ستماع الواعي واحلقيقي للأقوال والآراء والأفكار  ،وعقد العزم على �إتباع
الأح�سن  :قال تعاىل ( الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه ) ..
بينما اجلدال هجوم ودفاع � ،إفحام ومماحكة  ،واحلوار فهم وتفاهم  ،تعارف وتوا�صل  ،ا�شرتاك
م�ستدمي يف �صنع احلقيقة والر�أي امل�شرتك ..
وعليه ف�إن احلوار ال ي�ستهدف �إقناع الآخرين بقناعات الذات  ،و�إمنا تعريفها على نحو حقيقي ،
لأن احلوار هو �سبيل التوا�صل والتعاي�ش ..
�-2ضرورة تطوير �سيا�سات االعرتاف بالآخر املختلف واملغاير  ..فال ميكن يف �أي جمتمع �أن
تتعزز قيمة احلوار  ،بدون تطوير �سيا�سات ومناهج االعرتاف بالآخر وجودا ور�أيا وحقوقا ..
-3من ال�ضروري لنا جميعا �أن نخرج من �سجن ما�ضينا املليء بال�شكوك والفنت واحلروب
 ،والرتكيز الراهن على ثقافة الوحدة بكل �صورها وم�ستوياتها  ،القائمة على قاعدة احرتام
تنوعات املجتمع  ،واختالفاته الطبيعية املرثية مل�سرية املجتمع يف كل اجلوانب واملجاالت ..
واالقتناع ال�شديد والعميق ومن جميع الفرقاء والأطياف �أن ثقافة الفتنة والعنف والإق�صاء ،
ال تنتج �إال الدمار واحلروب واملوت � ..أما ثقافة احلوار وال�سلم والت�سامح والعفو فتبني وحتررنا
جميعا من هواج�سنا وعقدنا  ،وتعمق يف نفو�سنا وعقولنا ال�شوق �إىل الكرامة والوحدة ..
ولنتذكر دائما � :أن ت�سويد قيم النفي والإق�صاء وثقافة العنف والتكفري � ،أ�شد خطرا من املخاطر
املحتملة ملمار�سة حق االختالف واحرتام التنوعات والتعدديات املوجودة يف داخل االجتماع
الإن�ساين ..

دور الأ�سرة الأيجابي وا�ستقرارها وخلوها من العنف حتقق ن�شوء بيئة �سليمة
( معا �ضد العنف ) عنوان لندوة حوارية يف املو�سم الثاين مبنتدى بناء الثقايف.وكان
الإختيار لهذا املو�ضوع لأن ظاهرة العنف بد�أت تتزايد يف الأيام الأخرية بحيث
بتنا ن�سمع عن حوادث �إطالق النار و ال�سطو امل�سلح ب�شكل مل ن�ألفه خالل الع�شر
�أوالع�شرين �سنة املا�ضية  ،وان �ضيفا الندوة كل من:الأخ�صائي الإجتماعي و النا�شط
الإعالمي الأ�ستاذ ف�ؤاد امل�شيخ�ص و الأخ�صائي النف�سي و الباحث الأكادميي الأ�ستاذ
�أ�سعد النمر .و قد�إدار احلوار النا�شط الإجتماعي و الثقايف الأ�ستاذ زكي علي ال�شبيب.
بد�أت الندوة بافتتاحية قر�آنية ( فبما نعمة من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
النف�ضوا من حولك ) ثناء على مبد�أ الرحمة ونبذ العنف يف التعاليم الإ�سالمية
ال�سمحاء.
بعدها �ألقى ال�أ�ستاذ ف�ؤاد امل�شيخ�ص
املخدرات والكحول
لطرح ورقته حيث تطرق فيها لكون ظاهرة
وبع�ض احلاالت املر�ضية
العنف حمل اهتمام كل الدول و من �أقدم
�أهم �أ�سباب العنف
ق�ضايا العنف حادثة قتل قابيل لهابيل ،
كما نوه �إىل دور الأ�سرة وا�ستقرارها وخلوها
من العنف يف ن�شوء بيئة �صحية و �أن م�ساعي الدولة تتجه نحو تر�سيخ مبد�أ الإ�ستقرار
الأ�سري ف�إقرار قانون الإيذاء من قبل جمل�س الوزراء دليل على هذه كما حتدث عن
�أ�شكال العنف املتعددة فمنها العنف اجل�سدي و اللفظي واجلن�سي .و يف القانون اجلديد
يعد الإهمال و التق�صري يف توفري الغذاء و امللب�س و و التعليم و الرعاية الطبية عنفا  .وقد ت�ضمن
املو�ضوع عدة ق�ضايا اجتماعية وطرقالتعامل معها عن طريق جلنة احلماية بالأح�ساء و التي تعد
�إحدى اللجان املنت�شرة يف مناطق اململكة والتي تبلغ من العدد �سبعة ع�شر جلنة ،
وذكر بع�ض ال�صعوبات التي تواجه هذه املراكز يف حل بع�ض الق�ضايا حيث �أن احللول تكون
م�ؤقتة.كما تطرق �أي�ضا لبع�ض م�سببات العنف يف الأ�سرة و التي ذكر منها  :الزواج املبكر ،
الزحام يف امل�سكن  ،حدوث حمل غري مرغوب به  ،تعاطي املخدرات و اخلمور وغريها.
كما تطرق �أي�ضا لدور املدر�سة و ذكر منها جهل املدر�سني بعواقب ا�ستخدام العنف و�أن عدم
الإن�ضباط يف املدر�سة ي�ؤدي �إىل عنف  ،بعدها طرحت عدة �أ�سئلة من مدير احلوار لبيان دور
العنف يف الأ�سرة و ت�أثريه على زيادة معدالت العنف يف املجتمع ثم �أو�ضح الأخ�صائي النف�سي
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و الباحث الأكادميي الأ�ستاذ �أ�سعد النمر �أن العنف هو �أق�صى حاالت العدوان ونوه ب�أن
هناك حاالت يكون م�سببها حاالت مر�ضية معينة ،كذلك ت�أثري املخدرات والكحول و بع�ض
العقاقري الأخرى  ،وكان مما �أورده �أي�ضا بع�ض الفر�ضيات النف�سية التي تربر ال�سلوك العدواين
عند ال�شخ�ص و الذي يكون م�صدره الأ�سرة .ففر�ضية الإحباط النف�سي و فر�ضية املالحظة
الإجتماعية كانتا من النقاط التي �أوردها مدعمة ب�أمثلة حية لتو�صيل ال�صورة .وبني بعدها
�أن من �أهم الطرق ملواجهة العنف هو زيادة الوعي لدى الفرد و العائلة و املجتمع فالرقابة على
الألعاب و�ألعاب الأطفال بحيث التكون م�شجعة على العنف من �أهم الأ�ساليب الوقائية من
العنف .كذلك �ألعاب الفيديوا و الأفالم الكرتونية فاالطفال يقلدون ما ي�شاهدون.
ثم فتح املجال للمناق�شة يف هذا املو�ضوع املهم و احل�سا�س و قد تطرق الكالم هنا لدور
امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف �إجراء�أبحاث �إح�صائية و تق�صي احلاالت و م�ساعدتها.

ابن الأوجام يتعر�ض لطلق ناري يف ر�أ�سه بوالية �أنديانا
تعر�ض مبتعث �سعودي بوالية انديانا يف الواليات املتحدة
االمريكية الطالق نار من قبل �شخ�ص امريكي « 25عاما» بعد
دخوله ملنزله بالقوة بق�صد ال�سرقة .وا�صيب الطالب ال�سعودي
حممد نا�صر النا�صر "من بلدة الأوجام" الذي يدر�س يف
جامعة �إيفان�سفيل با�صابة يف ر�أ�سه بعد �أن اطلق الل�ص النار
عليه من �سالح كان بحوزته قبل ان يتمكن من �سرقة بع�ض
حمتويات منزله بالإ�ضافة �إىل �سيارته التي حاول الهرب بها
قبل ان ي�صطدم بعمود هاتف .ويف التفا�صيل كما نقلتها قناة
 14نيوز الأمريكية ان �شابا اقتحم منزل املبتعث ال�سعودي
ب�شكل مفاجئ وطلب منه ان يبيعه �سيارته ،الأمر الذي رف�ضه
املبتعث.و�أطلق الل�ص النار باجتاه املبتعث وا�صابه بطلق ناري

يف ر�أ�سه ،وهرب ب�سيارته بعد �أن قامت ال�سلطات الأمريكية
مبطاردته ومت القب�ض عليه يف والية كنتاكي بعد �أن فقد ال�سيطرة
على ال�سيارة ما �أدى الرتطامه بعمود هاتف و�سيارة اخرى.
يذكر �أن حالة املبتعث النا�صر ال�صحية م�ستقرة وهو يتماثل
لل�شفاء �شيئا ف�شيئا .ونقل الطالب املبتعث اىل م�ست�شفى �سانت
ماري عرب �سيارات اال�سعاف التي تواجدت ب�شكل مبا�شر
بعد احلادث ،الذين اكدوا ان �صحة الطالب املبتعث مطمئنة،
ويتلقى العالج داخل امل�ست�شفى .والزالت ال�سلطات االمنية
يف والية انديانا حتقق يف احلادثة التي ا�صيب فيها الطالب
ال�سعودي وانهم على توا�صل مع عائلته بح�سب القناة .وقال
احد جريان ال�ضحية ان «املبتعث ال�سعودي انتقل اىل ال�شقة

حممد نا�صر النا�صر

مطلق النار

التي ي�سكنها منذ �أ�سبوع ،ويعتقد ان حادث مثل هذا �أمر نادر
احلدوث» .وقال م�صطفى الها�شم الذي ي�سكن بجوار ال�ضحية
«�أ�سمع عن بع�ض الأ�شياء حتدث خارج مدينة �إيفان�سفيل،
ولكن مل �أكن خائفا ،و�أنا ال �أ�شعر ب�أي اختلف ،و�إذا حدث �أي
�شيء جلاري ،ف�إنه ال يجعلني �أ�شعر ب�أي خطر».
�أكتوبر 2013/
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حوار

�سامل ال�سامل ير�صد حتديات النقل الربي يف حوار مع "اخلط"

النقل الربي للركاب قطاع واعد
وخ�صخ�صة النقل الداخلي �ضرورة لتطويره
حوار� /سلمان العيد

تعترب حمافظة القطيف رائدة يف جمال النقل الربي للركاب ،لوجود �إقبال يكاد يكون طوال العام على خدمات هذا القطاع ،ف�سكان املحافظة ـ كغريهم ولأ�سباب دينية ـ
يق�صدون مكة املكرمة واملدينة املنورة ،لكنهم ـ يف الوقت نف�سه ـ لديهم خا�صية العالقة واالرتباط مبناطق �أخرى يق�صدونها ـ لأ�سباب دينية �أي�ضا ــ وهي �سوريا والعراق..
كما �أن لدى �أهايل املحافظة ـ كغريهم من �أبناء املنطقة ال�شرقية ـ رحالت �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ف�ضال عن املناطق ال�سعودية الأخرى ،وذلك لأ�سباب متفاوتة
تتعلق بالتجارة �أو الوظيفة� ،أو ال�سياحة� ،أوالعالقات االجتماعية  ..بالتايل فنحن �أمام قطاع ا�ستثماري واعد ،ويحمل �إمكانية النمو والتطور ،وهناك عوامل م�شجعة لإقامة
هذه الرحالت الداخلية واخلارجية عن طريق الرب (باحلافالت حتديدا) ،فالدولة ذات بنية حتتية م�شجعة لذلك ،واال�ستثمار يتنامى تبعا مل�ستوى الطلب الذي يرتفع من
وقت لآخر ،فرحالت اجلو قد ال تتي�سر لكل �أحد ،وقد ال حتظى برغبة الكل لأي �سبب كان ،بالتايل فال بد من وجود قطاع نقل الركاب عن طريق الرب ..ومع هذه الأهمية
جند ب�أن هناك مالحظات ينبغي الوقوف عليها بغية التطوير ،ومعوقات بحاجة �إىل معاجلة ..عن هذا املو�ضوع وما يتعلق به كان لنا لقاء مع �أحد ر ّواد النقل الربي يف املحافظة
هو �سامل بن علي ال�سامل فماذا يقول؟
ــ كيف بد�أت عالقة �سامل ال�سامل مع النقل الربي؟
ــ يف احلقيقة �إن عالقتنا مع النقل الربي جاءت بالوراثة،
من خالل الوالد احلاج علي ال�سامل الذي يعترب �أحد رواد
النقل الربي يف حمافظة القطيف ،فمنذ العام  1973وبعد
تقاعده من �شركة �أرامكو ال�سعودية ـ يرحمه اهلل ـ �أ�س�س
م�شروعا لنقل الركاب ،حيث كان النا�س يذهبون اىل العراق
و�إيران و�سوريا عن طريق الرب� ،إ�ضافة �إىل الأماكن املقد�سة
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وكان يقوم بت�أجري احلافالت
الأمريكية ال�صفراء امل�شهورة على كبار ا�صحاب احلمالت
مثل عي�سى الدار ،ومن�صور العلقم وغريهما ،ومن خالل
عالقتنا به دخلنا هذا امل�ضمار ،واكت�سبنا اخلربة منه ،وكان
ــ يرحمه اهلل ـ املدر�سة الأوىل لنا يف الن�شاط التجاري من
خالل النقل الربي ..فكان للوالد م�شروع لت�أجري احلافالت،
ثم دخل يف �شراكة مع �أحد �أبناء البلد وهو احلاج على بن
ح�سن ال�سيهاتي ،ويف عام  1991راودتني الفكرة حتى بنيت
نف�سي و�سرت على نهج الوالد يرحمه اهلل ،ف�أ�س�ست لنف�سي
كياين اخلا�ص ،وبد�أت من ذلك الوقت العمل يف قطاع نقل
الركاب عن طريق الرب.
ــ وكيف وجدمت الفروقات يف قطاع النقل بني
وقت الوالد ووقتكم؟
ـ يف احلقيقة حينما جئنا �إىل قطاع النقل ،وما �شهدنا يف فرتات
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ما قبل الوالد ،فقد كان قطاعا مبعرثا ،ي�سري ب�آليات وطرائق
قدمية ،ومل تكن هناك مكاتب ومواقع ،ف�ضال عن �أن الن�شاط
حمدود للغاية ،يقت�صر على ت�أجري احلافالت �إىل �أ�صحاب
احلمالت ـ كما �سبق القول ـ وكانت احلافالت متوا�ضعة،
وم�ستواها ال يقارن بحافالت الوقت احلا�ضر ،كما �أن الن�شاط
حينها مقت�صرا على النقل اخلارجي فقط ،و�إذا زاد فكان نقل
احلجاج واملعتمرين.
ــ هل نفهم من ذلك �أنك مل تدخل �أي م�شروع �آخر
غري النقل؟
ـ قبل عام  1991كانت لدى م�ؤ�س�سة مقاوالت تتعامل بعقود
مع �شركة �أرامكو ال�سعودية ،لكنها توقفت ب�سبب الركود
االقت�صادي الذي طال البالد مطلع الت�سعينات ،فح ّولت
ن�شاطي �إىل قطاع النقل ،وهو الن�شاط الذي كان يقوم به
والدي وكان املجال حينها ي�ستوعب لأكرث م�ؤ�س�سة.
ــ فهل بقيتم على ن�شاط النقل اخلارجي الدويل،
�أم �أ�ضفتم له بع�ض الأن�شطة؟
ــ لكل مرحلة ظروفها ،والن�شاط الذي يتالءم بها ،فالوالد
كان يقوم بالنقل والت�أجري ،وكان ذلك الوقت هو الن�شاط
املتاح ،بالن�سبة يل فقد �أ�س�ست م�ؤ�س�سة ال�سامل لل�سفر
وال�سياحة ،فكان ن�شاطها هو النقل اخلارجي ،ولدينا يف كل
دولة من الدول التي نق�صدها مكتب خا�ص بنا ،يف االردن
و�سوريا ولبنان ودول جمل�س التعاون ويف العام  1992وفقنا

اهلل ب�إ�ضافة ن�شاط النقل املدر�سي ،حيث نقوم بنقل الطالب
والطالبات من املنازل �إىل املدار�س مبوجب عقود �سنوية مع
�إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية ،ف�صار لدينا ن�شاطان هما
(النقل اخلارجي ،والنقل املدر�سي) ،بعدها قمنا بتقدمي خدمة
نقل الطالبات اىل اجلامعات خارج املنطقة ال�شرقية ،وهذا
ن�شاط يقدم خدمة لبناتنا الطالبات ،حيث تتكفل امل�ؤ�س�سة
بالنقل وال�سكن من و�إىل الريا�ض والأح�ساء مبوجب عقود مع
�أولياء الأمور ،ومت يف الآونة الأخرية القيام بن�شاط نقل من�سوبي
الغري ،مثل من�سوبي ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) ،ومن�سوبي �شركة املعادن ال�سعودية (معادن)..تلك
�أن�شطتنا وينق�صنا النقل الداخلي بني املدن ،الذي مازال
ح�صرا على �شركة النقل اجلماعي (�سابتكو).
ــ من املعروف ان ن�شاطكم يف النقل اخلارجي كان
موجها �إىل بع�ض الدول التي �شهدت ا�ضطرابات
امنية من تداعيات ما �أطلق عليه الربيع العربي،
كيف كان ت�أثري ذلك عليكم؟
ــ خالل حقبتي الثمانينات والت�سعينات وبع�ض فرتات
الألفية الثانية كان لدينا ن�شاط نقل بري �إىل �سوريا ،ا�ستمر
حتى العام قبل املا�ضي ،وب�سبب الأحداث الأمنية هناك ت�أثر
الن�شاط بن�سبة  %70يف ن�شاط النقل اخلارجي ،والو�ضع بهذه
ال�صورة ينذر بخطر كبري على امل�ؤ�س�سات ،خ�صو�صا امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية ،فالبع�ض ان�سحب من ال�سوق ،والبع�ض الآخر على

اململكة قارة مرتامية الأطراف ،وحمطة واحدة للنقل ال تكفي
حوار

و�شك اخلروج ،فهناك �شركات متوقفة وعليها التزامات �سداد فبات مبقدور املواطن �أن ينتقل �إىل البالد التي تق�صدها هذا
من قبل �أق�ساط احلافالت ،و�أجور العمال ،و�إيجارات املواقع ال�شركات بــ  150رياال للراكب الواحد ،مقابل  1500ريال
وال�ساحات ..بالتايل ف�إن �أبرز املت�أثرين من تداعيات الربيع بالطائرة ،مما �أتاح للجميع بال�سفر وال�سياحة ،وجند �أن دخول
العربي هو �شركات النقل الربي للركاب.
يجرنا للحديث عن �أبرز حتديات
ــ �إن هذا الو�ضع ّ
االحتكار ،واملناف�سة غري الطبيعية،
قطاع النقل ومعوقاته ،فماهي من وجهة نظركم؟
ــ يف احلقيقة �إن قطاع النقل ـ رغم الرتاجع الذي �شهده �أبرز حتديات النقل الربي يف اململكة
ب�سبب الأحداث ال�سيا�سية يف العامل العربي ـ يواجه
مناف�سة غري طبيعية من حافالت ت�أتي من اخلارج ،حيث
توا�ضع اخلدمات يف اال�سرتاحات
ي�سمح لها مبناف�سة احلافالت ال�سعودية ،التي عليها جملة من
اال�شرتاطات من قبل اجلهات احلكومية املعنية كالنقل و�أمن
�أ�رض بالقطاع وال بد من احللول
الطرق واملرور ،والتي ال يتم تطبيقها ومتابعتها على احلافالت
الأجنبية �أو غري ال�سعودية ،فتعمل داخل اململكة ب�أ�سعار �أقل،
وبدون ا�شرتاطات ،ولو �سمح للحافالت ال�سعودية باحلركة هذه ال�شركات نطاق النقل الداخلي بني املدن ال�سعودية
والن�شاط يف تلك الدول لكان الأمر هينا علينا جميعا ،فكما ف�سوف تنخف�ض الكلفة على املواطنني ،و�سوف تتطور اخلدمة،
ي�سمح لهم ي�سمح لنا ،ولكن الذي نراه �إن احلافالت غري و�أما ا�ستمرار الو�ضع على حاله فلن تتطور هذه اخلدمة ،ولن
ال�سعودية تقوم ب�أداء ومناف�سة احلافالت ال�سعودية يف الداخل ،تتعدد اخليارات امام املواطنني.
وال ت�سمح تلك الدول للحافلة ال�سعودية ب�أي ن�شاط يذكر يف ــ على �ضوء هذه املعطيات رمبا ي�أتي �س�ؤال هام
يف هذا اجلانب ،وهو :ما مرئياتكم لتطوير قطاع
بالدها ،ومبوجب القانون عندها..
النقل؟
ـــ هل هناك معوقات �أخرى؟
ـ لقد تطرقنا قبل قليل �إىل ت�أثري الأحداث ال�سيا�سية والأمنية ــ قبل االجابة على ذلك �أحب �أن �أ�شري �إىل نقطة هامة وهي
يف العامل العربي ،وهذا الذي �أدى اىل تراجع الن�شاط لدى �إن رحالت الرب لي�ست متعبة كما يت�صور ،بل هي متعة
العديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية ،التي تواجه خطر الرتاجع ملن يريد املتعة ،و�إذا تعاملنا معها على �أنها رحالت �سياحة
واخلروج من ال�سوق ،وبالتايل نتوقع �أن يحدث لهذه ال�شركات و�سفر ،ولي�ست عملية نقل فقط ف�سوف تكون قطاعا جاذبا
�أزمات وم�شاكل مالية غري طبيعية ،وحتى نتجاوز مثل هذه للزبائن وامل�ستثمرين ،و�سوف يكون ذلك مدعاة للتطوير..
املع�ضلة ال جمال لنا �سوى ال�سماح لهذه امل�ؤ�س�سات بالعمل والأمر الآخر ينطوي القطاع على خيارات عدة ،ت�أتي بقيم
يف النقل الداخلي (بني املدن ال�سعودية) ،واململكة �شبه و�أثمان خمتلفة ،فاحلافالت �أنواع ،فهناك حافالت حتمل 300
قارة مرتامية الأطراف ،وهناك طلب كبري على النقل الربي ،راكب ،وهناك حافالت حتمل  120راكبا ،وهناك �أقل ،بالتايل
وال�سوق يحتمل وي�ستوعب �أكرث من �شركة و�شركتني وثالث ،فاخليارات مفتوحة �أمام اجلميع ،وال�شركات توفر اخلدمة
وال ينبغي ـ من وجهة نظري ـ �أن يكون هذا القطاع حكرا ح�سب طلب العمالء ،وكان الو�ضع ناجحا يف النقل اخلارجي،
على �شركة وطنية واحدة ،فال�سوق �أكرب منها ومن �إمكانياتها فقد وفرنا حافالت الــ (  )V.I.Pالتي تتالءم مع مطلب
بكثري ،ف�ضال عن �أنها �شركة مملوكة ومدعومة من قبل الدولة ،فئات ،قد ال تتالءم وامل�ستوى املادي لفئات �أخرى ،فيكون
وال تزال تعمل يف هذا القطاع لأكرث من ثالثني عاما ،اعتقد القطاع قد وفر خدمة للجميع ،و�شهدنا يف العقود املا�ضية تطورا
�أنها مدة كافية ،و�آن الآوان لأن يتوقف هذا االحتكار ويفتح يف النقل اخلارجي ،حيث �أن الفئات ذوي الدخل املحدود
املجال اىل امل�ؤ�س�سات الأخرى ،كي ت�سهم بدورها يف رفد هذا بات مبقدورها �أن ت�سافر مع عوائلها من خالل رحالت الرب،
القطاع بخدمات �أخرى ،و�أجزم ب�أن بقاء الو�ضع على حاله ففي وقت ما كان يتحرك من مكتبنا فقط  12حافلة يوميا
يف النقل الداخلي لن يخدم القطاع ،و�سوف لن ن�شهد �أي خالل ف�صل ال�صيف ،فما بالك باملكاتب الأخرى ،فلدينا يف
تطور يف هذا اجلانب ..فامل�ؤ�س�سات الأهلية اعتمدت على القطيف اكرث من  20م�ؤ�س�سة �أهلية وكلها تعمل يف ال�صيف..
النقل اخلارجي بن�سبة  %100وحينما تراجع فهي على �شفا ولكن حتى تكون العملية ناجحة ومتطورة وم�ستمرة وفق
جرف هار ،وكلنا يعلم �أن هذه ال�شركات الوطنية حينما هذا امل�ستوى �أو �أكرث ،نرى من ال�ضرورة االلتفات اىل بع�ض
دخلت اخلدمة� ،ساهمت يف خف�ض الكلفة على املواطنني ،املالحظات ،منها ـ وكما قلنا �سابقا ـ حترير القطاع وفتحه

لال�ستثمار �أمام القطاع اخلا�ص خ�صو�صا يف النقل الداخلي،
واملعاملة باملثل مع احلافالت الأجنبية كما هو حا�صل يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،ي�ضاف اىل ذلك نرى �أي�ضا �أن
القطاع يحتاج اىل حمطات نقل احلافالت يف املدن الكبرية
ال�سعودية على غرار ما هو قائم يف الريا�ض ،فهناك حمطة نقل
واحدة فقط ،بينما يفرت�ض �أن تكون هناك حمطات م�شابهة
يف الدمام وجدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف
واجلنوب وغري ذلك ،فالراكب الراغب بال�سفر عن طريق
الرب يذهب اىل املحطة ـ كما يذهب اىل املطارات او حمطات
�سكة احلديد ـ وتكون هناك مكاتب لكل ال�شركات ،فتكون
اخليارات متاحة �أمامه لل�سفر ،ف�ضال عن اخلدمات الأخرى
كاملطاعم والبوفيهات التي ينبغي ان تتوافر يف كل حمطة،
فهناك ن�شاط ا�ستثماري يحقق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني،
من خالل بوابة النقل ،ملاذا نحن مرتددون يف �إطالق مثل
هذه امل�شروعات الهامة ،والتي مبوجبها تتطور احلياة اليومية،
والن�شاط االقت�صادي.
 ولكن �أال ترى �أن هناك خلال يف اخلدماتاملقدمة من قبل اال�سرتاحات التي على الطرق
ال�سريعة؟
ــ بالطبع ،وهذه نقطة هامة ينبغي االلتفات لها ،ف�أكرث ما يجعل
النا�س تعزف عن رحالت الرب هي نق�ص �أو تراجع اخلدمات
يف اال�سرتاحات وحمطات التزود بالوقود على الطرق ال�سريعة،
خ�صو�صا يف دورات املياه واملطاعم ومناطق اال�سرتاحة ،و�أمامنا
جتارب العديد من الدول يف العامل التي لديها نقل بري بني
املدن مثلنا ،ف�إذا مل نتوجه �إىل هذه ّ
املحطات بجدية ف�إن و�ضع
النقل الربي مبختلف فئاته (الركاب والب�ضائع) لن يكون
�إيجابيا.
ــ ولكن �أال ترى �أن �شركات النقل نف�سها بحاجة
�إىل �أن تتطور يف �إدائها؟
ــ يف ظل تنامي احلركة بني املدن ال�سعودية ،ف�إن ال�شركات
بحاجة لأن تتكتل وتدخل امل�ضمار ك�شركات م�ساهمة
كبرية ،وتوفر حافالت �أكرث تطورا من احلافالت املوجودة يف
ال�سوق ،وهذا �أمر مت بحثه على �أكرث من نطاق بني امل�ستثمرين
وامل�س�ؤولني احلكوميني املعنيني بالنقل ،ولكن حتى ن�صل اىل
هذا امل�ستوى علينا �أن نعالج النواق�ص الأ�سا�سية التي يعاين
منها القطاع والتي حتدثنا عنها قبل قليل مثل حمطات النقل،
وواقع اال�سرتاحات ،واالحتكار واملناف�سة من قبل احلافالت
الأجنبية وغري ذلك.
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الفنان �صالح �آل مكي لـ
والدتي هي �أ�ستاذتي الأوىل يف الفن الت�شكيلي
حوار � :أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
الميكن قيا�س جتربة الفنان �صالح �آل مكي بالبعد الزمني ؛ فتجربته الت�شكيلية مازالت ق�صرية ومتوا�ضعة يف عداد
ال�سنني  ,ولكنها متميزة وجديرة بالقراءة والت�أمل  ,لأنها تنطوي على فنان تزداد جتربته عمقا وازدهارا يوما بعد يوم.
يف هذا احلوار ي�ضيء الفنان جانبا من جتربته الت�شكيلية ويتحدث عن عدد من املو�ضوعات ف�إىل احلوار :
كيف ير�سم الفنان �صالح �آل مكي بداياته ؟
بداياتي كانت عبارة عن ر�سومات ب�أقالم الر�صا�ص و
الفحم,و�أول عمل فني لوين كان ملنظر ثلجي بااللوان الزيتيه
عام  2007م.
من كان له دور م�ؤثر يف م�سريتك الت�شكيلية ؟
يرجع الف�ضل يف م�سريتي الت�شكيلية �أوال لأمي و �أبي؛فقد
كانا متابعني يل خطوة بخطوة ويقدمان يل الن�صيحة؛ فكالهما
ميتلكان نظرة فنية ،وباالخ�ص والدتي بحكم انها كانت متار�س
الر�سم �سابقا .كما �أن الفنان الت�شكيلي عبد العظيم ال�ضامن
درنبي منذ ان كنت يف مرحلتي املتو�سطه.
وقد بدات م�شوار الفن ك�أول م�شاركة فنية عام 2007م
وا�ستمرت امل�شاركة معه �إىل عام 2011م .
كما واي�ضا للفنان الت�شيكلي زمان جا�سم دور يف تطور نظرتي
الفنيه من حيث التكنيك ,واخلروج عن امل�ألوف من خالل
الور�شة الرم�ضانية (( تقنيات ,علمت منه العفوية يف ا�ستخدام
اللون .
كما لنادي الفنون ب�شكل عام و باالخ�ص  ,الفنانني :حممد
احلمران و �سيعد اجلرياين و ح�سني حبيل و ح�سن ابو ح�سني
ف�ضل علي ؛ فقدت ا�ستفدت كثريا من ن�صائحهم و نقدهم
الي عمل فني يل.
حدثنا قلي ًال كيفية اختيار عنا�صر و�ألوان
لوحاتك الفنية ؟
يف بداياتي كنت �أعاين من احلر�ص و التدقيق يف ر�سم العن�صر
واختيار اللون و�أميل �أكرث للألوان الزيتيه  ...فاقت�صرت على
ر�سم املناظر الطبيعية والبورتريه و التدقيق يف �أقل درجة لونية
والتدقيق يف ر�سم العن�صر بتفا�صيل دقيقة و ا�ستمررت بهدا
الأ�سلوب �إىل معر�ضي امل�شرتك (( حنني ))  .بعد املعر�ض
بدات بتغيري جدري متاما يف الأ�سلوب .
ما �أهم املدار�س الفنية التي ت�أثرت بها ؟
�أع�شق الواقعية و ال�سرييالية و قلي ًال من التجريد ,ولكن
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انتمائي الأكرث للواقعية
مبا تن�صح كل هاوىٍ يحب ممار�سة الر�سم ؟
�أن�صحه باملمار�سه  ,وعدم الأحباط  ,فكل فنان لديه �أ�سلوب
و ب�صمة يجب �إبرازها باملمار�سة والإطالع  ,فزيارة الفنان
للمعار�ض البد �أن يخرج منها بنتيجة واحدة على الأقل
ت�ضاف �إىل خربته  ,فمن وجهة نظري زيارة الفنان للمعر�ض
فقط للإطالع دون التعمق يف اللوحه كلون و فكرة وتكنيك
الت�ضيف له جديدا .
حدثنا عن �أهم املعار�ض الفنية التي �شاركت
بها؟
معر�ض الواعدين و الواعدات لثالث مرات  ...وقد
وفقت يف املره الثالثة بح�صويل على املركز الثالث بلوحة
((الكربياء )) .م�شاركتي يف املعر�ض اجلماعي يف نادي
الفنون مرتانو غريها من امل�شاركات و هذه �أبرزها.
ما الذي ي�ضيفه الفن الت�شكيلي للمجتمع ب�شكل
عام وللفنان ب�شكل خا�ص ؟
�أ�ضاف للمجتمع الثقافة الفنية و نالحظ ذلك يف اخر �ست
�سنوات املا�ضيه � ,إذ مل نكن نرى �إقباال جماهرييا بهذا
ال�شكل من ذي قبل  ...واالن اي معر�ضا يقام يف املنطقه
يكون احل�ضور فيه جدا كبريا ورمبا مفاجئ للبع�ض  ,حتى
للفنان نف�سه .و يل �شخ�صيا �أ�ضاف يل الرتويح عن النف�س
والتعبري عن م�شاعري يف اللوحة (( تفريغ للطاقه )) .وقد
ا�ستطعت قراءة النا�س عن طريق اللوحه و قراءة النا�س يل
من خالل لوحاتي .
ما �أهم املعر�ض الفنية التي �شاركت بها ؟
�شاركت يف معر�ض وم�سابقة الواعدين و الواعدث
لثالث �سنوات متتالية  ,واملعر�ض اجلماعي املقام يف
نادي الفنون بالقطيف  ,واملعر�ض اجلماعي التابع لور�شة
((تقنيات)),وم�شاركات متفرقه يف كل من مهرجان الدوخلة
وواحتنا فرحانة وغريها من باقي املهرجانات و الفعاليات،

باال�ضافة �إىل معر�ضي الثنائي امل�شرتك مع الفنانة
رمي ال طالق :معر�ض  ...حنني  ..عام 2011م
ماذا يود �صالح القول يف اخر احلوار ؟
امتنى اال�ستمرار من جميع الفنانني و فنانات املنطقه ال�شرقية
اال�ستمرار وموا�صلة الدرب؛ فنحن نطمح للعاملية  ,كل واحد
منكم ميثلني كفنان  ..فنجاحكم جناحي  ..و �شكرا لكم .
ماذا عن الدورات التدريبية التي تقام بني حني

 �أع�شق الواقعية وال�رسيالية والتجريد و�أ�سلوبي اجلديد ي�شهد تغريا جذريا �أن�صح زمالئي الفنانني والفنانات فطموحنا الو�صول للعاملية -الدورات التدريبية ت�شهد �إقباال كثريا وحتقق جناحات مميزة
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و�أخر  ,وماهي جتاربك يف هذا املجال ؟
بالن�سبة للدورات التدريبيه  ...فاالونة االخرية بد�أ بع�ض الفنانني والفنانات ب�إقامة دورات كالفنانة مهديه ال طالب و الفنان
مازن احل�سني  ,و يخت�صون يف جمال اخلربة فلديهم اخلربه االكادميية املمتاز ل�صقل جيل ال�شباب و بالن�سبه للأطفال فهنالك
دورات ي�شرف عليها جيل ال�شباب مثل :الفنانة حوراء املرهون وفاطمة خريده و زهراء املرتوك وغريهم .
و بالن�سبه لتقبل اجلمهور كبارا و �صغارا لهذه الدورات ممتاز .و هناك الكثري من يبحث عنها  .وبالن�سبة يل فقد �أقمت دورتني
:دورة للأطفال و كانت نتائجهما جيدة ,فهناك �أطفال لديهم املوهبه يجب االلتفات لهم والإهتمام مهم .
و دورة �أخرى للكبار وذلك يف جمال الألوان الزيتيه ,واحلمد هلل خرجت مبجموعه من الفنانات �شققت طريقهن ب�شكل ممتاز,
و ذلك مبوهبتهن و �إ�صرارهن و كل ما فعلته توجيههمن لال�سلوب ال�صحيح للتعامل مع اللوحة والألوان الزيتية و امتنى لهن
التوفيق جميعا.

دانة ال�ضامن موهبة نا�شئة
ا�ست�ضاف مركز موهبة للتدريب الطفلة دانة هاين ال�ضامن
التي تبلغ من العمر � 9سنوات يف �إقامة معر�ضها الأول:
ب�صمة يدي بكم �أ�صعد �إىل القمة  ,فقد امتازت �أعمالها
الفنية بالدقة يف الر�سم  ,وكانت فكرة املعر�ض عر�ض
�أعمالها الفنية منذ البداية  ,وهدف الطفله الو�صول �إىل
القمة وحتقيق طموحاتها ب�أن ت�صبح فنانة ت�شكيلية  ,فقد
امتلكت املوهبة الفنية منذ طفولتها .وبت�شجيع والديها ا�ستطاعت الإ�ستمرار يف الر�سم
ب�شكل متقن وجميل  ,كما وعدت الطفلة املوهبة ب�إكمال م�سريتها الفنية ر يف تعلم الر�سم
.وقد �شكرها كل من زار معر�ضها الأول :ب�صمة يدي بكم �أ�صعد �إىل القمة  ,كما تتمنى
لها جملة اخلط م�ستقبال و�أن يحالفها التوفيق يف جميع �أعمالها الفنية ومعار�ضها القادمة.
�أمل.ن
�أكتوبر 2013/
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حمد �أبو ال�سعود
@TheFiras

firas@alkha

بعد النجاح الذي ح�صده معر�ض امل�صور ال�صغري الأول جاء
املعر�ض الثاين لي�ؤكد �أن املوهبة ال تعرتف بعمر .جاء معر�ض
امل�صور ال�صغري الثاين كمعر�ض مرافق ملعر�ض هم�سات �ضوئية
ال�ساد�س املقام �ضمن مهرجان خريية القطيف الع�شرين وحتت
رعاية جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي �أي�ضاً� .شارك يف هذه
الن�سخة من املعر�ض  21طف ًال وطفلة مل تتجاوز �أعمارهم
اخلم�سة ع�شر عاماً قدموا فيه  27لوحة �ضوئية .م�شاركات
هذا العام كانت جميلة ور�أينا موا�ضيعا ت�ستحق �أن تتواجد
يف معر�ض الكبار لوال �صغر �سن امل�شارك وهذا �أمر يب�شر باخلري
ويجعلنا ننتظر الن�سخ القادمة من املعر�ض بكل �شوق وننتظر
ه�ؤالء املبدعني عندما تزداد خربتهم.
نال اجلناح اخلا�ص بامل�صور ال�صغري �إعجاب جميع الزوار وكان
لأغلبهم وقفة خا�صة لديه لت�أمل �إبداعات �أنامل امل�صورين
ال�صغار وتلقت �إدارة املعر�ض �أرا ًء �إيجابية كثرية.
امل�شاركني و�أعمالهم مرقمة يف ال�صورة بالأ�سفل:
 -1مرا�س جهاد الزاير (� 7سنوات)
 -2علي عبدالعزيز ال�صفار (� 13سنة)
 -3جود با�سم ابوال�سعود (� 10سنوات)
 -4عبدالعزيز مهدي املرهون (� 8سنوات)
� -5أحمد قي�س ال ا�سماعيل (� 8سنوات)
 -6نب�أ بدر امل�صطفى (� 15سنة)
 -7جوري و�سام ال�سنان (� 6سنوات)
 -8فار�س وديع ال�شيوخ (� 9سنوات)
 -9وفاء عبداهلل بن ع�شوان (� 6سنوات)
� -10أحمد خالد ابراهيم (� 15سنة)
 -11علي نعيم املرهون (� 11سنة)
 -12دانة ح�سني الزاير (� 12سنة)
 -13نواف فرا�س ابوال�سعود (� 7سنوات)
 -14زهراء ح�سني النا�صر (� 12سنة)
-15عبداهلل ح�سن ال عي�سى (� 12سنة)
� -16ألني حممد الزاير (� 5سنوات)
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املهند�س جنيب ال�سيهاتي ع�ضو املجل�س البلدي
مع �إداري املعر�ض املهند�س فرا�س �أبوال�سعود

بداية كان حديثنا مع امل�صورة علياء اجلارودي التي كانت
� -17أ�سيل و�سام ال�سنان (� 8سنوات)
الباب الذي دخلت منه فاطمة لعامل الت�صوير حيث كانت
� -18سارة �أ�شرف املح�سن (� 11سنة)
فاطمة هي املودل الرئي�سي لأعمالها الفنية وتقول علياء":
 -19حممد ح�سن �آل عي�سى (� 13سنة)
كانت منذ بدايتها تت�صرف كمودل حمرتفة ومنذ بدايتي يف
 -20بهاء خالد العفني (� 7سنوات)
الت�صوير كانت هي املودل اال�سا�سي لأعمايل ورمبا نظرا لقربها
 -21فاطمة غازي ال�سنان (� 4سنوات)
وعلى هام�ش املعر�ض كان لأ�سرة جملة اخلط لقاء �صحفي مع الكبري مني فقد ا�صبحت تفهم طريقتي يف الت�صوير وا�صبحت
الطفلة املوهوبة فاطمة غازي ال�سنان ذات الأربع �سنوات وابنة هي نف�سها ال تر�ضى باللقطات العادية و�أحيانا كثرية ترف�ض
الت�صوير �إذا مل تعجبها الفكرة وعلى العك�س متاما �إذا اقتنعت
خالتها امل�صورة علياء اجلارودي .

هي بلقطة معينة فمن امل�ستحيل �أن تقوم ب�إعادتها �أو التغيري
عليها وتطور الأمر م�ؤخرا و�أ�صبحت ت�أتي هي بالأفكار و�آخرها
م�شاركتي االخرية يف هم�سات حيث �أن فكرة الكفن كانت
فكرتها وعند ت�صوير �أي لقطة فقد كانت تالحظ اال�ضاءة
وحتاول فهم التغيريات فيها واثر ذلك على ال�صورة .وكانت
�أول معلومة اكت�شفتها فاطمة هي (اذا كانت اال�ضاءة زيادة
تبعد عن الفال�ش واذا قليلة جدا  ..تقرب منه)
وعند �س�ؤالنا للأخت علياء عن بداية فاطمة كم�صورة �أجابت
ب�أنها كانت -كباقي الأطفال -مغرمة بالأجهزة الإلكرتونية
وكانت تق�ضي وقتا طويال وهي تلعب بهاتف والدتها اجلوال
وخ�صو�صا بالكامريا ولفت هذا انتباهنا �أنا وخايل ومنذ حوايل
�سنة بد�أت حتمل الكامريا االحرتافية وحتول االمر من تقليد
لعلياء اىل ع�شق لهذه الهواية ونظرا لكرثة ت�صويري لها كانت
حتب ان ت�أخذ هي الكامريا لت�صورين انا� .سيكون لديها كامريا
خا�صة بها فور تعلمها للإعدادات� .أما عن م�شاركات فاطمة
الفنية فمعر�ض امل�صور ال�صغري الثاين هو �أول ن�شاط فني ت�شارك
فيه وتقول علياء " بدايتها بامل�شاركات كانت مع هم�سات هذا
العام كان هناك بع�ض الرتدد من قبلي لكن �إ�صرار الأخت
زينب ا�صفري �شجعني لكي �أر�سل
م�شاركة لها ،وان �شاء اهلل �ست�شارك
مبعار�ض �أخرى �إذا كانت تنا�سب
م�شاركاتها.
ويف رد على �س�ؤالنا عن �سبب
اهتمامها بتعليمها على الرغم من
�صغر �سنها اجابت�" :شخ�صيا
�أعترب فاطمة ابنتي قبل �أن تكون
بنت خالتي و�إجنازاتها هي �إجنازات
يل وال ان�سى �أن �أكرب جناحات
اعمايل كان ب�سببها فلماذا ال تكون
وريثتي بالت�صوير والفوتو�شوب
مثال؟ بداية� ,أح�س�ست بحما�سها

القوي لتعلم الت�صوير وتفهم القواعد والأ�سا�سيات
واكت�شفت انها تتفهم ملو�ضوع اال�ضاءة والزوايا ولذا
ف�أنها هي �أحد �أ�سباب تطورها فاهتمامها وحبها للت�صوير
كان �أكرب عامل لقيامي بتعليمها وب�شكل عام فان
الطفل �إذا اعطي فر�صة لتطوير �أمرا ما هو ا�سا�س يحبه
فال �شك بانه �سيبدع فيه و�شخ�صيا �أتوقع �أنها �ستكون
فنانة مميزة ف�إح�سا�سها قوي وال تقبل �أبدا باللقطات
العادية لذا فانا �أعلمها كل ما �أعرفه و�أحب هنا �أن ا�شيد
بخالتي (�أم فاطمة) الهتمامها بهواية فاطمة وت�شجيعها
الدائم لها ويل".
انتقلنا يف حديثنا �إىل الفنانة ال�صغرية فاطمة و�س�ألناها
عن �شعورها وهي ترى عمل لها معلق يف معر�ض لأول
مرة فقالت بلهجة طفولية بريئة "ا�ستان�ست و�أبغى كل
مرة يحطوا وراح �أ�صري فنانة �أكرب" وعندما �س�ألناها عن
�سبب حبها للت�صوير قالت "ع�شان �أ�صور كل �شيء جميل"
وعندما �س�ألناها عن عملها امل�شارك يف املعر�ض ومن الذي
�أختاره قالت "�أنا لأن عجبتني ولأنها عجبت علياء" .حتب
فاطمة ت�صوير البورتريهات كثريا وتغريها موا�ضيع حياة ال�شارع

فاطمة ال�سنان حتمل �شهادة امل�شاركة

والطبيعة واخليول .والت�صوير لي�س الهواية الوحيدة لفاطمة بل
�إنها تهوى الر�سم والزراعة وحتب الزهور كثريا.
و�أخرياً �س�ألنها �إذا كانت تود �أن توجه كلمة للقراء قالت بكل
براءة " �أقول لهم ي�صوروا �أكرث ع�شان يكونوا فنانني ويتعلموا
�أكرث وي�سمعوا الكالم".

عمل الفنانة فاطمة امل�شاركة يف معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين
�أكتوبر 2013/
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�آفاق علمية

ح�سا�سات الألياف ال�ضوئية (الب�صرية)
مقدمة:
يف ظل التطور العلمي وتقدم التكنولوجيا احلديثة �أ�صبحت
الدقة يف القيا�سات وال�سرعة يف نقل البيانات حمط اهتمام
الكثري من العلماء والباحثني ،وقد �أثمرت الأبحاث يف
اكت�شاف تقنية مهمة �ساهمت يف ت�سهيل عملية �إي�صال
املعلومات ب�سرعة فائقة ،هذه التقنية تعرف بـالألياف ال�ضوئية
(.)Fiber Optic
الألياف ال�ضوئية هي عبارة عن �شعريات م�صنوعة من الزجاج
النقي ،وتكون طويلة ،ودقيقة بحيث ال يتعدى �سمكها �سمك
ال�شعرة .ت�صطف هذه ال�شعريات معاً يف حزمة ت�سمى (احلبل
ال�ضوئي) ،كما �أنها ت�ستخدم يف نقل الإ�شارات ال�ضوئية.
ال تزال الأبحاث حتى الآن جارية لتطوير ا�ستخدامات
الألياف ال�ضوئية وترتكز هذه الأبحاث يف جمايل االت�صاالت
واحل�سا�سات .و�سيو�ضح هذا املقال فكرة عامة عن ح�سا�سات
الألياف ال�ضوئية.

الق�سم الأول (خارجي التوليد) :تتو�صل فيه الألياف
الب�صرية �إىل �صندوق ي�سمى بال�صندوق الأ�سود (Black
 )Boxالذي يتم فيه �إدخال البيانات على �شكل �ضوء
ا�ستجاب ًة للت�أثريات البيئية مثل احلرارة وال�ضغط .كما �أنه ميكن
�إدخال البيانات اىل ال�ضوء على �شكل �إهتزاز� ،أو كثافة� ،أو طور
�أو غريها من الطرق.
الق�سم الثاين (ذاتي التوليد) :يف هذا النوع يتم �إدخال بيانات
الت�أثريات البيئية �إىل ال�ضوء يف نف�س الوقت الذي يعرب فيه
ال�ضوء داخل الألياف ال�ضوئية.

ح�سا�س قيا�س امل�ستوى

مرفقة مبر�آة� ،إذا كان الو�سط املحيط بالنهاية املنحرفة ذو كثافة
منخف�ضة ب�شكل ٍ
كاف ف�إن ال�ضوء �سينعك�س كلياً �إىل اخللف،
ومن الأمثلة على ح�سا�سات الألياف ال�ضوئية:
�أما �إذا كانت كثافة الو�سط املحيط عالية ف�إن جزءاً من ال�ضوء
 -1ح�سا�س الإغالق والإهتزاز
(� : )Closure and Vibration Fiber Optic Sensorسينفذ �إىل خارج الليف واعتماداً على ن�سبة نفاذ او انعكا�س
يحتوي هذا احل�سا�س على ليفني �ضوئيني تكون نهايتهما ال�ضوء يتم قيا�س الكثافة .قد ي�ستخدم هذا احل�سا�س لقيا�س
متقابلتني ومتقاربتني ،بحيث يدخل ال�ضوء يف �أحد الليفني م�ستوى ارتفاع ال�سوائل.
وعندما يخرج يف نهايته يتو�سع ال�ضوء على �شكل خمروطي ،و
متتلك ح�سا�سات الألياف ال�ضوئية العديد من اخل�صائ�ص بنا ًء على كمية و زاوية ال�ضوء امللتقطة يف بداية الليف الثاين  -3احل�سا�س املعتمد على الطيف
الإيجابية ومنها� )1( :إمكانية تخفيف وزنها وت�صغري تقا�س امل�سافة بني نهايتي الليفني .ي�ستخدم هذا احل�سا�س عاد ًة (: )Spectrally Based Fiber Optic Sensor
حجمها )2( .قلة �إ�ستهالكها للطاقة )3( .مقاومتها للتدخل للت�أكد من �إغالق الباب �أو فتحه ،و قيا�س االهتزازت �أي�ضاً.
الكهرومغناطي�سي )4( .ح�سا�سيتها العالية.
بالرغم من ذلك ف�إن لها بع�ض ال�سلبيات منها )1( :تكلفتها  -2احل�سا�س املعتمد على الكثافة
(: )intensity-based Fiber Optic Sensor
الباهظة )2( .عدم اعتياد امل�ستخدمني عليها.

النظريات الرئي�سية:
تنق�سم ح�سا�سات الألياف ال�ضوئية �إىل ق�سمني رئي�سيني:
 -1خارجي التوليد (.)Extrinsic
 -2ذاتي التوليد (.)Intrinsic
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 )aح�سا�س اجل�سم الأ�سود (:)Blackbody
يو�ضع اجل�سم الأ�سود يف نهاية الليف ال�ضوئي ،وعندما ترتفع
درجة حرارة اجل�سم الأ�سود يبد�أ بالتوهج ويتحول �إىل م�صدر
�ضوئي فيدخل ال�ضوء يف طرف الليف حتى ي�صل �إىل جهاز
الك�شف عند الطرف الآخر ليقي�س درجة احلرارة بنا ًء على
ح�سا�س الكثافة
ً
كمية ال�ضوء .علما �أن ن�سبة التوهج تزداد بازدياد درجة احلرارة،
ويكون احل�سا�س �أكرث دقة عندما تكون درجة احلرارة �أكرث من
يحتوي هذا احل�سا�س على ليف �ضوئي ينتقل فيه ال�ضوء
 300درجة مئوية.
حتى ي�صل �إىل نهايته املتمثلة على �شكل زاوية منحرفة

حممد عادل اخلمي�س

�أمني �سلمان الغزوي

 )bح�سا�س الغاليوم (:)Gallium Arsenide
َي�ستخدم هذا احل�سا�س خا�صية �إمت�صا�ص ال�ضوء .يحتوي
احل�سا�س على ليفني �ضوئيني مع مادة  GaAsيف نهاية
احدهما وبداية الآخر ،وتعمد مادة  GaAsعلى �إمت�صا�ص
ال�ضوء بحيث يكون ال�ضغط �أو احلرارة �أحد العوامل امل�ؤثرة
على كمية ال�ضوء املمت�صة ،حيث متت�ص مادة GaAs
ال�ضوء من الليف الأول (ال�ضوء الداخل) وبنا ًء على كمية
ال�ضوء اخلارجة يف الليف الثاين يتم قيا�س كمية احلرارة �أو
ال�ضغط.

نوري �صالح �آل �شبيب

ال�ساعة تزداد �سرعة �إنتقال ال�ضوء داخل الألياف اللولبية،
وتقل ال�سرعة يف حال الدوران عك�س عقارب ال�ساعة.
 )bح�سا�س )Mach-Zehnder( :
يحتوي على م�صدر �ضوئي والذي يقوم بدوره ب�إر�سال ال�ضوء
�إىل ليفني �ضوئيني مت�صلني مبحويل طاقة ،حيث يكون �أحدهما
معزو ًال عن الت�أثريات اخلارجية والآخر يكون مهيئاً لإ�ستقبال

�آفاق علمية

ويتم حتليل مدة الت�أخري يف تلقي ال�ضوء للتمييز بني احل�سا�سات
املختلفة .عاد ًة ما ت�ستخدم هذه التقنية لتوزيع عدد خمتلف
من احل�سا�سات لقيا�س عدد خمتلف من اخل�صائ�ص الفيزيائية
كاحلرارة وال�ضغط وغريها .كما �أن هنالك طرق �أخرى مثل
تق�سيم االهتزاز ،والطول املوجي ،والإ�ستقطاب.
اخلامتة:
حل�سا�سات الألياف ال�ضوئية العديد من التطبيقات املتنوعة
التي تهدف �إما ( )1لإ�ستبدال احل�سا�سات التقليدية ومن
�أكرث الأمثلة �شيوعاً هو ا�ستبدال البو�صلة امليكانيكية بالبو�صلة
الكهربية (املذكورة �سابقاً)� )2( ،أو لإبتكار تقنيات جديدة
تالئم �إحتياجات ال�سوق.
عاد ًة ما ت�ستبدل احل�سا�سات التقليدية بح�سا�سات الألياف
ال�ضوئية يف الأماكن التي يكون فيها ال�شحن الكهربائي
خطري ،وبالرغم من �إت�ساع �أفق �إ�ستخدام الألياف ال�ضوئية يف
العديد من املجاالت �إال �أنها ال ت�ستخدم يف بع�ض املجاالت
ب�سبب غالء �سعرها.
ال تزال الأبحاث م�ستمرة لتطوير الألياف ال�ضوئية  ،وتو�سيع
مدار احل�سا�سات  ،وابتكار �أنواع وتقنيات جديدة تلبي
احتياجات امل�ستخدمني .و�سنتعرف على بع�ض التطبيقات
العملية يف مقاالت قادمة.

 )4احل�سا�سات املعتمدة على التداخل

(: ) Interferometeric Fiber Optic
 )aح�سا�س (: ) Sagnac

ُي�ستخدم هذا احل�سا�س �أحياناً لقيا�س االهتزاز ال�صوتي،
وال�ضغط ال�سطحي ولكن �أهمها هو قيا�س زاوية الدوران والذي
ُي�ستخدم يف البو�صلة الكهربية ،حيث حتتوي هذه البو�صلة
على م�صدر �ضوئي يزود الألياف ال�ضوئية بال�ضوء فيبعثه �إىل
امل�ستقطب ( )Polarizerالذي يقوم بدوره على تنظيم
�إر�سال و ا�ستقبال ال�ضوء ،ثم ُيبعث ال�ضوء من امل�ستقطب
�إىل الألياف اللولبية ( )Coilالتي حتتوي على جهاز التعديل
والذي يقوم بتوليد ثغرات زمنية بني املوجات ،ثم تعود �إىل
امل�ستقطب الذي ير�سلها جلهاز الك�شف والذي بدوره يقي�س
زاوية الدوران .يف حال دوران الألياف ال�ضوئية باجتاه عقارب

الت�أثريات املحيطة ،ثم يتجه ال�ضوء اخلارج من املحولني �إىل
جهاز الك�شف الذي يتم فيه مقارنة خ�صائ�ص ال�ضوئني لقيا�س
الكمية الفيزيائية املطلوبة ( حرارة� ،ضغط� ،إلخ.) ..
 )cح�سا�س (:)Michelson
هذا احل�سا�س م�شابه �إىل حد كبري للح�سا�س ال�سابق� ،إمنا
كل من حمويل الطاقة،
يختلف يف احتوائه على مر�آة يف نهاية ٍ
والتي تعمل على �إرجاع ال�ضوء �إىل جهاز الك�شف.
بالرغم من تعدد احل�سا�سات وكرثتها �إال �أننا ن�ستطيع دعمها
بليف �ضوئي واحد با�ستخدام طريقة تق�سيم الوقت (Time
 ،)divisionحيث يتم توظيف م�صدر النب�ض ال�ضوئي
(( Pulsed Lightلتوليد نب�ضات �ضوئية داخل الألياف،

تق�سيم الوقت ()Time Division
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د .عبد اهلل ال�سيهاتي يحتفل بزواج عبد العزيز
زواج

احتفل الدكتور عبداهلل علي ال�سيهاتي بزواج جنله عبدالعزيز.
�أقيم احلفل يف فندق ال�شريتون وح�ضره �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
وعدد من م�س�ؤويل و�شخ�صيات املنطقة ال�شرقية.
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زواج

ت�صوير:حممود �آل �سلي�س �أ�شرف ال�سادة
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حممد ر�ضا ن�صراهلل يحتفل بفرا�س عري�سا
زواج

بح�ضور نخبة من ال�شخ�صيات الأجتماعية والثقافية والإعالمية من كافة �أنحاء اململكة
احتفلت عائلتا ن�صراهلل وال�سنان بزواج ابنها ال�شاب فرا�س جنل الأعالمي املعروف وع�ضو
جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صراهلل من الدكتورة دانة فايز ال�سنان.
واخلط �إذ ت�شاطر الأ�سرتني الأفراح تتقدم للعري�سني وذويهما بخال�ص التهنئة متمنني لهما
حياة عامرة باحلب واملودة والذرية ال�صاحلة كما تخ�ص الأعالمي ن�صراهلل بالتهاين ..
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يبلغه يف البنني والبنات�..ألف مربوك.
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ت�صوير ريكوردجن
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احتفلت �أ�سرتا املدن وال�سنان بزواج ابنهم ع ّمار حممد املدن
على كرمية د .عادل عبد املنعم ال�سنان �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ت�صوير ريكوردجن

احتفلت �أ�سرتا �أبوال�سعود ودهنيم بزواج ال�شاب راين علي �سليمان �أبوال�سعود على كرمية ريا�ض دهنيم �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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ت�صوير جمموعة THE SHOOTER

احتفلت �أ�سرتا العوامي والزاير بزواج جنلها ال�سيد مرت�ضى ال�سيد ها�شم
ال�سيد �شرف العوامي على كرمية عبد العزيز �ضيف الزاير �..ألف مربوك

احتفلت �أٍ�سرة �آل طالق بزواج جنلها ح�سن �سعيد تقي �آل طالق
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة اخلنيزي بزواج ابنها ح�سني وليد حممد �سعيد اخلنيزي على كرمية الدكتور ح�سن �أبو الرحي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا ال�صادق والعبد اجلبار بزواج حممد بن الدكتور عبد العظيم ال�صادق
على كرمية الأ�ستاذ �أديب العبد اجلبار �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة ال�سيهاتي بزواج جنلها علي �صالح ال�سيهاتي
تهانينا لأ�سرة العري�س ولوالده الدكتور �صالح ولعمه عميد
الأ�سر ة الدكتور عبداهلل ال�سهاتي"�أبوجنيب" ولأخيه �أحمد
بالرفاء والبنني.

احتفلت �أ�سرتا �سنبل و�آل �سيف بزواج ابنهم جمدي ر�شيد �سنبل
على كرمية ح�سني �آل �سيف �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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الطبية

تطويل العظام
حتى نهايات القرن املا�ضي كان هناك انطباع لدى العلماء �أن
الأن�سجة املتخ�ص�صة مثل الأع�صاب  ،الع�ضالت والعظام ال
ميكن جتديدها �أو تطويلها.
التطورات احلديثة يف تطويل الأطراف ت�سمح الآن بتطويل
�أحد الأطراف الق�صرية � 5إىل � 30سم يف مرحلة واحدة �أو
عدة مراحل وت�سمح �أي�ضاً بتطويل الأطراف بزيادة الطول عند
الأقزام .
�إن ا�ستخدام الأجهزة املتطورة الداخلية واخلارجية جعلت علم
تطويل العظام �أكرث و�ضوحاً من خالل جتديد الأن�سجة التي
�ساعدت على تطويل الأطراف من خالل �إجراء العمليات
اجلراحية بطريقة �آمنة وموثوق بها.
تطويل العظام عرب التاريخ
�إطالة �أحد الأطراف الق�صرية �سحرت اجلراحني منذ الع�صور
القدمية ،و�أجريت العديد من التجارب يف القرن الثامن ع�شر
اال �أنها ف�شلت.
وكانت �أول جتربة ناجحة حول �إطالة الأطراف باجلراحة ن�شرت
من قبل العامل كوديفيال  Codivillaيف عام ، 1905
وكانت بطريقة ال�شد بعد عمل �شق يف العظم.
وتبعه اومربيدين  Ombredanneعام  1913با�ستخدام
جهاز املثبت اخلارجي وتبعه بيوتي  Puttiبجهازه اخلا�ص،
ثم ابوت  Abbottالذي �أبرز �أهمية �سمحاق العظم.
وكان �أول من ابتدع جهاز احللقات مع اال�سالك املرنة هو
جو�سف بترن  Joseph Bitnerعام  ،1929وتبعه مندوزا
 Mendozaعام .1946
ومنذ ذلك احلني واجلراحني يحاولون �إطالة الأطراف
با�ستخدام العديد من الأجهزة البارعة.
ومع ذلك كانت كل هذه الطرق التجريبية تركز �أ�سا�ساً على
التطويل امليكانيكي ،وتتجاهل ما يح�صل يف ن�سيج العظام.
واعتربت طريقة واغرن  Wagnarيف ال�ستينات وال�سبعينات
من القرن املا�ضي الطريقة الذهبية للتطويل يف الغرب على
الرغم من �أنها حقيقة لي�ست املثالية لأنه يتطلب للتطويل على
الأقل �إجراء  3عمليات جراحية لتحقيق طول � 3سم.
ونظراً للم�ضاعفات العديدة لهذه الطريقة �أحجم العديد من
الأطباء عن �إجراءها ،ومت اال�ستغناء عنها و�أعطي معظم املر�ضى
حذاء بزيادة يف الكعب لتعوي�ض الق�صر.
ون�صح الأطباء يف كثري من الأحيان احلاالت التي تتميز
بالق�صر الوا�ضح والتي ال ميكن عالجها بزيادة يف الكعب

 34ذو القعدة  1434/هـ

بروفي�سور فريح ابوح�سان،
ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل والعمود الفقري
مركز التميز للعالج املتكامل والرعاية املتقدمة

ب�إجراء جراحة لتق�صري الطرف الآخر.
وجل ْا البع�ض لعالج الق�صر عند الأطفال بوا�سطة �إيقاف مركز
النمو قبل �أن ي�صل الهيكل العظمي �إىل مرحلة الن�ضج لكبح
منو الطرف الطويل بد ًال من �إطالة الطرف الق�صري.
وبقيت هذه الطرق التقليدية يف الغرب لغاية عام ،1980
حتى �أفاق الغرب على طريقة غري معروفة لديهم يقوم بها
الطبيب الرو�سي اليزاروف  Ilizarovمنذ عام الأربعينيات
من القرن املا�ضي  ،والتي حققت جناحات هائلة ور�سخت
مبادئ بيولوجية جديدة جعلت جتديد العظام �أمر �سهل
و�إجراء العمليات اجلراحية تتم ب�شكل روتيني يف كافة �أنحاء
العامل.
من هو اليزاروف  Ilizarov؟
الأب الروحي لتطويل العظام
هوغافريل ابراموفيت�ش �إليزاروف كان طبيب عام بالتدريب ،
كان يعمل يف مدينة كورغان يف بداية عام  1940عندما بد�أ
بعالج الأعداد الكبرية من جرحى املحاربني يف احلرب العاملية
الثانية الذين يعانون من الإ�صابات املزمنة يف الأطراف.
وقد اختلفت الروايات يف طريقة ابتكار اليزاروف جلهازه
فمنهم من يقول ان اجلهاز وجده اليزاروف على مري�ض
جريح من اجلنود الأملان واخذ فكرته ،والرواية الأخرى هي

�أن اليزاروف �صمم جهازه من الأ�سالك الرقيقة والأقوا�س
املختلفة كونه كان يعي�ش يف بلدة �صناعية.
وبال�صدفة ا�ستخدم �إليزاروف اجلهاز على �ساق مري�ض يعاين
من ك�سر غري ملتئم و�شرح للمري�ض �أن يقوم ب�إغالق اجلهاز
على الك�سر بالتدريج ولكن املري�ض قام بطريقة عك�سية بفتح
اجلهاز وبعد �شهر عاد املري�ض وعندما نظر اليزاروف ذهل لكون
ان العظم �أ�صبح طوي ًال مع وجود �أن�سجة عظمية وا�ضحة بني
طريف العظم ،وهذا مهد له الطريق الكت�شاف مبادئ تطويل
الأطراف والتي �أدت �إىل م�ساعدة مئات الألوف من املر�ضى
يف جميع �أنحاء العامل.
و �سجل اليزاروف جهازه عام  1951بعد �أن ثبت فعاليته يف
عالج احلاالت املعقدة
وح�صل على درجة الدكتوراه من �إحدى واليات االحتاد
ال�سوفييتي كونه و�ضع مبادئ تطويل العظام.
بحلول عام � 1970أ�صبح الدكتور �إليزاروف بط ًال قومياً بعد
�أن ثبت انه قام باكت�شاف مبادئ تطويل العظام و�ساهم يف
عالج احلاالت املعقدة  ،وقامت احلكومة الرو�سية ببناء له �أكرب
م�ست�شفى للعظام يف العامل يحتوي على  18ق�سم ،و 300
طبيب وجراح وباحث ب�سعة � 1000سرير.
عالج العديد من امل�شاهري يف ايطاليا مما �ساهم يف انت�شار طريقة

مراحل تطويل العظام:
�إطالة الأطراف تتم على ثالث مراحل:
 -1عمل �شق يف العظم عن طريق اجللد � :شبيه بالك�سر
التطويل يف �إيطاليا يف عام  1980ومن ثم �إىل بقية �أنحاء واالنتظار من � 5إىل � 10أيام بعد اجلراحة ،وهذا ي�سمح بالبدء
لآليات التئام ال�شق .
العامل.
 -2مرحلة التطويل :يتم التطويل  1ملم يومياً حتى يتم حتقيق
الطول املطلوب.
�أ�سباب ق�صر الأطراف:
تقدرن�سبة حدوث الق�صر يف �أحد الأطراف عند عامة النا�س  -3ت�صلب العظم الذي مت تطويله  ،قد ت�أخذ هذه املرحلة
�ضعف مرحلة التطويل.
�إىل  ، ٪10بحيث ي�صل الق�صر �إىل � 1.5- 1سم.
 -1الت�شوهات والأمرا�ض اخللقية (العيوب اخللقية)
بيولوجيا �إطالة الأطراف:
مع ق�صور الأطراف العلوية وال�سفلية.
 -2حوادث ال�سري :هذه �شائعة جداً وما ت�سببه من ته�شم اعتماداً على قانون الإجهاد والتوتر الذي و�صفه �إليزاروف
كقانون بيولوجي عام للتطويل.
يف العظام وق�صر وعدم التحام لعدد كبري من امل�صابني.
 -3االلتهابات :التي تتبع الك�سور املفتوحة ت�ؤدي �إىل ف�إنه ين�ص �أنه عندما تتعر�ض الأن�سجة احلية والأوعية الدموية
حتلل يف العظام ،وموت العظام �أو كتلة من العظم وحدوث للتطويل بعد �إجراء �شق يف العظم فان ذلك ي�سبب تكون عظم
الق�صر مع وجود فجوة يف الك�سر ،وكثريا ما ي�صاحب ذلك و�أن�سجة جديدة .
هذه النظرية جاءت بعد ان �أجرى �إليزاروف �سل�سلة من
ت�صلب املف�صل �أو الت�شوهات.
 -4تعطل مركز النمو عند الأطفال :ب�سبب �إ�صابة التجارب على احليوانات التي �أثبتت بو�ضوح �آلية جديدة
يف �صفيحة النمو املوجود يف نهاية العظام الطويلة ،ب�سبب ك�سر لت�شكل العظام والأن�سجة والعوامل الالزمة لت�شكيلها
ون�ضجها ب�شكل �سليم.
او التهاب.
� -5أمرا�ض الأع�صاب مثل ال�شلل الدماغي قد ت�ؤدي �إىل
املقومات الالزمة لنجاح عملية التطويل:
ق�صر عظمي حقيقي.
 -1ا�ستخدام جهاز خارجي مثبت يف العظم بوا�سطة �أ�سالك
او براغي.
�آثار عدم امل�ساواة يف الأطراف:
ق�صر الطرف العلوي قد ال يخلق م�شاكل كبرية ،والفرق  -2عمل �شق العظم دون �إيذاء الأن�سجة املحيطة.
 -3مقدار التطويل الذي يجب القيام به ان اليتعدى 1ملم
يكون لي�س ملحوظا �إذا كان ال يتجاوز .٪15
الق�صر يف الطرف ال�سفلي يزيد القوة املفرطة على املفا�صل مع يف اليوم.
من الناحية العملية ينبغي �أن تكون حوايل ¼ ملم يف كل مرة
حمل الوزن وميكن �أن ي�ؤدي �إىل
وال تتجاوز 1ملم يف اليوم.
.1عدم انتظام يف امل�شي.
�إذا كان تكوين العظام �ضعيف ينبغي خف�ض املعدل ل¼
.2ميالن يف احلو�ض.
ملم مرتني يف اليوم ،و�إذا كان تكوين العظام كبري ينبغي زيادة
 .3انحراف يف العمود الفقري.
املعدل ل ½ ملم ثالث مرات يف اليوم لب�ضعة �أيام.
 .4الآم يف الظهر يف وقت مبكر.
 -4االحتفاظ بحركة املف�صل ووظيفة الأطراف:
.5احتكاك يف مف�صل الورك والركبة.
ال�سماح للمري�ض بامل�شي واحلفاظ على وظائفه يحفظ ويعزز
.6الآثار النف�سية املرتتبة على الق�صر.
الدورة الدموية يف الأطراف.
هذا �أمر بالغ الأهمية لتكوين العظام اجلديدة.
طرق تقييم الق�صر:
مدة امل�شي والتمارين يجب �أن يكون من � 5إىل � 6ساعات
 -1التقييم ال�سريري:
طريقة بدائية قدمية وغري دقيقة وخ�صو�صاً عندما يكون الفرق يف اليوم.
يف الطول ب�سيط.
�إجراء فح�ص �سريري �شامل للمفا�صل ملالحظة التقل�صات ما هي العوامل التي تعيق التطويل

الطبية

والت�شوهات مع مالحظة عدم اال�ستقرار يف املفا�صل.
 -2قيا�س الطول با�ستخدام الت�صوير الطبقي:
هي و�سيلة دقيقة للغاية عند �أخذ القيا�سات بدقة.

 -1التدخني يعيق تدفق الدم وتكوين العظام اجلديدة
 -2قلة احلركة
 -3ا�ضطراب يف الهرمونات
 -4مر�ض يف بنية العظم
الطرق املتبعة لت�صحيح ق�صر الأطراف ال�سفلية:
 .1زيادة يف طول كعب احلذاء.
 .2ايقاف النمو يف الطرف ال�سليم ويتم �إجرائه عند الأطفال
قبل اكتمال مرحلة النمو ب�شرط �أن يكونوا طويلي القامة.
 .3تق�صري الرجل الطويلة وهذا يلج�أ له يف حالة وجود طول
منا�سب .
 .4عمليات تطويل العظام.

الطرق اجلراحية للتطويل

 -1ا�ستخدام جهاز �إليزاروف:
وهو مكون من عدة حلقات دائرية لتثبيتها قي العظم عن
طريق �أ�سالك معدنية �أو م�سامري م�سننه خا�صة.
ما هي امل�شاكل يف �إجراء التطويل عن طريق جهاز

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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اليزاروف؟
مثبت العظم من اخلارج :
 .1املري�ض بحاجه �إىل �إجراء زيارات متكررة للعيادة للعناية حيث يتم �أو ًال غر�س امل�سمار النخاعي ثم عمل �شق يف
العظم ثم و�ضع مثبت العظم اخلارجي ( Orthofixجهاز
بالأ�سياخ وامل�سامري.
� .2صعوبة ارتداء املالب�س بوجود اجلهاز.التهاب الأ�سالك التطويل) ،وميزة هذه الطريقة �أنه ميكن �إزالة جهاز التطويل يف
مرحلة مبكرة بحيث �أن املري�ض الذي يتم تطويله لطول � 5سم
املعدنية.
 .3تيب�س املفا�صل حول اجلهاز .وميكن �إجراء عمليات الطويل يتم �إزالة اجلهاز بعد �شهرين.
با�ستخدام جهاز اليزاروف بالطريقة اليدوية �أو عن طريق جهاز
 -5ا�ستخدام امل�سمار النخاعي الذكيThe :
اتوماتيكي يعمل بنظام الكمبيوتر وهذا مكلف جداً.
Fitbone nail

 -2الطريقة الإيطالية:
بحيث يتم التحكم بعملية التطويل عن طريق جهاز كمبيوتر
ا�ستخدام جهاز مثبت العظم  Orthofixحيث يتم تثبيت �صغري �إال �أن هذه الطريقة مكلفة جداً وال ين�صح با�ستخدامها
هذا اجلهاز على ال�سطح اخلارجي للعظم با�ستخدام م�سامري كونها ال ت�ستخدم يف كافة حاالت ق�صر العظام.
م�سننة وميزته:
مميزات امل�سمار الذكي:
� .1سهولة التعامل معه من قبل املري�ض والطبيب.
 .1الآم خفيفة.
 .2تاليف امل�شاكل الناجمة عن ا�ستخدام جهاز اليزاروف.
 .2ندبات خفيفة.
 .3ال يوجد داعي للعناية بالرباغي.
 -3ا�ستخدام امل�سمار النخاعي الديناميكي:
 .4املري�ض ي�ستطيع ممار�سة حتريك املفا�صل بعد العملية
وهذه الطريقة يتم فيها غر�س م�سمار خا�ص داخل نخاع العظم اجلراحية.
وتثبيته من الأطراف وهذا يف العادة ي�ستخدم �إذا كان الق�صر
�أقل من� 8سم بحيث يتوقف التطويل لوحده ويعتمد هذا عيوب امل�سمار الذكي:
اجلهاز على دوران للرجل للخارج والداخل بزاوية  30درجة -1 .املري�ض ال ي�ستطيع �أن مي�شي ويق�ضي فرتة التطويل على
الكر�سي النقال.
عيوب امل�سمار النخاعي:
 -2تتم عملية التطويل با�ستخدام جهاز خارجي دقيق ت�سمى
 -1من ال�صعب ال�سيطرة على �سرعة التطويل كونها حتتاج �إىل وحدة ال�سيطرة عن طريق ر�أ�س للتنبيه لو�صلة امل�ستقبل الذي
درجة قليلة من الدوران.
يكون حتت اجللد ،واملري�ض يقوم بو�ضع �سماعة يف منطقة
 -2املري�ض ال ي�ستطيع �أن مي�شي ويق�ضي كل فرتة التطويل التنبيه حتى ي�سمع �صوت طقة التطويل.
على الكر�سي النقال.
 -3الكلفة املادية العالية جداً.
 -3الكلفة املالية العالية.
 -4ي�ستخدم على نطاق حمدود على م�ستوى العامل.
 -6ا�ستخدام جهاز تايلور احللقي:
وهو جهاز ي�شبه جهاز اليزاروف �إال �أنه يعمل بوا�سطة
ما هي احلاالت التي ال ميكن ا�ستخدام فيها هذه الكمبيوتر وطريقة التطويل مكلفة جداً عند ا�ستخدامه.
الطريقة؟
هذا اجلهاز يتكون من حلقتني مت�صلتني ب 6ق�ضبان متحركة
 .1الأطفال.
وميزة هذا اجلهاز �أنه ي�ستطيع ان يعدل االنحرافات يف عدة
� .2إذا كان الق�صر �أكرث من�8سم.
اجتاهات وهو بجاحة �إىل نظام كمبيوتر خا�ص لإدخال البيانات
 .3انحراف يف العظمة املراد تطويلها.
الالزمة عن درجة واجتاه الت�شوهات.
 .4عدم مقدرة املري�ض على التعامل مع اجلهاز كما هو
مطلوب.
م�ضاعفات تطويل العظام:
وهناك نوع من امل�سمار النخاعي ي�سمى م�سمار البيزا عملية تطويل العظام هي طريقة �شاقة بها العديد من
 Albizzia telescopic nailوبعد دوران ال�ساق يطلق امل�ضاعفات لكن �أغلبها ميكن جتنبه وال�سيطرة عليه بوا�سطة
�صوت ي�شري �إىل �سرعة التطويل ،وميزة هذا امل�سمار �أنه ميكن املراقبة احلثيثة واملتابعة امل�ستمرة للمري�ض بعد �إجراء العملية
للمري�ض �أن مي�شي با�ستخدام العكازات ،وعيوبه الكلفة املادية ومن هذه امل�ضاعفات :
العالية جداً وي�ستخدم على نطاق حمدود على م�ستوى العامل � -1أمل وم�ضايقة مكان العملية عادة يكون لعدة �أيام ،ويخف
مع مرور الوقت ويف العادة يتم �إعطاء املري�ض امل�سكنات التي
 -4ا�ستخدام امل�سمار النخاعي داخل العظم مع ال ت�ؤثر على منو العظم.
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 -2التهاب حول الرباغي �أو الأ�سالك املعدنية ،وهذا �شائع
جداً يف كل عمليات التطويل لكن باملتابعة والغيار مع �إبقاء ما
حول الأ�سالك نظيفاً ميكن التغلب على هذه امل�شكلة.
 -3م�شاكل تكون العظم يف منطقة التطويل
يف بع�ض الأحيان يكون هناك �ضعف تكون العظم  ،وهذا
مرده �إىل عدم ثبات اجلهاز اخلارجي �أو هناك نق�ص يف العنا�صر
الغذائية الأ�سا�سية �أو وجود ا�ضطراب هرموين او زيادة �سرعة
التطويل.
الأمر الثاين ميكن �أن يكون هناك زيادة تكوين العظم والتحامه
ب�سرعة يف منطقة التطويل ،وهذا قد يحتاج �إىل �إعادة عمل
�شق يف العظم مرة �أخرى.
ومن م�ضاعفات منطقة التطويل �أنها تنك�سر بعد �إزالة جهاز
التطويل.
 -4انحراف يف العظم
وهذا �سببه القوى الع�ضلية ال�شديدة التي تعمل على انثناء
العظم ،وهذه تعترب �شائعة جداً يف عمليات التطويل ،وقد
حت�صل هذه امل�شكلة يف �أي مرحلة من مراحل التطويل وميكن
�أن تالحظ حتى بعد عدة �شهور وقد يحتاج املري�ض �إىل �إجراء
عملية جراحية لتعديل االنثناء.
 -5م�شاكل تتعلق بالأع�صاب
ميكن �أن تتعر�ض الأع�صاب �إىل �شد زائد �أو �إ�صابة الع�صب
بوا�سطة الأ�سالك �إثناء غر�سها وبعدها ي�شكوى املر�ض من
عدم الإح�سا�س يف منطقة معينة يف القدم �إذا كان ال�سبب
ال�شد الزائد حينها ميكن التقليل من فرتات التطويل.
 -6م�شاكل املفا�صل
يف العادة تتواجد كل عظمة يف الأطراف بني مف�صلني وعند
تطويل هذه العظمة يح�صل تيب�س يف �إحدى هذه املفا�صل
واحلل الأف�ضل يف هذه احلاالت هو �إجراء العالج الطبيعي
ملدة �ساعة �إىل �ساعتني يف اليوم وهناك حاالت وبالأخ�ص
الأطفال �إذا كان لديهم ق�صر خلقي معر�ضني للإزاحة �أو خلع
املف�صل �أثناء فرتة التطويل وميكن تال�شي هذه امل�ضاعفات
بالدرا�سة املت�أنية قبل وبعد العملية ومراجعة املري�ض ب�شكل
م�ستمر.
 -7الإحباط والإ�ضطراب النف�سي
ي�صيب بع�ض املر�ضى نتيجة بقاء اجلهاز فرتة طويلة.
متى ال نقوم ب�إجراء عمليات التطويل على الرغم
من وجود ق�صر يف الطرف ال�سفلي؟
.1عدم ثبات املف�صل حول منطقة التطويل.
.2ا�ضطراب يف الإح�سا�س واحلركة يف الطرف الق�صري(�شلل
ح�سي وع�ضلي).
.3ا�ضطراب نف�سي عند املري�ض.
.4املر�ضى الغري متعاونني.

�آخر الكالم
ثقافة

�آخر الكالم

ٌ
منا�شدة من �أجل عامل جمهول
�أحمد عبداحل�سني اجل�شي

يف �صخب احلياة والإن�شغال رحل عنا الأ�ستاذ ف�ؤاد ح�سن الغامن بكل هدوء كطبعه.
والأ�ستاذ الغامن ا�سم جمهول بني مثقفي الوطن ،وا�سم م�شهور يف الأكادمييات واجلامعات العاملية الكربى؛ التي تعنى بالإ�ست�شراق
وامل�ست�شرقني .يرحل دون �أن ُي َّقدم للجمهور ب�شكل ينم عما يكنه من علم وا�سع ،فهو �صاحب املرا�سالت الأنيقة والذي ميتلك
مكتبة ت�ضم امل�ؤلفات الكثرية ومو�سوعات امل�ست�شرقني ،وهو هزبر املجابهات مع �أ�ساطني الإ�ست�شراق ،وبلغات العامل املتعددة .
وعلى مدى �أربعني عاماً دفاعاً وتنويراً عن الإ�سالم وبالد امل�سلمني ،يرحل دومنا �أي �إلتفات � ،أو �إجالل� ،أو �إعالم� ،أو �شكر .لقد
ان�ضم رحمه اهلل �إىل جماعة الأعالم الذين رحلوا بال �إعالم.
ّ
بالت�أكيد �سيفتقده الغربيون ؛ ملا يرثيه يف علومهم ،وهو هنا مل ورمبا مل يحظ يف وطنه ما يليق مبقامه ال�سامق يف وطنه.

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

منا�شدة اىل الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل:

�أ�ستاذنا العزيز �أن اجلميع ليلحظ اجلهد الذي تبذلونه للحفاظ وتوثيق �إنتاج هذه البالد العزيزة ومبدعيها خوفاً عليه من ال�ضياع
و�أن اجلميع ليلحظ الذائقة الأدبية والعلمية الرفيعة التي تتمتعون بها�.أنا�شدك و�أنت �أهل لذلك و�أذكرك �إن كنت غاف ًال عن ذلك
ب�أن حتفظ وتوثق �إنتاج الفقيد الرث عرب جملتكم الغراء واخلالدة و�أنا مت�أكد �أنك �أحر�ص على ذلك من اجلميع.
رحمك اهلل يا �أ�ستاذنا العزيز وجعل جهدك املبذول عن الإ�سالم �صدقة جارية يف ميزان �أعمالك عو�ضاً عن الولد ال�صالح الذي
يدعو لك ونحن �إن �شاء اهلل لك من الذاكرين ولي�س لنا �إال �أن نقول �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
املحب �أخوك � :أحمد عبد احل�سني اجل�شي

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

القطيف � -شارع الريا�ض 8547773 :

�سما ا َ
خلط

www.samalkhot.com
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