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ف�ؤاد ن�صراهلل

حممد �سعيد اخلنيزي..
ال�شاعر الرومن�سي العا�شق للحياة
حممد �سعيد ال�شيخ علي اخلنيزي �شاعر من الرعيل الأول من �شعراء القطيف ،بل واحد من �أوائل من �أ�صدر ديوانا
�شعريا يف هذه املنطقة ذات البعد احل�ضاري والعمق الثقايف  .يقف �ساعرنا اخلنيزي على قمة �شاخمة لقامات �سامقة
كان لها �أكرب الأثر يف غر�س جذور الثقافة والأدب مع نخبة ال�شعراء والأدباء يف اجليل اجلديد الذي نهل من معني
الرواد الأوائل  ،جيث امتد ذلك الأثر لي�صل �إىل اجليل اجلديد.
حممد �سعيد اخلنيزي من مواليد الثاين من فرباير �سنة  1925م  ،ن�ش�أ يف رعاية والده ال�شيخ علي �أبي احل�سن
اخلنيزي  ،الذي عمل قا�ضيا ومرجعا من لل�سنة وال�شيعة  ،وهذا الو�ضع االجتماعي جعل ال�شاعر ينظر دائما بعني
عادلة  ،من�صفة ل�ش�ؤون احلياة خا�صة انه التحق بالكتاب وهو يف �سن ال�سابعة من عمره  ،وقبلها بعام واحد �أ�صيب يف
عينه  ،وهو احلادث الذي مل يقعده عن طلب الدر�س ،لكنه بالت�أيد ذو ت�أتثري كبري يف حياة ال�شاعر .
مل تكن املدار�س احلديثة قد توفرت بعد  ،لذا تعلم يف كتاب ال�شيخ حممد �صالح الربيكي و�أخيه ال�شيخ مريزا
الربيكي.
يف تلك البدايات الأوىل تلقى العلوم الدينية وحفظ كتاب اهلل  ،وبع�ض درو�س احل�ساب املختلفة من جمع وطرح
وق�سمة و�ضرب.كما �سنحت له الظروف �أن يتعرف على �ألوان من ال�شعر العربي.
يف الثالثة ع�شر من عمره تخرج من مكان الدر�س الأول  ،واجته للتخ�ص�ص يف العلوم الدينية بكافة فروعها مع درا�سة
علوم النحو وال�صرف ومنها " منت الأجرومية "  ،وقطر الندى البن ه�شام  ،و�ألفية ابن مالك  ،والـمغني البن ه�شام
 ،وهي ذات املرحلة التي قر�أ فيها بع�ض الكتب الفل�سفية والعقائدية  ،من بينها  :احلا�شية فـي املنطق  ،وال�شَّ م�سية
يف املنطق  ،و كتب البالغة  ،كاملطول وخمت�صره  ،وهو يتبحر يف �أ�سرار البالغة  ،كذلك متكن من قراءة بع�ض كتب
الفقه  ،و �أ�صوله فتعلق بحب تلك العلوم التي ال ي�شبع املرء من النهل منها.
لكن هل ي�ستمر �صفو احلياة ؟ هذا مامل يحدث حيث فوجيء وهو يف قلب الدرا�سة برحيل والده  ،وهذا �أحدث �أثرا
كبريا يف حياته لكنه ا�ستمر بقوة ود�أب يف �شق طريقه نحو التزود بالعلم وطلب كل جديد من املعرفة.
وقد ا�ستمر يف تلقي العلم حتى ن�ضج وا�ستوى على عوده  ،و�أ�صبح هو نف�سه معلما  ،وهو يف الوقت ذاته يعمل مبهنة املحاماة التي تعتمد على علم جاد  ،وعقل مرتب  ،كلها توفرت له فبزغ جنمه ،
ال�سيما انه مل يكن يقبل ق�ضية �إال بعد �أن يت�أكد من عدالتها وقوة موقف موكله.
وكان من احل�صافة مبكان حيث �أنه يطبق معلوماته حول الق�ضايا امل�سندة �إليه على القواعد ال�شرعية التي يتم�سك بها مهما كانت حاجته ملحة للمال .فال�ضمري ال يباع وال ي�شرتى بل هو منحة
ربانية تعطى الإن�سان  ،وهو وحده امل�س�ؤول عنها  ،وكل يعمل مبا يطابق خططه يف العمل واحلياة .
هـ
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ن�شر ق�صائده ومقاالته يف العديد من ال�صحف
واملجالت املحلية والعربية  ،ومنها  :الكتاب
(امل�صرية) ,والأديب والعرفان والألواح واملعارف
(اللبنانية),الغري والأفق (العراقيتني) ,والرائد
والعربي (الكويتيتني)� ,أخبار الظهران ,و�صوت البحرين ،وعدد من ال�صف ال�سعودية واخلليجية
 ,كما �أذيعت بع�ض ق�صائده يف عدد من الإذاعات ال�سعودية واخلليجية والعربيةالإ�ضافة لإذاعة
الـ  ، BBCالوا�سعة االنت�شار.
نتوقف قليال �أمام اجلانب الأدبي ،فقد كتب عنه م�ؤرخون ونقاد من خمتلف االجتاهات .ممن
كتبوا عنه وعن �شعره :
د /بدوي طبانة  ،ال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي  ،د /بكري �شيخ �أمني  ،الأ�ستاذ /حممد �سعيد امل�سلم،
الأ�ستاذ /حممد�سعيدامل�سلم� ،أ/حممد�سعيدامل�سلم ،الأ�ستاذ/عبد اهلل عبد اجلبار،الأ�ستاذ/
عبد اهلل �أحمد ال�شباط  ،د /عبد اهلل �آل مبارك  ،د /عبد اهلل احلامد ،خليف بن �سعد اخلليف
،د /عمر الطيب ال�سا�سي ،عبد العلي �آل �سيف � ،أ/عبد الرحمن العبيد ،د� /شيخ عبد الهادي
الف�ضلي ،الأ�ستاذ /اخلياط  ،د � /شفاء عقيل  ،د /علي جواد الطاهر  ،د /علي جواد الطاهر
،ال�سيد ح�سن �أبو الرحى  ،ال�شيخ علي ال�شيخ من�صور املرهون � ،أ� /أبو بكر ال�شمري ،الدائرة
للأعالم ،عبد اهلل ح�سن �آل عبد املح�سنال�سيد ح�سن العوامي ،ال�سيد حممد ال�صويغ � ،أ/
فردو�س اخلنيزي ،د /ح�سام �سعيد احلبيب �،أ/ال�سيد ح�سن العوامي � ،أ�/سعود الفرج � ،أ/فائز
امل�سلم ،د/خالد �سعود احلليبي �،أ�/أحمد �سعيد بن �سلم � ،أ/خالد �أحمد اليو�سف  ،د/حممد
عثمان املال ،معجم البابطني � ،أ�/سعيد �أحمد الناجي  ،وزارة التعليم العايل  ،املو�سوعة ،مكتبة
امللك فهد ،ال�شيخ علي البالدي.
حممد �سعيد اخلنيزي �شاعر مفوه بحق ،له �إ�سهامات جادة يف احلركة الثقافية باملنطقة ال�شرقية
من اململكة.كيف نثمن ق�صائده ؟ ومل كانت ا�شعاره مثقلة بالدعوة �إىل التفا�ؤل رغم الظروف
ال�صعبة التي قابلته؟
�سنجد ال�شاعر يتعامل مع احلياة بواقعية  ،ويف ذات الوقت ال يفرط يف رومان�سيته  ،وبكونه
ينتمي �إىل منطقة يحيطها اجلمال من كل جانب ،وهو ما �سنجده يف ق�صيدة " �إذا" ..
لقد تغلب على نقاط ال�ضعف التي ميكن ان تعرقل خطواته وتنبه لأهمية ان يرى الكون بعني
مبتهجة  ،ال يطالها الأ�سى :

مقالة

ن�شر باكورة �إنتاجه ال�شعري :النغم اجلريح عام 1961
 ،ثم �شيء ا�سمه احلب  ، 1976و�شم�س بال �أفق
 .1986ثم تتالت الإ�صدارات بني �شعر ونرث حيث
�ألف :مدينة الدراري ،كانوا على الدرب ،خيوط من
ال�شم�س  ،تهاويل عبقر ،العبقري املغمور �،أ�ضواء من
النقد يف الأدب العربي �،،إيحاءات �سماوية �،أوراق
متناثرة �،أ�شباح يف الظالم ،من ذاكرة التاريخ �،أيام
من املا�ضي ،املعري ال�شاك،ذكرى �أبو ن�سيم ،درا�سات
يف �شعر �أبي نوا�س �،أطياف وراء ال�سدمي
من قراءات الكتب ،ـت�أمالت �،أحداث تاريخية ،من
جراحات الأيام.

�إذا م��ا �أط��لَّ الظ�لام الكئي��ب
ِ
لعيني��ك دني��ا ال�شباب
والح��ت
ِ
و�شاه��دت حل��م ال�شب��اب الفتي
ف�لا ت�سكب��ي الدم��ع ي��ا فتنتي!

ِ
احلبي��ب
بجفني��ك طي��ف
وم�� َّر
ْ
ت��رف عل��ى ع��ا ٍمل م��ن لهي��ب !
ُّ
مي��وت وراء �ضب��اب امل�شي��ب!
وال جتزع��ي م��ن ظ�لال الغروب!

�إنه �إح�سا�س قوي مبا ميكن �أن ت�شتمل عليه احلياة من دبيب وعنفوان يع�صف بالقلوب الوجلة،
لذلك كان انحيازه لقوى النور يف مواجهة الظالم الذي يناو�ش النف�س يف حماولة لإيذائها ،
والع�صف بتما�سكها.وحتى الغروب الذي ينذر بنهاية العمل ميكن �أن يتحول �إىل واحة من
الظالل الدافئة القادرة على منح النف�س العزاء وال�سلوى :
�إذا ما ر� ِ
أي��ت ُج��ذى الذكريات رم�����اداًَ ,ذ َر ْت�����ه ري���اح ال��ق��د ْر
ف�ت�رت���د ���ص��ارخ��ة ب��ال��ب�����ش��ر
لتجبل منه ال�سنون الك�ؤو�س
ُّ
هلم ا�شربوا م��ن َمعني احلياة ك���ؤو���س��اً تفي�ض ب�شتى العِب
َّ
ت�صبح الذكريات هي النافذة التي نطل منها على حياة مفعمة بالعنفوان  ،ويتخذ من معني
احلياة �شرابا يذكره دائما مبا يف ت�ضاعيف احلياة من عظات وعرب .املفارقة هنا �أن �إيقاع الق�صيدة
يقرتب من ال�شعور القوي مبا يف احلياة من م�سرات ومباهج وهي فكرة ت�ضاد الغروب  ،وهذا
الإييقاع الر�شيق الذي ير�سله يف الق�صيدة يدل على انف�س حافلة بامل�سرة والبهجة والتفا�ؤل
وحب احلياة .
تلعب اللغة دورا مهما يف اكت�شاف ما يف العامل من حمن ميكن تخطيها ،وهو ما يجعلنا نعتقد
�أن ال�شاعر كان لديه م�صادر للإح�سا�س املتزايد بقيمة الإن�سان يف �صراعه الدائب والدائم لن�شر
الف�ضيلة واحلق واخلري والعدل واجلمال .ي�سوق كل هذه القيم يف تنايا الن�ص ال�شعري املتداخل،
بالرغم من توج�سه وحذره الذي ي�صل �إىل درجة اليقني  .هو هنا ي�ضاد ر�ؤية عمر اخليام التي
ت�ستبيح القيم من �أجل �إحياء اللذة واملتعة العابرة � .إنه يقف على �شاطيء مقابل يتامل الكون
فال تخدعه العالمات املتحولة وال الر�ؤى العابرة بل هو يتجه نحو اجلوهر ويتم�سك بالكينونة:
ف�لا ت�شربي خ��م��ره��ا� ...إنها
ُّ
ت��ف��ح عليها �أف���اع���ي ال�� ِغ�َي�رَ
�إذا ما ر� ِ
��راق�����ص حولك مثل الظالم
أي���ت طيوف ال�شجون َت
ُ
الرهيـب ف�� ُت��ودِع �أ���ش�لاءه��ا يف ال�� َّرغ��ام
مت��� ُّر بنع�ش احل��ي��اة
ِ
هل ننتبه �إىل قامو�سه اللغوي املحت�شد مبفردات نظنها عاب�سة  ،لكنه يحركها امامنا فك�أن مر�آة جتلو
2013/
�أكتوبر
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عيوبنا  ،فنتمهل يف االختيار  ،ثم نلتقط االنفا�س ونحن نعرف �أن احلياة متدخلة الأجواء  ،وان
كل اختيار هو حمنة للإن�سان يف عامل ميوج باملغريات:

�ضباب
وح��ي��داً وح��ي��داً بهذا الوجود �أعي�ش على موج ٍة من
ْ
و�أمل�����ح خ��ل��ف ب����روق امل��ن��ى ح��ي��اة ت��ل�� َّه��ب م��ث��ل ال�شباب

وتن�سج يف ج��� ِّوك احل��ادث��ات ح��ي��ا ًة م���ل��� َّب���دةً ...بالغمام
� ..أت�صور �أن ال�شاعر كان يعقد العزم على �أن يحتفي بعزلته لكنه ا�ستفاد من در�س الطبيعة
فال ت�سكبي الدمع  -يا فتنتي! وال جتزعي من خيال احلِمام!
و�أمكنه ان يحيا بقوانينها فحيثما وجد الأمل تدفقت الدنيا بحكايات مثرية  ،وبقدرات عميقة
هي دعوة للحياة  ،وهو النفري الذي يطلق لن�صرة احلياة يف ذلك ال�صراع الأبدي بني البناء للتغلب على ال�شعور بالي�أ�س مع توايل ال�سنني:
والهدم .احلب العذري  ،الذي يخلو من املنفعة الذاتية يعطي معنى للحياة ومينحها براءة ويدعو
ث���ق���ل���ت ج��ف��ونٌ لها بطيوف ال�� ِّرغ��اب
ح���ي���ا ًة ت���ن���وء مب���ا ُ�أ
ْ
املر�أة كي تتوقف عن البكاء فورا  ،وي�شاطرها احلزن فيما متر به من احزان لكنه يجعلها متما�سكة
ك�����اذب كحلم ال��رم��ال مب��اء ال�سحاب!
ول��ك��ن��ه��ا ح���� ُل���� ٌم
ٌ
قوية حتى لو كان املوت هو الذي �سي�أتي ليخرتم اجل�سد .على �أنه مثلما يهبها �شيئا من قواه
أخذت مكاين على ذي اله�ضاب
ف��ب�ين ال��ق��ن��وط ,وب�ي�ن املنى � ُ
املعنوية يلتم�س معها ال�شعور بعدالة ال�سماء حني تنق�شع ال�سحب املتلبدة وت�صفو الأجواء
هي بالفعل حياة م�ضنية  ،تنوء باملتاعب واملهام ال�صعبة  ،وهي حتمل �أحالما كذوبة  ،وبني الي�أ�س
وت�صبح االبت�سامة ممكنة :
والأمل تتدفق الأمنيات احللوة  ،لأن لنف�س الطيبة قادرة على حمو ال�صعاب :
فقويل له� :سوف ت�صحو ال�سماء وينجاب عنها �سجاف ُّ
الظ َل ْم
على مفرق الدرب ,و�سط الظالم وع��ن��د ف���م ال���زم���ن ال���غ���اد ِر
ويلتئم ال��ق��ل��ب ب��ع��د اجل���راح ومت�سح عنه دم��وع الألــــــم
ويف ه���� ّوة م��ن ظ�ل�ام احل��ي��اة ظ��ل��ل��ت �أج����� ُّر خ��ط��ى ع��اث��ر
كل جرح ميكن ان يلتئم مع وجود قوة حمبة وقلب ال يعرف ال�ضغينة  ،لذا ميكننا �أن نعرب عن قوة
� ِّ
أف�����ك�����ر يف ع�����امل داث����ر و�أن����ظ����ر ل��ل��ع��امل احل��ا���ض��ر
هذا االمل الذي يزيح الظالم  ،وير�شق النور كزهرة تتفتح او كب�سمة فمها املتب�سم:
�إنه يقف و�سط الظالم  ،تكتنفه قوى ال قبل له بها  ،وحتا�صره موجات مد للعدم غري �أنه ا�ستطاع
���ص��ب��اح ك��ث��غ��ركِ مل��ا ابت�سم
الكثيف
ويعقب ه��ذا ال��ظ�لا َم
َ
�أن ي�سخر من ذلك كله ليثبت للدنيا �أنه اليعرف الي�أ�س من يجيد فهم احلياة كما قال ال�شاعر
ٌ
وي�شرق فجر امل��ن��ى ,وال��ه��وى ف ُيط َوى ب�ساط الأ�سى وال�س�أم
الذي يحمل عقل حكيم وقلب �شيخ وعيني زرقاء اليمامة:
�أما يف ق�صيدته الأخرى " على ثـبـج املـوج"  ،فهي ال تقل فنية عن الأوىل يف اختيار عنا�صره
البنائية ويف التماهي مع مظاهر الطبيعة التي يخلع عليها م�شاعره  .وهو من احل�صافة والتمكن
بحيث يبد�أ ق�صيدته بر�سم �أجواء العا�صفة التي هي �صدى لنف�سه امل�شتتة كقناع لل�شاعر:

ظ�لام
ك����أنَّ غ��دي م��وج��ة م��ن ٍ
ف�����إن احل��ي��اة ك��دن��ي��ا ال��ق��ب��ور
فكن � ً
أم�ل�ا �أخ�����ض��راً كالربيـع

يقهقه م��ن حا�ضري ال�ساخر
متى ُع�� ِّري��ت م��ن رج��ى نا�ضر
ال��زه��ر
ف��ت��ورق دن��ي��ا ,ك��دن��ي��ا
ْ

هذا االخ�ضرار البليغ يت�سلل �إىل ف�ضاء الق�صيدة فينت�شلها من وهاد الي�أ�س  ،ون�شعر ب�أن روح
ال�شاعر املحلقة تبعث �ألقها يف ثنايا الن�ص ال�شعري الرقيق امل�شوب ببهجة غامرة :

وق��ف��ت وح��ي��داًُ :م�� ًن��ى راجفه
على ثبج امل���وج يف العا�صفه
ُ
م��ق��ل��ت��ي اخل��ائ��ف��ه
ف�ت�رت���د
�أح��دِّ ق يف ذا الف�ضاء الكئيـب
ّ
َ
ت��ر ِّوع��ن��ي ���ص��رخ��ات العباب وت��ف��زع��ن��ي رع�����د ٌة قا�صفه
ت�ضمد  -عطفاً  -ج��راح الب�شر
وك��ن ن�سم ًة كحنان الربيـع
ِّ
تلك الوحدة التي يتحدث عنها ال�شاعر هي �أ�صداء لنف�سه امل�شتة بني الهموم  ،لذلك جند
وك��ن ج���دو ًال مي�ل�أ اخلافقيـن في�سقي القلوب وي�سقي الفكر
�صدى الوحدة يف التحديق امل�ستمر يف الف�ضاء  ،ويف تلك املقلة التي باتت مرتعدة  ،ت�ست�شعر
وكن م�شرقاً ,مثل بدر ال�سماء ي�ضيء احلياة� :شعاعاً �أغ��ر!..
الفزع  ،ويف العباب الذي يبدو ك�أنه ي�صرخ فيمزق ال�صمت.
هو قامو�س لغوي حي منتزع مبهارة من البيئة وم�شحون مب�شاعر طازجة  ،حتى تت�ساوى الرعود مع هذه الباقة من الأفكار واحلكم جتعل احلياة اكرث �إ�شراقا  ،وحتول الظالم �إىل نور  ،وهي منحة
�صرخات النف�س التي حت�س بالوحدة  ،وهو �صوت يدوي يف الف�ضاء وينذر بالرحيل وما �أق�ساه ،ربانية �أن يتعاىل املرء فوق هزائمه  ،و�أن يلتم�س االمل من يحيطون به حتى يتحول هو ذاته �إىل
م�صدر للتفا�ؤل وهي مدر�سة بد�أها �شعراء املهجر لكنها الم�ست كل القلوب املحبة والنفو�س
وما �أ�شد رعبه:
النبيلة والوجدان ال�صادق الذي يحيا احلياة بال ي�أ�س  .هاهي حكمة احلياة تتج�سد يف بيت
رهيب ن����داء ال��رح��ي��ل �إىل الآزف����ه
و�أ���س��م��ع ���ص��وت ن���داء ٍ
�شعري من اروع ما يكون:
جت���ف م��ن ال��ق��ل��ب والعاطفه
����ص���داه ي�����ر ِّدد� :إن احل��ي��اة
ّ
غد ْت كاحلجر!...
ف���إن ف����ؤاد احل��ي��اة ال��رج��ا ُء !...ولوال الرجاء َ
ما �أجمل �أن ي�ضع ل�شاعر يده على كبد احلقيقة ـ رغم �أن ال�شعر بناء لغوي ي�شوبه الكثري من
اخليال ـ فاحلياة بالفعل جتف عندما جتف العاطفة وت�شحب من القلوب .هو اكت�شاف مبكر ي�صل �إنها امل�شاعر ال�صادقة التي متنع �أن يتحول الكائن الب�شري �إىل حجر  ،فلوال الرجاء ل�صار من
بني الأنف�س املحبة للحياة وبني ه�ؤالء الذي تتجمد قلوبهم وتفقد قدرتها على احلب  .ويف احلب ال�صعوبة مبكان �أن ي�ستمر املرء متوهجا بالعطاء  ،حامال كتابه بيمينه ،ي�سطر اروع الكلمات
واكرثها خلودا.
خال�ص للإن�سانية من عبو�سها املقيم:
هكذا كان حممد �سعيد اخلنيزي � :أب وحكيم  ،و�شاعر حمب للحياة وللنا�س من حوله.
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خادم احلرمني ي�ستقبل وفد القطيف الأح�ساء

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه
اهلل بق�صر ال�سالم يف مدينة جدة وفدا من اهايل حمافظتي القطيف واالح�ساء
مع جموع من املواطنني قدموا لل�سالم عليه مبنا�سبة اليوم الوطني.
وقد �أكد عدد من �أهايل حمافظة القطيف �أن ابرز املطالب التي جرى تداولها
مع عدد من امل�سئولني االفراج عن املوقوفني يف االحداث التي ح�صلت يف
املنطقة م�ؤخرا �إ�ضافة اىل ان�شاء مدينة جامعية يف املحافظة.
وقال �صاحب منتدى حوار احل�ضارات ف�ؤاد ن�صر اهلل:انه على هام�ش اللقاء
التقى عدد من الوفد بوزير الداخلية االمري حممد بن نايف ،وحتدث معهم
عن بع�ض الق�ضايا العالقة .كما طلب الوفد بتحقيق امنية ابناء وبنات القطيف
ب�إن�شاء مدينة جامعية.
وبني ن�صراهلل �أن من �ضمن املطالب التي مت طرحها ق�ضية املوقوفني �ضمن
الأحداث الأخرية التي ح�صلت يف املنطقة.
وا�شار اىل ان وزير الداخلية االمري حممد بن نايف وعد بالإفراج عن بع�ض
املوقوفني خالل االيام القليلة القادمة.
وقال ع�ضو املجل�س البلدي مبحافظة القطيف املهند�س جعفر ال�شايب�:إن
امل�شاركة كانت بدعوة من الديوان امللكي مع �أغلب ال�شخ�صيات يف الوطن
لل�سالم على امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود.
و�أ�ضاف املهند�س ال�شايب ان اللقاء عبارة عن ت�أكيد حلالة احل�ضور من خمتلف
مناطق اململكة للتعبري عن الوحدة الوطنية.
وقال نائب رئي�س املجل�س البلدي �سابقا املهند�س نبيه الرباهيم�:إناللقاء كان
وديا م�شيدا بحرارة الإ�ستقبال وح�سن ال�ضيافة.
وتقدم الوفد جمموعة من ال�شيوخ والأعيان والوجهاء ورجال الدين،
�أبرزهم:ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صراهلل ،ال�سيد علي النا�صر ،ال�شيخ
ح�سن ال�صفار،ال�شيخ حممد ح�سن اجلزيري ،ال�شيخ ح�سني العاي�ش ،ال�شيخ
عادل بو خم�سني ،ال�شيخ من�صور ال�سلماناجل�شي� ،أحمد علي �أبوال�سعود ،
احلاج عبداملح�سن ال�سلطان  ،ع�ضو املجل�س البلدي جعفر ال�شايب ،رجل
االعمال عبداهلل ال�سيهاتي ،نائب رئي�س املجل�س البلدي �سابقا نبيه الرباهيم،
ع�ضو املجل�س البلدي �سابقا عي�سى املزعل ،نائب رئي�س جمعية �سيهات
اخلريية حممد اخلليفة ،ف�ؤاد ن�صراهلل،ع�صام ال�شما�سي� ،شكري ال�شما�سي،
جهاد اخلنيزي،ال�شاعر ال�سيد عدنان العوامي ،رجل االعمال عبدالر�سول
ال �شهاب ،رئي�س جمعية ام احلمام �سابقا ماجد العبدالعال ،ال�شاعر جا�سم
ال�صحيح،حممد ح�سني اخلر�س "�أبوهاين" ،حجي النجيدي � ،شاكرنوح ،
�أمني العقيلي ،حم�سن خ�ضر،حجي النجيدي � ،شاكر �سليمان العليو �،أمني
اخلواجا ،عقيالحلاجي  ،عبدالهادي العي�سى.
نوفمرب2013/
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يف "�سبتية اجلا�سر" مبنا�سبة يوم الوطن ()83

ح�ضور ليلة "كلنا للوطن" اتفقوا على نبذ الفرقة وتعزيز الوحدة الوطنية
الريا�ض – تغطية را�شد ال�سكران وت�صوير عبد اللطيف احلمدان

يف ليلة ات�شحت ب�ألوان الوطن وبح�ضور نخبة من رجاالت الثقافة والأدب �أقامت "�سبتية عبد
الكرمي اجلا�سر" ليلة وطنية بعنوان :كلنا للوطن مبنا�سبة اليوم الوطني ( )83وقد ا�ستعر�ض
احل�ضور من املثقفني والأدباء العديد من م�آثر امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن –
طيب اهلل ثراه – وتناولوا ما و�صلت �إليه اململكة العربية ال�سعودية من مكانة عاملية مرموقة يف
ظل قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو
ويل عهد الأمني و�سمو النائب الثاين ،وقد �ألقى الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطي�شان ،كلمة
�أكد فيها على �أهمية جترمي كل مايفرق الوطن وما يخل يف �أمنه من ت�صنيف �أوطائفية �أو غريها،
و�أن نعي�ش �أخوة متحابني ويكون والة �أمرنا قدوة لنا يف عدم متييز مواطن على �آخر  ،و�أن نحافظ
على الوحدة واالرتقاء لبناء الوطن الذي وطن اجلميع  ،م�شددا على �ضرورة م�ساهمة اجلميع يف
بناءه ونبذ كل اخلالفات التي قد حتدث يف البيت الواحد ،و�أن يكون اجلميع يدا واحدة �ضد
من يريد �أن يوقظ تلك الفتنة .
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كما حتدث ال�شيخ الدكتور ح�سن بن غامن بن دخيل الغامن /ع�ضو الدعوة و التعليم و االعالم
الداخلي �سابقا عن مناقب امللك عبد العزيز رحمه اهلل  ، -وحتدث يف هذه ال�سبتية معايل
الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي ،قائد القوات اجلوية العربية ال�سعودية �سابقا  ،كما حتدث �أي�ضا
الدكتور عبدالعزيز احل�سن ،الذي قال :علينا منع الإ�شاعات والطائفية النها تنخر يف متا�سك
املجتمع والأمن الوطني وتهدد متا�سكه وذالك ب�سبب غياب ال�شفافية ي�ساعد كثري علي انت�شار
الإ�شاعات وتفكك املجتمع ومن ال�ضروري تر�سيخ مفاهيم االنتماء الوطني والغرية الوطنية
لدي ابناء املجتمع الواحد وتعميقها وغر�س الوالء الوطني من غر�س القيم الأخالقية النبيلة
يف نفو�س �أفراد املجتمع و�إيجاد حاله من التجان�س االجتماعي والوطني ،ثم توالت كلمات
املتحدثني يف لقاء "كلنا للوطن" ومن بينها كلمة ف�ؤاد ن�صراهلل راعي منتدى حوار احل�ضارات .
ي�شار �إىل �أن �سبتيه اجلا�سر تعد ندوة ادبية ثقافية اجتماعية �أن�شئت عام  1423هـ وهي ذات جو
ممتع و مفيد تتجنب احلديث يف اي مو�ضوع لي�س له عالقه مبنهج الندوة.

نظم منتدى القطيف الثقايف حما�ضرة للدكتور حممد مهدي
اخلنيزي ع�ضو جمل�س ال�شورى وع�ضو اللجنة التعليمية
باملجل�س بعنوان ( النظام التعليمي يف اململكة ودوره يف تعزيز
الوحدة الوطنية ) وقد �أدار الندوة الأ�ستاذ حممد مريزا الغامن
الذي ا�ستهل اللقاء بالت�أكيد على �أن جدلية التعليم هي من
�أهم اجلدليات التي تدور حولها دوائر البحث والنقا�ش اذ �أنها
ترتبط بواقع و م�ستقبل هذا الوطن  ,و�أن ما يخرجه النظام
التعليمي هو املكون الرئي�س لثقافة املجتمع الذي يعتمد
عليه الوطن يف تعزيز الوحدة بني �أفراده ومكوناته ومن ثم
قدم للدكتور اخلنيزي رجل التعليم املخ�ضرم الذي �سبق �أن �شغل عدة منا�صب قيادية يف
وزارة الرتبية والتعليم وعمل �أ�ستاذاً يف الإدارة الرتبوية وقد ا�ستهل الدكتور اخلنيزي حما�ضرته
بالتعريف مبحاور الندوة والتي تركزت حول �سيا�سة التعليم يف اململكة  ,والدور التي تلعبه
املناهج التعليمية يف تر�سيخ مبادئ وقيم الوحدة الوطنية  ,والدور املنوط بالقائمني على التعليم
يف بث روح الت�آخي والوحدة  ,وبعد التعريف العلمي للنظام التعليمي والذي يعرف على
�أنه جمموعة مرتابطة من العنا�صر تتفاعل فيما بينها لتنتج خمرجات م�ستهدفة وتتمثل هذه
العنا�صر يف �أهداف و�سيا�سات التعليم والقائمني عليها واملنفذين لها من وزارات وهيئات رقابية
وم�شرفني ومعلمني واداريني وطالب ومناهج تعليمية بالإ�ضافة �إىل البيئة املادية املكونة من
مباين ومعامل وغريها.
ومن ثم تطرق املحا�ضر �إىل دور عنا�صر النظام �ألتعليميي يف تعزيز مفاهيم ومبادئ الوحدة
الوطنية التي ال بد �أن تنطلق يف اجتاهني متكاملني ميثالن حقوق الأفراد جتاه الوطن وحقوق
الوطن جتاه الأفراد مما يجعل عملية التعزيز قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع ولي�ست مفهوماً نظرياً
بل ترتجم �إىل مبادئ وقيم را�سخة متوارثة عرب الأجيال و�أ�شار الدكتور اخلنيزي �إىل �أن النظام
الأ�سا�سي للحكم ال�صادر يف عام 1412هـ ن�ص يف مواده العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة
على �أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب ويجب منع كل ما ي�ؤدي للفرقة واالنق�سام والفتنة , ...
وكذلك ف�إنه على الأفراد واجبات جتاه الدولة منها احرتام الأنظمة والقوانني وعدم القيام
ب�أي عمل ي�ؤدي �إىل الفرقة واالنق�سام وبنا ًء على هذه الواجبات مت �صياغة �سيا�سة التعليم يف
اململكة والتي ت�ضمنت �ضمن بنودها تعزيز الوحدة الوطنية وحفظ كرامة االن�سان كما ورد يف
وثيقة �سيا�سة التعليم الباب الأول رقم ( ,)3كما ت�ضمنت �سيا�سة التعليم ان فر�ص النمو مهيئة
�أمام الطالب للم�ساهمة يف تنمية املجتمع ،بند ()8واحرتام احلقوق العامة التي كفلها الإ�سالم
و�شرع حمايتها .
وت�ساءل املحا�ضر هل فعال يتم حتقيق ما ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي للحكم و�سيا�سة التعليم
على ار�ض الواقع ؟ وما هو دور النظام التعليمي ودورنا نحن كعن�صر حيوي من عنا�صره يف
امل�ساهمة يف حتقيقه  ,...و�أ�شار �إىل �أن مناهج التعليم هي الأر�ضية امل�شرتكة بني متلقي التعليم
 ,وان بع�ض مناهج التعليم �سابقاً ال �سيما الدينية منها كانت حتتوي على بع�ض الفقرات التي
تبث مفاهيم خاطئة ت�سيء لطائفة معينة وتتنايف متاماً مع ما ت�ضمنته �سيا�سة التعليم يف اململكة
� ,إال انه وبف�ضل جهود الواعني خلطر ذلك وبالتن�سيق مع م�سئويل وزارة الرتبية والتعليم مت
العمل وما زال على �إزالة �أي عبارات �أو فقرات ت�ؤدي �إىل التنافر والفرقة وحت�صني الطالب من
الوقوع يف فخ الفنت  ,ودعا املحا�ضر �إىل معاقبة كل من ي�ساهم يف خمالفة �سيا�سات التعليم ببث
ما يثري الفرقة  ,و�سن نظم ملعاقبة كل من ميار�س التمييز ب�شتى �أنواعه من منابر التعليم حفاظاً
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الدكتور اخلنيزي يدعو �إىل تعزيز قيم الوحدة الوطنية يف مناهج التعليم
على الوحدة واللحمة الوطنية  ...و�أ�شار الدكتور
اخلنيزي �إىل �أن هناك دور حيوي مهم يقع على عاتق
املعلمني واملديرين يف املنظومة التعليمية يف تغيري
ال�صورة النمطية التي �أخذت على املجتمع املحلي
من خالل تكوين �شخ�صية قوية منفتحة على الأخر
تتمتع بالذكاء الإجتماعي الذي يجعلها تتناف�س مع
الأخر والت�سويق بنف�سها بكل فخر وقوة يف جمال
العلم والعمل ودعا املحا�ضر احل�ضور �إىل التن�سيق
معه كع�ضو يف اللجنة التعليمية ملجل�س ال�شورى يف
�إي�صال املالحظات والآراء �إليه لكي ي�سهم ذلك من خالل توا�صله يف اللجنة واملجل�س �إىل
االرتقاء مب�ستوى النظام التعليمي وتعزيز الوحدة الوطنية وان ي�ساهم الكل يف رفعة هذا الوطن
وعزته ...
ومن ثم مت فتح املداخالت للح�ضور حيث ا�ستهلها الأ�ستاذ جهاد اخلنيزي ب�أن مفهوم الوطن
والوحدة الوطنية يت�سع ويتغري بتغري مفاهيم الإن�سان وم�شاركته  ,وت�ساءل عن االرتباط بني
التعليم والتعبري عن مفهوم الوطن والوحدة الوطنية ،ومن ثم طالب الأ�ستاذ ال�سيد حممد
الدعلوج ع�ضو جمل�س املنطقة ال�شرقية بتدريب وت�أهيل املعلمني وتعميم التجربة الناجحة التي
نفذت يف قطاع التعليم بالقطيف يف هذا املجال ،وتطرق املحامي حممد بن �سعيد اجل�شي �إىل
االنغما�س املحلي يف ق�ضايا الوحدة واحلوار  ,بينما جندها غائبة يف املجتمعات الأخرى  ,وحتدث
الأ�ستاذ زكي �أبو ال�سعود عن �أن التعليم هو ق�ضية حيوية مت�س كل املجتمع و�أن من قام بتد�شني
التعليم يف فرتة ال�صحوة حوله �إىل مادة كئيبة تنا�سب و توجهاته ال�ضيقة  ,وحتدثت الأ�ستاذة
فوزية الهاين عن �ضرورة التدريب �أملهاراتي للمعلمني لكي ي�ستوعبوا احتياجات املناهج وحتدث
الأ�ستاذ عبد الواحد امل�سلم عن تخلف بيئة التعليم واملعلمني وخلوهم من الطموح والفاعلية
مت�سائ ًال حول �ضعف املعرفة باللغة العربية وافتقادهم للمهارات ال�ضرورية للمعلم الناجح ,
وطالب الأ�ستاذ باقر ال�شما�سي بعدم تعميم الأحكام على م�ستويات املعلمني والطالب  ,و�أ�شار
الأ�ستاذ ميثم اجل�شي �إىل �أن امل�ؤثر يف الأجيال لي�س فقط التعليم بل املحيط كله الثقايف والديني
لذا ال ن�ستطيع االحتكام فقط بالتعليم يف �ضوء اجتاهات تنبع من الدين والثقافة وال�سيا�سة,
وطالب الأ�ستاذ �سلمان الرم�ضان بتو�ضيحات من املحا�ضر حول مرد تفا�ؤله بطريقة تت�سم
بالدقة التعليمية كدقة علوم الفلك و�أ�شار الأ�ستاذ ف�ؤاد اجل�شي �إىل �أن مناهج التعليم يف بالدنا
ال تتوافق مع الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للدولة ال�سائرة نحو حتويل اململكة من جمتمع تقليدي �إىل
جمتمع �صناعي حديث منتج وفاعل يف ع�صر املعلومات ،ثم ختمت الندوة مبداخله للأ�ستاذ
حممد ر�ضا ن�صر اهلل ع�ضو جمل�س ال�شوري �أ�شار فيها �إىل �أن كون ق�ضية التعليم هي ق�ضية عاملية,
وان الدول املتقدمة تقوم مبراجعه م�ستمرة لرباجمها و�أ�شار �إىل �أن هناك م�شاريع �سعودية قائمة
تهتم بتطوير املناهج .
كما �شارك باملداخالت :الدكتور ح�سني اخلباز والدكتور حممد ال�سنان والأ�ستاذ �إبراهيم
�إ�سماعيل والأ�ستاذ حممد العبا�س والأ�ستاذ على �شعبان وال�سيد احمد �شرف العوامي
والأ�ستاذ �أديب اخلنيزي والأ�ستاذ �سعيد اجل�شي  .وكلها �أكدت يف جمملها على �ضرورة االرتقاء
بجودة العملية التعليمية ،والعمل على تعزيز الت�آخي والوحدة و�إ�سقاطها على البيئة التعليمية مما
ي�ساهم يف تعزيز الوحدة الوطنية بني كافة �أبناء الوطن..
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متابعات
حمليات

عائلة بوخم�سني يحتفلون باليوبيل الف�ضي لتكرمي متفوقيهم
عا�شت �أ�سرة بوخم�سني ليلة كرنفالية بكل �أبعادها،
وتو�شح �أبنائها وبناتها بثياب الفرح وهم يحتفلون باليوبيل
الف�ضي ومرور خم�سة وع�شرين عاماً على حفل تكرمي
متفوقيهم و�سط ح�ضور كبري والفت تقدمهم ال�شيخ ح�سن
بوخم�سني،وحفزت �أهمية املنا�سبة وقيمتها املعنوية رجل
الأعمال املعروف جواد بن �أحمد بوخم�سني للقدوم من
الكويت ،كما ح�ضرها وكيل حمافظة االح�ساء خالد
الرباك،و�أمني الأح�ساء عادل امللحم والإعالمي حممد ر�ضا
ن�صراهلل وعدد كبري غ�صت بهم قاعة الأح�ساء 0
وا�ستهل احلفل بتالوة �آيات من الذكر احلكيم� ،ألقى بعدها
ال�شيخ عادل بوخم�سني كلمة حتدث فيها عن �أهمية حفل
التكرمي الذي تقيمه �أ�سرة البوخم�سني على مدى ربع قرن
 ،و�أ�شار �إىل �أن هذا احلفل مبثابة الداعم والوقود للطالب
والطالبات لتقدمي مزيد من الإبداع والتميز ،بعدها �ألقى
ال�شاعر �أني�س بو خم�سني ق�صيدة �شعرية.
بعدها تكرمي الداعمني للحفل .

علم تخرج علماء فطالح ومراجع تقليد .وقال ال�شيخ مو�سى:
�أن �أ�سرة البوخم�سني مل حتظ بهذه املكانة االجتماعية �إال من
خالل عطائاتها للمجتمع ،ومتنى �أن تبقى �أ�سرة البوخم�سني
معطاءة للمجتمع كله وهذا العطاء احلقيقي .

الأح�ساء ،وعرف عن هذه الأ�سرة �شراكتها العلمية والثقافية
واالجتماعية ولعبت دورا م�شهوداً يف االح�ساء وقد �سعدت
كثرياً يف �أن �أرى خمرجات هذه الأ�سرة بني الطبيب واملهند�س
و�إداري وهذا ي�شكل �إ�ضافة �إىل حركة التنمية الب�شرية يف
�شمعتان
اململكة العربية ال�سعودية .و�أ�ضاف � :أنه بال �شك �أن مثل
عقبال اليوبيل الذهبي
�شعر جل احل�ضور بحالة من الفخر وعا�ش اجلميع حالة من هذه املنا�سبات وهي تعترب �صورة من �صور ن�شاط املجتمع
الن�شوة خالل تكرمي �شابني رفعا ر�أ�س وطنهم العظيم اململكة املدين التي نحن �أحوج ما نكون �إليها يف اململكة ت�شكل دافعاً رجل الأعمال املعروف جواد بن �أحمد بوخم�سني قال � :أنا
العربية ال�سعودية و�أ�ضاء �شعلة العلم يف ربوع وطنهم  ،وكانت للمناف�سة وهذه مبادرة خالقة �سوف ت�شعل احلما�س ما بني �سعيد جداً يف هذا االحتفال الذي يحتفل باليوبيل الف�ضي
ومرور  25عاماً  ،و�أتذكر فكرة الت�أ�سي�س وكيف بد�أت وكيف
ال�شمعة الأوىل وهو ال�شاب عبداهلل ح�سن بوخم�سني الذي الطالب والطالبات يف جميع املراحل التعليمية .
ح�صل على املركز الثاين على م�ستوى العامل يف هند�سة
منت كما ينمو الإن�سان يف �صغره ثم يكرب تدريجياً حتى ي�صبح
اجلينات يف معر�ض �شركة انتل الدويل للعلوم والهند�سة
�شخ�صاً را�شداً.
لعام  2013م يف مدينة فينك�س ب�أرزونا ب�أمريكا،وذلك على
م�شروعه بناء وتقيم بروتينات  talesللتعديل اجليني يف
قدوة
املحا�صيل الزراعية ،وحقق ذلك من بني  1800مناف�س .
و�أعرب اال�ستاذ جواد بوخ�سمني عن �سعادته بحذو �أكرث
�أما ال�شمعة الثانية فهو ال�شاب عبداالله �سعيد بوخم�سني
من ع�شر �أ�سر يف الأح�ساء حذو �أ�سرة بوخم�سني وقيامها
الذي حقق املركز الثالث يف م�سابقة world creativity
بعمل احتفاالت للمتفوقني من �أبنائهم وهذا مبعث �سعادة
 festivalالتي �أقيمت يف مدينة دايجون يف كوريا  ،و�شارك
يف م�ساعدة الآخرين بالفكرة ودفعناهم �إىل امل�ضي على نف�س
يف هذه امل�سابقة  42فريق على م�ستوى العامل  ،وكان البحث
املنهج  ،و�أبناء الكويت  ،ومت تكرمي  300طالب �أوائل �صغار.
يعتمد على اختيار بلد فقري ويبحث يف �آلية تخفي�ض ن�سبة
�أ�سرة معطاءة
الفقر يف ذلك البلد ،وكان اختيار عبداالله لدولة �أفريقية .
لبنة للأجيال
ال�شيخ مو�سى بوخم�سني قال :احلمد هلل على هذه الليلة با�سم يا�سني الغدير " نائب رئي�س غرفة الأح�ساء " عرب عن
مبادرة خالقة
ع�صارة جهود جنود جمهولني  ،وخرجوا بوجه م�شرف  ،م�شاعره حيال احلفل وقال� :أن التكرمي يدفع الطالب للتفوق
الإعالمي املعروف وع�ضو جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صراهلل وهذا احلفل عميق بعمق مئات ال�سنني واحلفل هذا مل يكن �أكرث و�أكرث ،وهذا من مزايا احلفل  ،وبارك لأ�سرة بوخم�سني يف
حتدث عن هذه املنا�سبة معرباً عن �سعادته بامل�شاركة يف هذه وليد ال�صدفة  ،فقبل �أن يبد�أ قبل � 25سنة �شهدت املنتديات عمل هذه االحتفاالت.
املنا�سبة الكرمية  ،و�أ�ضاف �أنه ال �شك �أن �أ�سرة �أبوخم�سني هذه العائلة مدار�س خرجت طالباً  ،فمدر�سة ال�شيخ حممد
من الأ�سر التي ي�شار �إليها يف اململكة ولي�س فقط على �صعيد البوخم�سني وكان يف مدر�سته طالب يزيدون على  80طالب
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متابعات

�أ�سمى مرام الطالبني
�أني�س �أحمد بوخم�سني

ت�شجيع
تذكي روح الإبداع
ال�شاعر املعروف جا�سم ال�صحيح حتدث عن احلفل بالقول :علي حممد بوخم�سني ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة قال
احلفل كان متميزاً واعتقد �أن الأ�سر يف الأح�ساء هي متثل �أنها منا�سبة لدعم �أبنائنا الطالب وحتفيزهم �إىل امل�ستويات
حلقات يف �سل�سلة ذهبية تنتهي لتكوين هذا املجتمع  ،فلو الأعلى0
كرمت كل �أ�سرة �أبناءها ف�سيكون هذا حافزا له�ؤالء الأبناء
قياديني
للتفوق.
�أمري مو�سى بوخم�سني قال �أن ثمار هذا احلفل الذي م�ضى
عليها خم�سة وع�شرون عاماً عرب بروز كفاءات من خمتلف
�أر�ضية خ�صبة للمجتمع
املهند�س مهدي يا�سني الرم�ضان قال �أن احلفل كان التوجهات والتي تولت الكثري من املواقع ويف خمتلف
واحل�ضور مميز  ،وكوكبة جيدة من املكرمني  ،وهنا من الأبناء امليادين العلمية والتقنية والهند�سية  ،و�أعرب عن �أمله �أن
من لهم �إجنازات على امل�ستوى الدويل.
يتجدد اللقاء يف كل عام ،و�أكد �أن كواكب الأ�سرة تنري
طريق امل�ستقبل للأجيال القادمة 0
�سي�ؤثر يف الأجيال
ناه�ض اجلرب رئي�س املجل�س البلدي باالح�ساء� :سرين ما
�شاهدته من حفل رائع �أقامته �أ�سرة بوخم�سني الذي كرم
املتفوقني درا�سياً متمنياً ا�ستمرار �سنوات عديدة  ،و�أعرب
عن �أمله �أن تقيم بقية الأ�سر مثل هذا احلفل.
الأبناء  ..ثمرة
العميد املتقاعد م�شاري امللحم " مدير �شرطة الأح�ساء
ال�سابق وجه �شكره ممثال يف ال�شيخ ح�سن وعبدالرحيم ،
و�أ�ضاف �أن �أ�سرة بوخم�سني معروفة وم�شهود لها بالثقافة
والعلم وهناك من �أبنائها من العلماء وا�ست�شهد مبا عر�ض
خالل الفيلم وكيف و�صل الأبناء الذين كرموا قبل 25
عاماً �أ�صبحوا �أطباء ومهند�سني وعلماء يف كوريا ودول العامل
مراكز متقدمة وت�شجع الأبناء على التميز .

اللهم حمد ال�شاكرينا
لك َّ
�إله اخللق رب العاملينا
ٍ
�سابغات
عظام
على مِننٍ ٍ
متن بها علينا �أجـمعينا
ُّ
ننت به على من
م
وتوفيقٍ
َ َ
علم ناجحينا
غدوا طالب ٍ
هم وها قد
غرا�س العلم ُ
غر�س ُ
�أتونا يف جموع احلا�صدينا
ف�سدِّ دهم ملا ُير�ضيك ربي
فهم لر�ضاك دوماً ُم ْعوِزينا
وزِدهم يا �إله احلق علماً
كما طلبوا زيادته �سنينا
فما �ساويت يا رباه يوماً
مبن علموا ومن ال يعلمونا
وما �ساويت �أحيا ًء مبوتى
ي�ضمهم الرتاب ُم َغ َّيـبيـنا
ُّ
علم ما �أردمت
�أيا طالب ٍ
�سوى �أ�سمى مرام الطالبينا
لكم من منبع املا�ضي ثرا ٌء
ت�سيل به حوا�ضرنا �شجونا
ف�أنتم من �إىل هجر انت َميتم
فنعم املنتمى واملنتمونا
و�أنتم من �إىل هجر انت َميتم
بالد اخلري �أر�ض الطي ِّـبينا
قي�س
بالد �أجنبت من عبد ٍ
ومن همدان من طي ٍء بطونا
جنوم
و�أجنبت اللوام َع من ٍ
�أ�ضاءت يف �سماء اخلالدينا
وزيــنت الدنا يف كل حنيٍ
َّ
أعـالم هـدا ٍة عـامليــنــا
بـ� ٍ
ُ
�أُبا ٍة كم �أريد بهم َ�صغا ٌر
فما برحوا بها �إال جبينا
أعدوا وا�ست َع ُّدوا
�إذا در�سوا � ُّ
و�إن عمِ لوا ف ِن ْع َم املخل�صينا
� َأح ُّبوا العلم فاتذخوه

ينري دروبهم دنياً ودينا
و�أنتم يا بني الأعمام �أنتم
ُن�سبونا
�إىل هذي امل�آثر ت َ
و�إنَّ مناقب املا�ضني منكم
حري �أن تُرى يف احلا�ضرينا
ٌّ
ومن ورث الأمانة عن جدو ٍد
حـري �أن يكـون بهـا �أمـيـنـا
ٌّ
ت�أ َّمل حولك الدنيا �ستلقى
ظالماً دام�ساً َل َّف العيونا
�ستلقى ها هنا ج�سداً َّ
ت�شظى
وثكلى هـاهـنـا �أ َّنـت �أنـيـنـا
�إذا عم املدى ع�صر ال�ضواري
�أيبقى مو�ض ٌع للبائ�سينا
أم�س
و�إن �شفة الدنا ابت�سمت ب� ٍ
�أتب�سم يف غد للناظرينا
أنا�س
وهل دام الرخاء على � ٍ
و�إن ذاقوا حالو َته �سنينا؟
فيامن ما ارت�ضيتم �أن تكونوا
فـرائ�س يف فـم املرت ِّب�صـينـا
أعدوا ما ا�ستطعتم من رباط الـ
� ُّ
حم�صنينا
مـعارف والـعـــلوم ِّ
ف�إنَّ م�ؤونة الأفهام تبقى
ويذهب غريها يف الذاهبينا
أنا�س
كذلك خاب يف الدنيا � ٌ
وح َّلق يف الأعايل �آخرونا
�أيا حفل النجاح �سلِمت فينا
و ُدمت مثوب ًة للناجحينا
ودمت على �أبي خم�سني خرياً
بـنـيـنـهم تـلو البنينا
يـعـم
ُّ
َ
ج َنينا من قطافك ربع قرنٍ
القطاف الزارعونا
كما يجني
َ
ف�شكراً للذين ر َعوك نبتاً
�صرت دوحاً ُم�ستبينا
�إىل �أن َ
ومن مل ي�شكر املخلوق يوماً
فـلم يـ�شـكر �إلـه العـاملـيـنـا
نوفمرب2013/
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من�صور املانع يحكي لــ

ق�صة القطاع ال�صحي الأهلي

ذهب الوالد ال�سترياد مولدات كهربائية فعاد مبعدات طبية

ملتزمون وملزمون باجلودة  ..واهتمامنا بالتعليم ال�صحي فر�ضته احلاجة
حوار� /سلمان العيد
حينما تتحدث عن القطاع ال�صحي الأهلي يف اململكة ،البد و�أن تكون املنطقة ال�شرقية يف املقدمة ،وحينما نتحدث عن املنطقة ال�شرقية ال ميكن اغفال م�ست�شفى املانع،
الذي هو عالمة بارزة يف ال�ش�أن ..هذا امل�ست�شفى الذي بات جمموعة م�ست�شفيات ،انطلق من املنطقة ال�شرقية ومل يقرر مالكه اخلروج منها بعد ،ولذلك �سر  ..ولهذه
امل�ست�شفيات اي�ضا ق�صة جميلة ت�ستحق �أن تروى ،لأنها باتت جزءا من تاريخ املنطقة ال�شرقية ،وتاريخ الن�شاط االقت�صادي يف املنطقة ..من هناك كان لنا هذا اللقاء
مع نائب املدير العام ملجموعة م�ست�شفيات املانع (من�صور بن حممد املانع) الذي �أكد لنا ب�أن اجلودة هو �شعار امل�ست�شفى ،وال�سعودة �أحد همومه ،و�أنه �سوف يكون �شركة
م�ساهمة ميلك اجلمهور بع�ض ا�سهمها  ..كل ذلك يف احلوار التايل:
ــ كيف بد�أت ق�صة العالقة بني املانع ،و�أبناء املانع مع القطاع
ال�صحي ،مبا يعنيه من معنى؟

ــ يف الواقع �إننا ولدنا ونحن نتعامل مع القطاع ال�صحي ،نعمل يف �أجوائه،
ونتحدث عنه وعن تطويره ،وعن واقعه وم�ستقبله� ،أي �أننا ومنذ نعومة
�أظفارنا مل نعمل يف �أي �شيء غري القطاع ال�صحي ،تلك هي احلقيقة التي
�أوجدها يف �أو�ساطنا ويف ثقافتنا الوالد احلاج حممد املانع (يرحمه اهلل)
الذي هو رائد من ر ّواد القطاع ال�صحي يف اململكة وتط ّورت مع الزمن،
فالوالد من مواليد الب�صرة �أ ّيام هجرات التجار النجديني يف فرتات ما قبل
النفط ،وقد كان يف الهند مع والده ،وقد در�س هناك ،وكان يف قرارة نف�سه
ـ كما �ص ّرح لنا كثريا ـ ب�أن يبنى م�ست�شفى �إذا رجع اىل البالد ،وال�سبب
يف ذلك هو ما كان يراه يف ذلك الوقت من جموع ب�شرية من �أبناء اجلزيرة
العربية يق�صدون الهند للعالج حالل حقب الثالثينات والع�شرينات �أي
قبل اكرث من  90عاما �إذ كانت فرتة بقائه يف الهند من العام 1905
ــ  1920ومل يكن يف البالد �أي م�سمى للعالج احلديث ،فال مراكز
�صحية ،وال م�ست�شفيات ،وال حتى عيادات ..وكان يدور يف خلده �أي�ضا
ب�أن يدر�س الطب ،ويبد�أ بفتح عيادة ،لكن �شاءت الظروف اخلا�صة به
وبوالده (يرحمهما اهلل) ب�أن يرجع اىل البالد دون �أن يدر�س الطب ،ليعمل
مرتجما مع املغفور اهلل امللك عبدالعزيز ،قبل �أن يرتقى اىل رتبة م�ست�شار
لدى ال�سلطنة �إذ كان امل�سمى للملك عبالعزيز هو (�سلطان جند واحلجاز
وملحقاتها) وذلك بالطبع قبل توحيد البالد حتت ا�سم "اململكة العربية
ال�سعودية" ،فعمل مع ال�سلطان ابن �سعود ملدة  15عاما.
ـــ وبعد الـ  15عاما مع امللك عبدالعزيز ماذا عمل؟

ــ بعد تلك الفرتة ،جاءت �شركة الزيت العربية الأمريكية (ارامكو)
للتنقيب عن النفط ،فالتحق الوالد بها ،كموظف يف العالقات العامة،
بحكم لغته االجنليزية ،ولأنه يف الب�صرة عمل �صحفيا يف جريدة ت�صدر
باللغة الإجنليزية تدعي (الب�صرة تاميز) ،فللراحل �صور جميلة مع تامر بن
خمي�س املري الذي كان يقوم بق�ص الأثر ،وذلك للعمل يف ال�صحراء
ملراقبة التائهني و�إعادتهم ،معتمدا على خربته يف هذا اجلانب ..حينها
ن�شبت احلرب العاملية الثانية وتوقف العمل يف التنقيب عن النفط ،ورحل
االمريكيون ،ومت ت�سريح كافة ال�سعوديني امللتحقني بال�شركة ،وبعد خم�س
�سنوات من احلرب ( 1944ـ  )1948عادت ال�شركة ،وفتحت الأرامكو
 12ذو احلجة 1434/هـ

ال�شيخ حممد بن عبد اهلل املانع م�ؤ�س�س املجموعة

�صورة تعود �إىل �سنوات البدايات الأوىل مل�ست�شفى العيون

�أبوابها لل�سعوديني ،لكن الوالد ق ّرر �أال يعمل يف �أرامكو و�إمنا
يعمل لنف�سه ،والتحق بن�شاط املقاوالت مع ال�شركة نف�سها،
مثله مثل غريه من رجال االعمال يف ذلك الوقت ،ولأنه
من �أعيان اخلرب مت �إر�ساله من قبل �أمري املنطقة ال�شرقية يف
ذلك الوقت الأمري �سعود بن جلوي �إىل �أملانيا ل�شراء مولدات
كهرباء ،وذلك برفقة عدد من الوجهاء والأعيان يف املنطقة
ال�شرقية ،ذلك قبل والدة �شركة الكهرباء ،فكان كل منطقة
ت�ؤ�س�س لها �شركة تقدم اخلدمة ،فق�صدوا �شركة (�سيمن�س)
الأملانية التي كانت تنتج �أجهزة طبية ـ �إ�ضافة �إىل �إنتاجها
املولدات الكهربائية ـ وحينها عر�ضوا عليه �شراء معدات
طبية ،فكانت تلك هي البداية للتعامل مع ال�ش�أن ال�صحي،
�إذ عرف الوالد كيف ي�صل اىل �سوق املعدات الطبية وكيفية
ا�ستريادها ،وقد �أدى املهمة وجلب املولدات ،لكن الأجهزة
واملعدات الطبية ظلت حتوم يف نف�سه لفرتة من الزمن.
ــ ومتى دخل الوالد يف ال�ش�أن ال�صحي؟

ــ حدث �أن انت�شر وباء الرتاخوما يف املنطقة ال�شرقية ككل،
وكان �أبرز املت�أثرين بهذا الوباء هم عمال �أرامكو و�أغلبهم من

جلو�س ًا  /يف الو�سط ال�ضيف الأ�ستاذ من�صور املانع و�إىل ي�ساره �أخوه جنيب و�إىل ميينه �أخوه جمال .
وقوف ًا من اليمني في�صل جنيب املانع ثم مانع من�صور املانع ثم عبد اهلل جنيب املانع

الأح�ساء والقطيف ،فقام الوالد وا�ستقدم طبيبا متخ�ص�صا منطقة يظهر فيها القطاع ال�صحي اخلا�ص ،بدعم من ارامكو
يف العيون ،لعالج هذا املر�ض ،وكانت اخلدمة تقدم لعمال فكانت جموع من املواطنني تق�صد املنطقة بغر�ض العالج ،يف
ارامكو ولغريهم ،فجاء طبيب �أملاين ويدعى (دهرمل) ،وافتتح حقبتي اخلم�سينات وال�ستينات.
الوالد �أول م�ست�شفى للعيون واال�سنان يف عموم اململكة ،وقد ـــ يف تلك الفرتة �أين كنت؟
مت الرتخي�ص له من جمل�س الوزراء مبا�شرة� ،إذ مل تظهر وزارة ــ يف الواقع يف تلك الفرتة كنا �أطفاال ،وكان الوالد هو القائم
ال�صحة بعد ،وذلك يف عام  1955فقام هذا الطبيب بجهود بالن�شاط كله ،وقام بتدري�سنا يف اخلارج ،ف�أنا ــ وهلل احلمد ـ
كبرية �إذ اعترب البالد "منجما" ملزيد من الن�شاط والعمل در�ست يف الواليات املتحدة االمريكية �إدارة م�ست�شفيات،
الطبي ،فكانت ت�أتي اىل امل�ست�شفى جموع من �شتى مناطق وكان الت�صور لدي هو �أن لدى والدي م�ست�شفى و�أنا �سوف
البالد ،فقامت �أرامكو ب�إعطاء الوالد �أول عقد لعالج موظفيها� ،أعمل فيه ،وهذا ما ح�صل بال�ضبط ،فبعد التحاقنا بالعمل مع
وذلك من �أجل التخل�ص من ال�ضغط املوجه عليها كونها الوالد مت افتتاح م�ست�شفى الدمام ،وم�ست�شفيات اخلرب واجلبيل
املكان الوحيد الذي ميلك م�ست�شفى يف ذلك الوقت ،فكان والهفوف ،وقام الأخ ابراهيم ب�إدارة هذه امل�ست�شفيات ،ونعمل
يلج�أ لها موظفوها وغريهم ،وكانت العملية �ضمن خطة لتطويق معه �أنا و�أختي الدكتورة عاي�شة ،والدكتورة �سناء املانع ،وكلنا
هذا ال�ضغط ب�أن ابرمت عقودا مع عدد من امل�ست�شفيات وهلل احلمد جامعيون ،كل يف تخ�ص�ص يخدم الن�شاط نف�سه،
اخلا�صة منها التي دخلت نطاق اخلدمة يف ذلك الوقت فقد كان امل�ست�شفى الذي �أ�س�سه الوالد متوا�ضعا ،قمنا
(ال�شرق ،وال�سالمة ،واملانع ،و )....ف�ساندتهم ارامكو التي بتطويره ،ومع الطفرة يف نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانينات
لوالها ملا كان لهذه امل�ست�شفيات �أي وجود ،وبذلك قفلت وزيادة الطلب على العمالة الوافدة وزيادة عدد ال�شركات
�أرامكو �أبوابها �أمام غري موطفيها يف العالج يف م�ست�شفاها ،يف قمنا بتو�سعة الن�شاط ،فبد�أنا نتو�سع ،فلدينا ـ ا�ضافة اىل
غري احلاالت الطارئة ..وبذلك تكون املنطقة ال�شرقية هي �أول ال�سمت�شفيات يف اخلرب والدمام واجلبيل واالح�ساء ـ 50
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لدينا  50عيادة يف مناطق التعدين
وا�ستخراج النفط
املنطقة ال�رشقية منطقة اعمالنا
وابرزعمالئنا منها
لوال دعم الدولة ملا وجدت
امل�ست�شفيات االهلية
�سعادة الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل يق�ص �شريط االفتتاح و�إىل جواره رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة م�ست�شفيات املانع واملدير الطبي

طفرة جديدة ينتظرها القطاع
ال�صحي الأهلي بعد الت�أمني
االلزامي لل�سعوديني
منت�شرة يف �أماكن الزيت والنفط التابعة ل�شركة ارامكو
ال�سعودية مثل اخلر�سانية وال�سفانية وبي�شة ورا�س اخلري،
وافتتحنا م�ست�شفى كبريا يف احلويالت باجلبيل ،ومركزا يف
الفيحاء باملنطقة ال�سكنية باجلبيل ال�صناعية.
ــ على �ضوء ذلك �أنت متى التحقت بالعمل يف هذا
الن�شاط؟

ــ حينما عدت من الواليات املتحدة االمريكية عام 1979
التحقت بالعمل وكان لدينا عدد حمدود من العمال ،وبعد ان
تو�سعنا �صار لدينا ـ بف�ضل اهلل ـ  5500موظف ،منهم 1500
�سعودي و�سعودية ،يف خمتلف املجاالت ال�صحية.
ــ ولكن املالحظ �أن جهودكم مركزة فقط على املنطقة

ال�شرقية ،رغم �أن املناطق الأخرى ذات �سوق كبري
�أي�ضا ،فما هو ال�سبب وراء ذلك؟

ــ طموحنا �أن نتو�سع يف عموم مناطق اململكة ،لكننا انطلقنا
يف املنطقة ال�شرقية ،وكان تركيزنا عليه لأن عملينا الأول هو
يف املنطقة ال�شرقية ونعني بذلك �شركة ارامكو ال�سعودية ،ثم
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ،وكذلك
�شركة معادن وغري ذلك من ال�شرقية ونحن الآن نفتتح مراكز
�صحية ح�سب طلب �أرامكو ال�سعودية ..وحينما اتخذنا املنطقة
ال�شرقية مركزا لنا �أردنا الرتكيز ،لأننا ابتد�أنا يف اخلرب ثم الدمام
فاالح�ساء واجلبيل ،خا�صة و�أن هناك ميزة خا�صة باملنطقة
ال�شرقية فقد جتد مواطنا ي�سكن القطيف �أو االح�ساء �أوالدمام
لكنه يعمل يف اجلبيل �أو اخلفجي ،فيتعالج ح�سب مكان
عمله �أو مكان �سكنه ..كما �أن املنطقة ال�شرقية حتتوى على
جممعات �صناعية عاملية ،والعديد من ال�شركات تتخذ منها
مركزا لن�شاطها ،وهي تطلب منا �أن نفتتح مراكز �صحية بقربها..
اخلال�صة هي �أن اجلدوى الإقت�صادية تلعب دورها يف اتخاذ
قرار بفتح م�ست�شفى هنا �أو هناك.
ــ هناك �س�ؤال تقليدي يتكرر
دائما ،ما �أبرز العقبات التي
تواجه القطاع ال�صحي الأهلي؟

�إحدى الغرف ب�أحد الأجنحة الفندقية الطبية

 14ذو احلجة 1434/هـ

ــ على �ضوء العديد من املعطيات
واحلقائق ،فما يجري يف اململكة هو
مو�ضع ا�ستغراب العديد من املتابعني
يف �شتى بقاع العامل ،فالدعم الذي
يلقاه القطاع ال�صحي هو غري طبيعي،
فالوزارة متنح دعما لكل م�ست�شفى
ي�صل �إىل  200مليون ريال ،ترد على
مدار  16بدون فوائد ،ال ت�شرتط �سوى
املوقع ودرا�سة اجلدوى واخل�ضوع

للمراقبة ..فلوال الدولة ـ بعد اهلل ـ ملا كان للقطاع ال�صحي
الأهلي وجود بهذا احلجم الذي نراه ،فمن تتوفر لديه اجلدية
والإخال�ص ف�سوف يجد الدعم واملتابعة من قبل الدولة،
ول�ست مبالغا �إذا قلت �أن كثريا ممن لدينا ات�صال بهم يف اوروبا
وامريكا ي�س�ألوننا عن �أي البنوك التي تدعمن بهذه املبالغ،
ويزداد ا�ستغرابهم �إذا قلنا لهم ب�أن الداعم الرئي�سي لنا هو
احلكومة.
ــ يف ظل هذا الواقع كيف ترون م�ستقبل القطاع
ال�صحي؟

ــ �أجد �أن القطاع ال�صحي من �أهم القطاعات ذات القابلية
ملزيد من النمو والتو�سع ،وال�سبب يف ذلك هو الزيادة امل�ستمرة
يف الطلب على اخلدمات ال�صحية ،والناجمة بدورها عن النمو
يف عدد ال�سكان الذي يزيد مبعدل مليون ون�صف املليون يف
ال�سنة ،ففي العام � 2030سوف ي�صل عدد �سكان اململكة
حوايل  50مليون ن�سمة ،ف�ضال عن الزيادة امل�ضطردة يف
�أعداد العمالة الوافدة ،والتو�سع الدائم يف الن�شاط ال�صناعي،
كل هذا يجعل من امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية من اجنح
امل�شاريع اال�ستثمارية التي حتظى بت�شجيع ودعم مبا�شر من
قبل احلكومة ،التي كما �سبق القول مل ت�ضع �أي عائق �أمام
انطالق �أي م�شروع �صحي ،وال ت�ضع �أي عراقيل �أمام ا�ستقدام
العمالة يف القطاع ال�صحي ..و�سوف يتعزز دور القطاع
ال�صحي الأهلي بدخول الت�أمني الإلزامي على املواطنني
عام  2015حيز التنفيذ حيث �سوف ن�شهد طفرة �أخرى يف
الن�شاط عندما يتحول جميع املر�ضى من القطاع احلكومي اىل
القطاع اخلا�ص ،وهذه الطفرة لن تكون يف معزل عن النمو
يف القطاع ال�صحي احلكومي الذي �سوف ي�شهد هو الآخر
منوا كبريا ب�سبب امل�شروعات التي �سوف تدخل اخلدمة يف
نطاق ال�سنوات القليلة القادمة ،ولكنها ب�صورة خمتلفة �أي�ضا،
فاحلكومة التي تنفق  3مليارات ريال �سنويا على العالج يف

اخلارج ف�إن خطتها ـ كما يبدو ـ �أن تتطور اخلدمة حمليا ،ويتم و�ضع

هذه املبالغ يف ال�سوق املحلية ،ورمبا كان هذا �أحد �أ�سباب الدعم القوي لهذه الأ�سباب عزف ال�سعوديون
للقطاع اخلا�ص ،ف�ضال عن م�شاريع املدن ال�صحية التخ�ص�صية يف كل عن العمل يف القطاع اخلا�ص

�أن ي�أتي يوم وت�أخذ ال�سياحة العالجية لدينا و�ضعها. ،

ــ ماذا عن م�ساهمة القطاع ال�صحي الأهلي يف م�شروع
توطني الوظائف؟

ــ ال تزال امل�ساهمة متوا�ضعة جدا ،وال�سبب �أن ال�سعوديني ال
من املنطقة ال�شرقية واجلنوب وحائل وتبوك ،وتقدر كلفتها بـ  15مليار
يرغبون كثريا يف العمل يف القطاع اخلا�ص ،لأنه مرهق ،ودوامه
ريال ،كلها �سوف توحي مب�ستقبل جديد لل�صحة يف البالد.
�أطول ،و�أيام العمل فيه �أكرث ،ف�ضال عن �أن عائده �أقل ،مقارنة
العمر االفرتا�ضي للعامل
ــ من املعروف �أن القطاع ال�صحي هو قطاع متنام ،ويتو�سع
يوميا ،ويتجدد حلظة بلحظة ،كيف حققتم هذا التوا�صل مع
بالعمل يف القطاع احلكومي ،الذي يت�سم �أي�ضا بتوفر الأمن
ال�صحي
القطاع
يف
الوظيفي للعاملني فيه ،لذلك فال�سعودة يف القطاع ال�صحي
التطور العلمي العاملي؟
ال يتعدى ع�رش �سنوات
االهلي �سوف تبقى تعاين ما دامت وزارة ال�صحة قائمة ولديها
ــ من يعمل يف هذا املجال ال بد ان يكون على توا�صل م�ستمر مع
قابلية ال�ستقطاب العاملني يف هذا املجال ب�شروط �أف�ضل،
حركة النمو يف الطب العاملي ،و�إذا مل يتم هذه العملية ف�إن النتيجة هي
فالوزارة ت�ستقطب حوايل مئة الف ممر�ضة على �سبيل املثال،
اخلروج من ال�ساحة ،وهذا ما ح�صل بال�ضبط لعدد من امل�ست�شفيات
أبرز
�
من
اجلمهور
مواجهة
لكننا يف املقابل ا�ستطعنا �سعودة القطاع الإداري بن�سبة %90
التي كانت معروفة ولها �إ�سمها ،وال�سبب عدد توا�صلها مع حركة النمو
وال�سبب يف ذلك عدم وجود وظائف حكومية يف هذا ال�ش�أن.
يف القطاع ،ولأن مالكها مل يكونوا من �أهل البالد ،ومل يكن الهدف �صعوبات العمل يف القطاع
هذا �أوال ،وثانيا �إن معدل العمر االفرتا�ضي للعامل يف القطاع
تقدمي خدمة م�ستمرة ،و�إمنا كان الهدف ربحيا لوقت معني ،ما �أن
ال�صحي
ال�صحي ال يزيد عن � 5سنوات خ�صو�صا بالن�سبة للعن�صر
يتحقق ف�إن املهمة تنتهي ..وبالن�سبة لنا فنحن نعمل على التوا�صل مع
الن�سوي ،وذلك لأ�سباب اجتماعية ،وال تزيد عن � 10سنوات
املعار�ض العاملية ،ونقف على كل �شيء جديد يف هذا اجلانب ،يكفي
بالن�سبة للذكور ،حيث ي�سعى العامل يف القطاع ال�صحي اىل
�إننا نحر�ص على ح�ضور �أكرب معر�ض طبي يف العامل والذي ي�شارك فيه
كلية املانع �سوف تتحول
البحث عن موقع وظيفي �أكرث راحة ،و�أكرث عائدا ،فالطبيب مثال
كل �شركات العامل والذي يعقد يف دبي.
متخ�ص�صة
جامعة
إىل
�
اململكة؟
يف
العالجية
ــ كيف ترون واقع ال�سياحة
يف�ضل ـ بعد ع�شر �سنوات عمل يف امل�ست�شفى ـ لأن تكون له
ــ من ال�صعب القول �أن لدينا �سياحة عالجية ،فال تزال م�شروعا
عيادة خا�صة بدخل �أف�ضل وراحة �أكرث ،والأنظمة املحلية ال متنع
م�ؤجال ،لوجود �صعوبة يف عملية �إ�صدار الت�أ�شريات املعدة لهذا الغر�ض،
من ذلك .وهنا ينبغي الإ�شارة اىل �أن القطاع ال�صحي هو قطاع
خا�صة و�أن دوال معينة فاحتة باب الت�أ�شريات لعدد غري حمدود لل�سياحة العالجية  ..لكننا ن�أمل خدمي ،فيه مواجهة للجمهور ،وهي حالة تتطلب كفاءة من نوع خا�ص ،وقدرة على التحمل،
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ــ العالج ك�أي خدمة ،بل ك�أي �سلعة يت�أثر بال�سوق،
فمادامت الأدوية والأجهزة والعمالة ت�أتي من اخلارج ف�إن
ا�سعارها تت�أثر بالو�ضع يف اخلارج ،وما دام ا�سترياد هذه
املقومات عاليا ف�إن الكلفة �سوف تكون مرتفعة ،لكن مع
هذا ف�إن كلفة العالج لدينا �أقل مما هو يف اوروبا و�أمريكا..
وبالن�سبة لنا يف القطاع اخلا�ص ال ن�ستطيع ان ن�ضع ت�سعرية
من عندنا ومن �أنف�سنا دون الرجوع لوزارة ال�صحة ،التي
هي اقدر على التقييم ،كونها الأكرث معرفة بقيمة الأجهزة
والأدوية ،فهي �أكرب م�شرت للمعدات الطبية ،ويف حال ا�ضطر
مركز �صحي لرفع �سعره فهو يقدم طلبا بذلك اىل الوزارة
مت�ضمنا كافة املربرات لذلك ويخ�ضع لدرا�سة الوزارة ومن
ثم تعطي املوافقة من عدمها ،فوق ذلك ال ي�سمح لأي مركز
�صحي �أهلي برفع اال�سعار من  3ـ � 5سنوات .هذا ف�ضال عن
�أن هناك مناف�سة بني املراكز ال�صحية الأهلية ،وهي مناف�سة
التعليمي �أي�ضا حظي بدعم احلكومة ف�أغلب املنت�سبني له هم �شريفة ومهمة لتطوير اخلدمة ،ويف حال تطورت اخلدمة ال يهم
من امل�شمولني بالبعثات الداخلية ،او املدعومني من �صندوق املال مقابل �صحة و�سعادة الأن�سان.
تنمية املوارد الب�شرية ،ومن جانبنا نقوم بعملية التدريب ــ كيف حتافظون على جودة اخلدمة؟
ال�سياحة العالجية م�رشوع
املنتهي بالتوظيف� ..إن توجهنا التعليمي ي�أتي من�سجما �أي�ضا ــ �سبق القول ب�أن �أبرز زبائننا هي �شركة �أرامكوال�سعودية،
اقت�صادي لكنه م�ؤجل!!
مع تعاوننا مع اجلامعات والكليات ال�صحية احلكومية �إذ نقوم هذه ال�شركة ال تربم عقدا ،وال جتدد عقدا اال ب�شروط ،هذه
من
أكرث
�
منذ
وذلك
ال�صحية،
مرافقنا
يف
اخلريجني
بتدريب
ال�شروط تت�ضمن م�ستوى معينا من اجلودة م�شفوعا ب�شهادات
 20عاما.
من جهات معينة ،فهي تتبنى املوا�صفات االمريكية ،وال
العالج ك�أي �سلعة تت�أثر ب�أو�ضاع
ــ يلحظ �إن الكثري من املراكز ال�صحية تعلن عن تتعامل معنا �إال بتوفري تلك املوا�صفات ..كذلك فنحن
�إجنازات معينة خا�صة بها ،فهل لدى جمموعة
نتعامل مع جهات اخرى تلزمنا �أن نوفر �شهادات تو�ضح
الأ�سواق العاملية
م�ست�سقيات املانع �شيء من هذا القبيل؟
م�ستوى اجلودة من قبل مركزاالعتماد الطبي وهيئة الغذاء
ــ من املعروف �أن الدعاية ممنوعة يف القطاع ال�صحي ،فال والدواء ..ولأننا قطاع خا�ص ،يهمه الربح بالدرجة الأ�سا�س،
يحق لأي مركز �صحي �أن يزعم لنف�سه ب�أنه الأف�ضل ،لكن وحتى ن�صل اىل م�ستوى معني من الربح فال بد من حتقيق
مق�رصون يف البحث العلمي
جديد
دواء
توافر
عن
يعلن
أن
�
له
فيحق
مفتوح،
إعالم
ل
ا
جمال
احلد الأعلى من اجلودة ،لأن القطاع اخلا�ص يعمل على
ون�سعى للتحول اىل �رشكة
�أو جهاز جديد� ،أو زيارة اال�ست�شاري العاملي فالن وما �شابه ح�سب هوى العميل ،وهو يعتمد على املري�ض وعلى ر�ضاه،
م�ساهمة
ذلك ..واحلقيقة التي ينبغي ان نلتفت لها ب�أن جتربة عالج ويجري درا�سات واجتماعات يف حال ر�أى تراجعا ما يف موقع
آخر،
�
�شخ�ص
مع
تف�شل
قد
لكنها
�شخ�ص
مع
جتدي
قد
معينة
ما ..لذلك فنحن ملزمون باجلودة ،لأن هناك رقابة �صارمة
رمبا غري متوافرة لدى بع�ض ال�سعوديني وال�سعوديات ،لذلك فالأ�شخا�ص يختلفون والأج�ساد وقابليتها للعالج تختلف من علينا من قبل احلكومة ،ومن قبل العمالء ،ومن قبل املر�ضى،
جند النجاح الكبري للممر�ضة الفلبينية والهندية ،بينما مل �شخ�ص �إىل �شخ�ص ،ولن ي�أتي يوم لي�س فيه وفيات ،ونحن وقبل كل ذلك من قبل اهلل جل �ش�أنه ،ومن ي�صل اىل �سمعة
تنجح لدينا جتربة بع�ض اجلن�سيات العربية لعدم وجود قابلية نفخر بخدمتنا فقط.
ما و�صله املانع ال يقبل الرتاجع.
ــ كيف تواجهون املناف�سة يف ا�ستقطاب االطباء مع
اخلدمة وال�صرب على متطلبات املر�ضى.
ــ ما مدى اهتمامكم بالبحث العلمي؟
الدول املجاورة التي كما يبدو �أنها تقدم مغريات
ــ كانت لدى جمموعة م�ست�شفيات املانع جتربة
ــ نحن يف الواقع مق�صرون يف مو�ضوع البحث العلمي ،ب�سبب
متميزة يف جمال التعليم ال�صحي ،هال حتدثتم لنا عن اكرث؟
ان�شغالنا يف العمل اليومي ،ولأن البحث العلمي مكلف
ــ بالن�سبة لنا نحن نقدم رواتب �أكرث مما يتم تقدميه يف الدول
هذه التجربة ،و�إىل �أين ت�سري؟
وعائده قليل ،ولكن ن�أمل �أن ن�صل اىل و�ضع نويل هذا الأمر
ــ هي م�ساهمة من جمموعة م�ست�شفيات املانع لتوفري كوادر الأخرى ،لكن الكثري من العاملني يف القطاع ال�صحي،
املزيد من العناية واالهتمام ،خا�صة و�إننا يف طور حتويل ن�سبة
وطنية للعمل يف القطاع ال�صحي ،ابتد�أت مبعهد حممد املانع خ�صو�صا القادمني من اخلارج ،يف�ضلون بع�ض الدول املجاورة
 %51لالكتتاب العام ،حيث �سوف ي�سهم ذلك يف زيادة
ال�صحي الذي مينح درجة الدبلوم ،ثم تطورت اىل �إن�شاء كلية علينا لأ�سباب اجتماعية ،فهناك بع�ض الأجواء غري متوافرة
را�س املال ،ويح�سن من دخل ال�شركة ،ومن �أدائها ،وي�سهم
املانع ال�صحية ،ونحن ب�صدد �إن�شاء جامعة طبية يف املنطقة لدينا ..وللعلم ف�إن بع�ض الأطباء يف�ضلون العمل يف اخلرب على
يف تو�سعة ن�شاطها �أي�ضا ،ويكون البحث العلمي جزءا من
ال�شرقية ،وقد �أخذنا قر�ضا بــ  100مليون ريال ،و�أجنزنا  %50غريها من املحافظات يف املنطقة ال�شرقية ،لذلك نلزم بع�ض
هذا التو�سع ..هذا ف�ضال عن �أن دخول �أجيال �أخرى معنا يف
من مباين هذه اجلامعة الأهلية الطبية ،اخلا�ضعة بالطبع ملتابعة �أطبائنا على التوقيع بعدم رف�ض العمل يف �أي مكان منلك فيه
الن�شاط يجعلنا ان نقدم على هذه اخلطوة حفاظا على الإجناز
مركزا �صحيا.
ورعاية الدولة ممثلة بوزارة ال�صحة ووزارة املالية ..وهذا امل�شروع ــ ما تف�سريكم لالرتفاعات املتوا�صلة يف كلفة العالج؟ ومن ثم تطويره.
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�أبو عبد اهلل و�أبو �شفيع يحييان
�أم�سية �شعرية البن املقرب يف الدمام
�أقام منتدى ابن املقرب الأدبي بالدمام �أم�سية لل�شاعرين ال�شابني حممد �أبو عبداهلل من القطيف
و�إبراهيم �أبو �شفيع من الأح�ساء ،وذلك يف جمل�س ال�شواف بالدمام.
وقدم
وا�شتملت الأم�سية على قراءتني ّقدم الأوىل ال�شاعر فريد النمر يف ال�شاعر �أبو عبد اهللّ ،
الثانية ال�شاعر جا�سم ع�ساكر يف ال�شاعر �أبو �شفيع.
ولقيت الأم�سية قبوال وتفاعال جيدين من احل�ضور ،وقد ح�ضر الأم�سية جمع من �شعراء املنطقة
كال�شاعر ال�سيد عدنان الع ّوامي وال�شاعر جا�سم ال�صح ّيح ،و�أدار الأم�سية القا�ص زكريا الع ّباد.
املقدم بال�شاعر �أبو عبد اهلل ذكر �أنه من مواليد العوامية  1977م ،خريج
ويف جانب تعريف ّ
جامعة الدمام تخ�ص�ص تربية فنية ،ويعمل معلما للرتبية الفنية ،وله م�شاركات داخل وخارج
املنطقة،
و قد حققت بع�ض ق�صائده العديد من املراكز املتقدمة منها املركز الأول يف م�سابقة رئة الوحي
التي ينظمها منتدى الكوثر عام  2013بق�صيدة عنوانها عروج اىل �سدرة امل�صطفى.
فهو من مواليد الأح�ساء 1979م وله اهتمام بكتابة
�أما ال�شاعر �إبراهيم البو�شفيع
البحوث يف التاريخ والأدب التي ن�شر بع�ضها يف بع�ض ال�صحف اليومية كجريدة اليوم وبع�ض
املواقع الإليكرتونية.
م�س من ع�شق" مطبوع من نادي الأح�ساء الأدبي عام
له ثالثة دواوين �شعرية �أحدها وهو " ٌ
1433هـ ،وثالثة دواوين خمطوطة� ،أحدها بعنوان " عناقيد الغ�ضب" عن الق�ضية الفل�سطينية.
و�ألقى ال�شاعر �أبو عبد اهلل عددا من ق�صائد التفعيلة والعمودية يف ثالث جوالت �شعرية تخللها
تقدمي الورقتني ،وكان من عناوين ق�صائده :عروج �إىل �سدرة امل�صطفى ،هجرة يف مو�سم ال�سقوط،
"هم�س برائحة اجلنة" التي جاء يف �إهدائها� :إىل احلورية التي هربت من اجلنة  ..بعدما
وق�صيدة
ٌ
�آمنت بنبوتي ،وجاء فيها:
�شفتاكِ ..
مبدع � ..أخ�شاهما!
جن ُة ٍ
لكنني ..
		
أحتاج � ِأنك تعرفني!
			� ُ
ُ
التناق�ض
هذا
في ِه ُ
بع�ض نبو�أتي
		�أخفي ِه عن ذاتي
فيف�ضحني احلنني
			
أحتاج ِ
فيك ترددي
� ُ
يبت ّز ُه ِ
فمك ال�صغ ُري
		
ف�أ�شتهي ِه ..
			
وت�سكرين
		
و� ُ
أظل م�سكوناً
ِ
بهم�سك
ريثما ا�صحو . .
		
ف� ُ
أ�سقط عن �سراط املبدعني
			
هي رع�ش ٌة  ..خب�أتُها ..
َ
ف�إذا بها ابتكرت ل ِ
أجلك
		
ما يكذب ُه اليقني
				

وجاء يف ورقة ال�شاعر
فريد النمر عن ال�شاعر
حممد �أبو عبد اهلل:
الق�صيدة عند ال�شاعر
لوحة تلونها رغبة يف االبداع جماحة لت�شكيل �صبغتها
املختلفة عرب قراءة امل�شهد ال�شعري متقا�سمة ري�شة املعنى الرقيق لنكهة اللون وظل اللغة املتقنة
املمزوجة بتطلع حادق يبلل ثغر الق�صيدة بجدلية ال�س�ؤال ال�شعري املمتد على �أريكة الده�شة
املت�صاعدة على �شكل بوتريه �شعري يعانق ال�ضوء.
�سمة الق�صيدة عند ال�شاعر معجونة بكثري من ت�شابك �ألوان التعبري املجازي والن�سقي
وازدواجيتها ال�صاخبة املرتكزة على التوحد الذاتي واالنف�صام احل�سي م�شكلة عالمة مف�صلية
لبلوغ ذروة الن�ص املكتظ باملعنى فقد جتد الن�ص الواحد يحتمل �سياق الفرح ممتزجا برغبة احلزن
عرب نافذة �سمحت للظل �أن يتخلل م�شهدها من كوة القلق املفاجئة.
وجاء يف قراءة ال�شاعر جا�سم ع�ساكر لديوان �أبو �شفيع " م�س من ع�شق"  :الديوان مفعم
بالإن�سانية يف الكثري من جنباته� ،إن�سانية الهجري القروي الطيب والنقي بحبه حلبيبته ،هذا احلب
الذي �صقل وجدانه و�أحال حم�أه امل�سنون �إىل جوهرة م�ضيئة �إذ �أعاده �إىل عاطفته و �إن�سانيته.
ين�س يف غمرة هذا احلب اجلارف  ،م�صدراً �آخر ورافداً عاطفياً كبرياً ي�ستلهم منه كل معاين
ومل َ
الرحمة واحلنان والرفق  ،الأ ّم التي خ�صها ب�شيء من بوحه اعرتافاً بعطائها وف�ضلها.
وكذلك تتجلى �إن�سانية ال�شاعر يف ق�صيدته ( ابت�سامة العطاء ) والتي ي�صف فيها حالة ب�ؤ�س
ل�شيخ معدم  ،ويريد لطبعه ال�شاعري الإن�ساين النبيل �أن يكون طبيعة كونية حني ُيغ ِّلب جانب
احلكمة والدعوة �إىل الرحمة ب�ضعف الآخرين:
�أترى تلك بكفيه ع�صا � ..أم هي الأيام تربي قدمه
جاء والآمال يف �أوراقه  ..خط ما بني مداها حلمه
�إنه �شيخ كبري مثقل  ..يا �أخي فا�سبغ عليه املرحمة
وقر�أ �أبو �شفيع عددا من ق�صائده اجلديدة ،كان منها:
ر�سالة �إىل دونكي�شوت ،و�آتيناه ال�شعر �صبيا ،غربة �شاعر  ،كون على باب يتيم ،التي جاء فيها:
احلب والأ�شواق �أم �شغف الهوى
قرح الأجفان من �أ ِمل النوى
ما ُي ُ
مات انتظاري فوق لفح م�شاع ٍر
قلب حت َرق واكتوى
�إن م�سها ٌ
�أنا يا (حممد) مذ ر�أيتك داخلي
نورا تربع عر�ش روحي وا�ستوى
آمنت باحلب املخ ّل�ص م�سلكاً
� ُ
ما �ضلَّ �صاحبه امل�س َري وما غوى
ويف ختام الأم�سية ،ك ّرم املنتدى ال�شاعرين �أبو عبداهلل و�أبو �شفيع بدرعني تذكاريني ّقدمها
ال�شاعر زكي ال�سامل رئي�س امللتقى ،وال�شاعر ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص راعي الأم�سية ،واختتمت
الأم�سية بااللتقاط ال�صور التذكارية.
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متابعات

الأركان التعلمية بريا�ض الأطفال
�إعداد /نوال ح�سني ال�سنان  -مديرة رو�ضة الهادي بالأوجام

التعلم الذاتي هو الذي يركز على الن�شاط والتفاعل بني االطفال انف�سهم مع الألعاب الرتبوية
الهادفة املتوفرة يف بيئة الرو�ضة والتي ت�ساعده على اكت�شاف قدراته وتنميتها  ،وهو �أن يتعلم
الطفل من ذاته و�أن ما يحركه حاجاته الذاتية للإكت�شاف والتعلم عرب اللعب املوجه من قبل
الرا�شدين ولكي ن�ستطيع �أن نفهم طفل الرو�ضة ون�ؤثر فيه وبالتايل نوجه �سلوكه ف�إننا نحتاج
�أوال �إىل فهم �أو�سع له يف هذه املرحلة والتي هي من �سن ثالث �سنوات �إىل �ست �سنوات وهي
تختلف عن �أية مرحلة �سابقة �أو الحقة ،وقد �سميت باملرحلة احل�س حركية؛ لأهمية التعلم فيها
بوا�سطة احلوا�س وحركة الطفل  ،ودعيت اي�ضا باملرحلة ال�صورية للرتكيز على �أن �إدراك الطفل
يتميز فيها بكل ما هو ملمو�س فت�صعب عليه عمليات التجريد والرتميز وت�ستمر هذه املرحلة
حتى �سن ال�سابعة تقريباً وهي ال�سن التي تتما�شى مع دخول الطفل �إىل املدر�سة االبتدائية
وهذا املنهج يحمل املالمح الفنية التالية :
 منهج ن�شاط ذاتي تبنى خرباته وت�صمم على احلركة واللعب والإنطالق واحلرية والإ�ستقالليةوالبحث والإكت�شاف  ،لتحقيق مبد�أ التعلم من اجل التعلم .
 منهج ن�شاط ذاتي حموره الطفل حيث تتجه عملية التعلم من داخل الطفل �إىل اخلارج ،ليتحقق التفاعل بني العنا�صر التالية ( الطفل  ،البيئة املحيطة به واملجتمع  ،املعلمة التي
متنحه املحبة والعطف واحلنان )وي�ستخدم الطفل كل حوا�سه التي هي منافذه للمعرفة وحمورها
حركته ون�شاطه ولعبه وكذلك تعبريه عن نف�سه بطرق متنوعة فهو ( يتكلم  ،ي�شرح ،ي�س�أل يقلد،
يهم�س  ،ير�سم  ،ي�شكل  ،يق�ص  ،يل�صق  ،يجرب)...
 منهج منوع ومنظم حيث يعتمد على التعلم املنظم واملوجه جنبا اىل جنب مع التعلم احلر،ليكت�سب الطفل مبادئ املهارات الأ�سا�سية التي تهيئه للمراحل التعليمية الالحقة بخطى
ثابته. .
 منهج متدرج تبنى خرباته يف �صورة حتقق الإ�ستمرار والتتابع وتطبق من واقع امل�ستوىالعمري والعقلي  ،وتتدرج من ال�سهل �إىل ال�صعب  ،ومن الب�سيط اىل املركب  ،ومن القريب
اىل البعيد  ،ومن املح�سو�س اىل املجرد .
 منهج �شامل ومتوازن يقدم �أن�شطة تلبي حاجات الطفل اجل�سمية والعقلية واحلركيةوالإجتماعية يف �إطار من التكامل والرتابط لتحقيق وحدة املعرفة  ،ويف �إطار من التوازن لتحقيق
منو ال�شخ�صية املتوازنة ج�سديا وروحيا ونف�سيا واجتماعيا وعقليا حيث يوازن بني الأن�شطة احلرة
واملنظمة  ،والأن�شطة الفردية واجلماعية  ،والأن�شطة الفكرية والرتفيهية .
 منهج تعلم ي�ؤكد على مبد�أ التعلم باملمار�سة واملران وربط التعلم بالعمل ،لذلك ي�سمى ن�شاطاالركان بالعمل احلر.
 منهج تعلم ي�ؤكد على مبد�أ الإختيار حيث يوفر بدائل وخيارات يف الربنامج اليومي ليختارالطفل ما يحب القيام به  ،وما مييل �إليه  ،وما يثري �إهتمامه يف ظل بيئة مادية غنية تتيح له " النمو
احلر " الذي يتما�شى مع دوافعه وحاجاته اخلا�صة .
 منهج تعلم يراعي مبد�أ الفروق الفردية بني الأطفال من خالل التنوع يف الأ�ساليب والو�سائلحتقيقا ملطالب النمو املختلفة .
 تلقيه معلومات جديدة من م�صادر متنوعة ( التفاعل مع الأقران  ،الرحالت  ، ،التقليدواملحاكاة  ،لعب الأدوار  ،احلوار واملناق�شة  ،الإ�ستماع اىل الق�ص�ص  ،م�شاهدة الأفالم
التو�ضيحية � ..ألخ )
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العمل احلر يف الأركان:
لها �أهمية كبرية بريا�ض الأطفال ففيها يكت�سب الطفل اخلربات عن طريق الأ�شياء امللمو�سة
واملح�سو�سة وتهدف �إىل جتديد الن�شاطات بحيث يختار كل طفل الركن �أو الن�شاط الذييميل
�إليه و يتفق مع ا�ستعداداته و قدراته العقلية و اجل�سمية مما ي�ؤدي بدورة �إىل�إ�شباع حاجات الطفل
و ير�ضي ميوله بح�سب الفروق الفردية بني الأطفال وينمي لدى الطفل اجلوانب العقلية و
اجل�سمية و االنفعالية و االجتماعية حيث تقوم املعلمة بتق�سيم ال�صف �إىل �أركان تعليمية.
�أو ًال:ركن املطالعة �أو املكتبة

تتوفر يف هذا الركن جمموعة من الق�ص�ص الرتبوية و من �أهدافه تنمية حب الإ�ستطالع لدى
الطفل وي�ساعد على زيادة خربات الطفل وينمي حا�سة ال�سمع بالت�آزر مع العني عندما يتتبع
ال�صورة والكلمات �أثناء القراءة �إ�ضافة �إىل اثراء احل�صيلة اللغوية .

ثاني ًا :ركن البناء

يعتمد هذا الركن على القطع اخل�شبية او البال�ستيكية مع عنا�صر ت�شويق �أخرى ك�إ�شارات املرور
وو�سائل النقل واحليوانات ويعد اللعب باملكعبات مادةغنية للإبداع فبوا�سطتها ي�ستطيع الطفل
بناء �شيء ذي �أبعاد ثالثية ميكنه ر�ؤيته ومل�سةوهدمة وكلما بنى الطفل كلما زاد متكنه من عملية
البناء وتطورت نوعية بنائه ،كما ينمي املفاهيم الريا�ضية من التعرف على اال�شكال واالحجام
واالبعاد واالعداد �إ�ضافة الت�صنيف والتطابق واالحجام �إ�ضافة �إىل تنمية التعاون وامل�شاركة بني
االطفال .

ثالثا :ركن الإيهامي

يعترب ركن �صغري ميثل البيت يتقم�ص الطفل فيه �أدوار �أفراد الأ�سرة  ،يكت�سب فيه الطفل بع�ض
القيم واملفاهيم مثل تعلم الطفل الأخذ والعطاء و التعامل الإن�ساين مع الآخرين واكت�ساب
اللغة من خالل اللعب ويتغري هذا الركن وفقاً للوحدات املعطاة مث ًال يف وحدة املاء يتغري
هذاالركن �إىل ن�شاط �صيد اال�سماك ويف وحدة �صحتي و�سالمتي يتغري �إىل عيادة،ويتطلب هذا
الركن توا�صل االطفال لغوياً  ،ويتعلم الطفل يف هذا الركن �أنه ال ميكن �أن ي�ستمر يف اللعب دون
تنازالت ويتعلم اي�ضاً ان يتقبل �أفكار االخرين.
رابع ًا :ركن الإدركي:

ينق�سم هذا الركن �إىل ق�سمني  ،ق�سم يرتبط ب�ألعاب الفك والتدوير والرتكيب والربم والنظم
وي�ساعد هذا الق�سم على تطوير منو الع�ضالت ال�صغرى لديه .
الق�سم الثاين ي�ساعد على تطوير العمليات العقلية مثل التطابق والت�صنيف والت�سل�سل
واالحاجي والعمل يف هذا الق�سم ي�ستدعي الهدوء والرتكيز .
خام�س ًا:ركن الفنون:

ميار�س الطفل يف هذا الركن �شتى �أعمال الر�سم ويعرب الطفل عن �أفكاره واالعتماد على نف�سه
يف ا�ستعمال املواداملختلفة ا�ستعما ًال �صحيحاً و امل�شاركة يف الأعمال مع املجموعة تنمي احل�س
اجلمايل والإبداع لدى الطفل وي�ساعد هذا الركن يف تدريب الطفل لأنامله وع�ضالته ال�صغرية
(�أ�صابع اليد) وت�آزر العني باليد من خالل القدرة على التحكم بالألوان والفر�شاة في�صبح �أكرث
ا�ستعداداً لعمليات الكتابة .
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مقالة

حممد حمفوظ

�ضرورات االنطالق

" �ألي�س من عالمات الإهمال والإخفاق � ،أال يندفع الفكر نحو البحث ؟ �ألي�س عيبا على
العامل واحلكيم �أن يرى ما يزخر به العامل من العلوم اجلديدة  ،واملكت�شفات وامل�ؤلفات
احلديثة  ،وال ي�سعى �إىل التعرف عليها  ،ومعرفة علل هذه امل�ستجدات و�آثارها ؟ �ألي�س من
العيب �أن يطر�أ على العامل هذا التحول ال�شامل  ،بينما يبقى هو يف غفلة تامة عنه .".
يحاول امل�صلح جمال الدين الأفغاين بهذه الكلمات �أن ي�شحذ الهمم .ويوجه الأنظار �إىل �أن
التحوالت والتطورات التي جتري يف العامل حرية ب�إحداث حتوالت على م�ستوى النظر والتفكري
،وي�ستغرب من �أولئك النفر الذين يوجدون لأنف�سهم حواجز وهواج�س حتول دون توا�صلهم
الفكري واملعريف مع م�ستجدات احلياة وتطوراتها املتعددة .
بطبيعة احلال كثرية هي العوامل والأ�سباب التي حتول دون �إحداث قفزة نوعية  -جتديدية يف
الواقع العربي والإ�سالمي .
ولكن يبقى اجلمود واحلرفية واليبا�س املعريف والفكري واملجتمعي ،هو العائق الأ�سا�سي الذي
مينع التجديد ويحارب ارها�صاته ويقمع نواته الأوىل ،ويحتقر كل القوى التي تنادي به .

املجتمع �إىل جمتمعني ،جمتمع يدار بامل�ؤ�س�سات الكال�سيكية والعقلية املنطوية واجلامدة ،والتي
ال تفكر �إال يف بقاء الأمور على حالها ،والق�سم الآخر يدار بامل�ؤ�س�سات احلديثة وبالعقلية املعا�صرة
،دون �أن يكون هناك تفاعل خالق بني هاتني العقليتني �أو هاتني امل�ؤ�س�ستني .
واليبا�س واجلمود يف املح�صلة الأخرية ،هما امل�س�ؤوالن عن احلط من �إمكانيات التفاعل بني
هذين النمطني .وبهذا احلط تت�سع دوائر االنف�صام والفجوة يف داخل املجتمع بني هاتني
العقليتني .وال بد من القول هنا �أن اليبا�س حينما ي�صيب جمتمعا  ،ال يبقى حبي�س حقل
�أو جمال  ،و�إمنا يت�سرب ويتمدد وي�صبغ ب�صبغته كل امل�ؤ�س�سات واملجاالت .وحتى امل�ؤ�س�سات
الثقافية والعلمية ت�صاب بهذا الداء ،ويبد�أ ينخر يف بنيانها و�أدائها العلمي والثقايف فتنمو روح
التقدي�س للآراء والأفهام الب�شرية التي دونها ال�سابقون ،وت�سود العناية باملجادالت اللفظية على
ح�ساب الروح العلمية واملو�ضوعية ،وتتغلب نزعة اال�شتغال بالفرو�ض واالحتماالت البعيدة
عن الواقع ،ويتم الإعرا�ض عن تنمية الفقه العملي الذي يحتاجه النا�س يف حياتهم اخلا�صة
والعامة .

وبهذا تتحول هذه امل�ؤ�س�سات من مركز �إ�شعاع وم�صدر للعلم واملعرفة املبدعة �،إىل م�ؤ�س�سة تغذي
فاجلمود هو العائق ال�صلب ،الذي مينع كل جتديد ،ويحول دون توا�صل نوعي مع تطورات واقع اليبا�س واجلمود ،وتربر �أ�شكالهما ،وتنزع �إىل التقليد والإتباع يف كل �شيء  .وهذا ي�ساهم
احلياة  .و�أي جتاوز لهذا العائق مبقداره يتحقق التجديد والتوا�صل  .فالتطورات التي جتري يف يف املح�صلة النهائية يف ت�صدع البنية االجتماعية بني حديث وقدمي ،وما �أ�شبه من العناوين التي
املعمورة عديدة  ،وموجبات التفاعل اخلالق معها كثرية � ،إال �أن اجلمود بكل جذوره و�آثاره هو ت�صنف الب�شر ،وتوجد بينهم �شروخا وانق�سامات دائمة .
الذي مينع الإن�سان فردا وجماعة من التفاعل اخلالق مع هذه التطورات  .لذلك ف�إنه مبقدار ما
يتخل�ص الإن�سان من جموده  ،وترهله العقلي  ،بذات القدر يتم تفاعله وا�ستفادته من التطورات وثمة �ضرورة يف هذا الإطار ،لبيان حقيقة �أ�سا�سية واجهت العديد من املجتمعات وهي :
�أن �ضيقها من اليبا�س واجلمود و�آثارهما العميقة ،قد �أغراها باالنفالت من الذات احل�ضارية
والتحوالت .
،واالنطالق يف م�شروع اندماج وتبعية مع الدول �أو احل�ضارة الغالبة  .ونحن �أمام هذه امل�س�ألة ورد
و�إن امل�شروعات الفكرية والثقافية  ،التي ال تعطي لهذا العائق �أهمية ،وال تبلور لذاتها ا�سرتاتيجية الفعل املميت الذي قد تتخذه بع�ض املجتمعات �أو بع�ض النخب والقطاعات  ،ال ي�سعنا �إال
مقاومته وطرده من الن�سيج املجتمعي العربي  ،هي يف حقيقة الأمر تدق ا�سفينا يف كل جهودها القول �أن ا�ستمرار جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية رهينة اجلمود يعني دميومة هام�شيتنا وتخلفنا
.كما �أن االنفالت من الذات الثقافية واحل�ضارية �ضمن منظور يدمج بني الذات احل�ضارية
ومنا�شطها التجديدية والتوا�صلية .
وواقع اجلمود الذي تعي�شه هذه املجتمعات ،يعني املزيد من االن�سالخ واال�ستالب والتبعية .
وذلك لأن مكونات اجلمود �ستطل بر�أ�سها ملحاربة هذه اجلهود  ،ويف �أح�سن الفرو�ض �سينق�سم ويف كلتا احلالتني نخ�سر حا�ضرنا وم�ستقبلنا ،تارة بجمودنا وتكل�سنا وتارة �أخرى بانفالتنا وذوباننا
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ونحن هنا من ال�ضروري �أن نتجاوز ( باملعنى الفل�سفي) دعوات
فعمق التخلف واالنحطاط يف واقعنا العربي والإ�سالمي التجديد املجردة والإن�شائية  ،وننخرط ك�أفراد وم�ؤ�س�سات يف
،ينبغي �أال يغرينا باالنفالت من ثقافتنا وح�ضارتنا ،والذوبان بلورة مناهج التجديد وخياراته على �صعد احلياة املختلفة.
يف ثقافات الآخرين وح�ضاراتهم ،لأنه لي�س �سبيال حقيقيا
للخروج من م�أزق اجلمود ،بل ي�ضيف �إىل هذا امل�أزق م�آزق �-2إ�ضافة وم�ضاعفة �إمكانات التطوير والإبداع يف احلياة
و�أزمات جديدة ،ال تقل خطرا عن امل�أزق الأول  .وحينما الثقافية العربية والإ�سالمية  ،وذلك لأن التجديد والتطوير،
نحذر يف هذا ال�سياق من الذوبان  ،ف�إننا يف ذات الوقت ندعو ي�ساهم يف تفكيك القوالب الفكرية اجلامدة وال�ساكنة ،
�إىل التفاعل والتوا�صل مع املكت�سبات واملنجزات احل�ضارية وتتجاوز كل العناوين التي �أ�صبحت معرفيا تنتمي �إىل ع�صر
والإن�سانية  .ونفرق تفريقا جوهريا بني مقولة الذوبان التي تعني م�ضى  ،وجتعل الآفاق م�شرعة ومفتوحة �أمام الفعاليات
فيما تعنيه  ،التخلي عن الذات الثقافية واحل�ضارية  .ومقولة الفكرية اجلادة  ،لكي متار�س دورها  ،وت�شارك يف تكثيف
التوا�صل والتفاعل التي ال ميكن �أن تتحقق على ال�صعيد الأبعاد الإبداعية والتجديدية يف الثقافة العربية والإ�سالمية .
العملي �إال بذات ثقافية فاعلة وقادرة على الفعل والعطاء وهذا ال يعني �أن فعل التجديد يف احلياة الإ�سالمية املعا�صرة،
 .لذلك ف�إننا مع التوا�صل والتفاعل احل�ضاري والإن�ساين  ،يتحقق دفعة واحدة  ،و�إمنا نحن ن�ؤكد على �أهمية الفعالية
ونرف�ض كل منهجيات الذوبان واال�ستالب احل�ضاري .
الفكرية والثقافية امل�ستدمية التي تزيل الأوابد والكوابح �أمام
العقل والفكر  ،وتخلق دينامية اجتماعية متوا�صلة باجتاه خلق
فخيارنا �أمام واقع اجلمود واليبا�س الذي تعي�شه املجتمعات وقائع وحقائق ح�ضارية جديدة يف املجتمع .
العربية والإ�سالمية ،هو جتديد احلياة العربية والإ�سالمية عرب
جتديد ثقافتها ومناهج نظرها وحتليلها واهتماماتها ..فعن طريق فنحن مع كل خطوة ومبادرة  ،ت�ستهدف حتريك املياه الراكدة،
االجتهاد والتجديد تخرج من هذا امل�أزق .والتجديد هنا ال وتبديد عنا�صر اجلمود من الف�ضاء االجتماعي والثقايف ،
يعني االنفالت والتحرر من كل ال�ضوابط واملعايري املعرفية ونعتقد �أن التجديد يف حياتنا املعا�صرة يتطلب تراكما وتوا�صال
واحل�ضارية  ،و�إمنا يعني :
لفعل التجديد على كل �أ�صعدة احلياة  .فال جتديد بال تراكم
معريف واجتماعي  .ومهمتنا الأ�سا�س اليوم  ،هي امل�ساهمة يف
�-1ضرورة بلورة وحتديد العنا�صر والأ�س�س التي تقوم عليها خلق الرتاكم الإن�ساين ال�ضروري لعملية التجديد احل�ضاري
عملية التجديد ،لأنه بدون هذه العملية،قد تتحول العملية �إىل والثقايف .
عملية تقوي�ض وانهاك للأ�س�س والركائز الأ�سا�سية التي تعتمد
عليها الأمة يف عملية التفاعل مع واقعها والكيانات احل�ضارية -3كانت الثقافة و�ستبقى مرادفة لعملية الوعي والبناء واحلرية
الأخرى .
 ،وتوظيف �إمكانات الإن�سان يف �سبيل م�شروع �أ�سمى و�أرقى .
والثقافة بهذا املفهوم هي القنطرة ال�ضرورية  ،واجل�سر الذي ال
فال يكفي يف واقعنا العربي �أن تزداد دعوات التجديد غنى عنه يف �أي م�شروع ين�شد التجديد والتقدم يف الأمة  .فهي
والتطور،و�إمنا بحاجة لأن ت�سند هذه الدعوات ،بجهد نظري ( الثقافة ) التي تنقل مفاهيم التجديد واحل�ضارة ،من منطقة
متكامل  ،ي�سعى نحو بلورة الأ�س�س ال�ضرورية التي تقوم عليها العاطفة �إىل منطقة العقل  ،ومن ردود الأفعال �إىل الفعل ،ومن
عملية التجديد حتى ت�ؤتي �أكلها  ،وتبتعد عن كل نزوات التطلع املجرد �إىل الفعل املتوا�صل ل�صناعة احلقائق والوقائع .
الهدم والتقوي�ض .
وبهذا تبقى الثقافة  ،هي مركز الثقل احلقيقي يف عمليات
وتنبع �ضرورة هذه امل�س�ألة  ،من �أنها �ستحدد لنا كيفية �صياغة التجديد والنهو�ض  .حيث �أن الأمم جميعا  ،باختالف
املعادلة والطريقة التي ت�ضمن للواقع العربي �أن يتوا�صل مع مفاهيمها الأيدلوجية و�أطرها املعرفية  ،وتطلعاتها امل�ستقبلية ،
�أ�صوله وتاريخه  ،وينجز من خالل هذا التوا�صل ح�ضوره وخ�صائ�صها الراهنة  ،تتعامل مع الثقافة  ،بو�صفها القوة القادرة
و�شهوده يف الراهن  .فهذه الأ�س�س هي هواد للعمل املبدع على �إجناز التطلعات  ،و�إحداث التحول النوعي يف م�سريتها
واخلالق .
وم�سارها .
ولعلنا ال نبالغ حني القول � :أن غياب هذه الأ�س�س ي�ؤدي �إىل
�إبهام منهجي  ،يعقد من العملية ويزيدها ارتباكا  ،ويحولها لهذا كله نحن بحاجة با�ستمرار �إىل معاودة الفح�ص والنظر يف
�إىل ب�ؤرة للنقائ�ض  ،ال قدرة فيها على ترتيب �أمورها وتركيبها الثقافة التي توجهنا وتر�سم لنا طرق حياتنا  ،وذلك لتفعيلها
تركيبا جديدا .
وتن�شيط حركتها  ،وا�ستيعاب م�ضامني جديدة لأطرها .
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الروائي ح�سن ال�شيخ

رواية احلي الأح�سائي ( الكوت ) و جنون احلكماء
بقلم  /هدى العبد اهلل
عندما نقر�أ رواية الكوت للروائي ال�سعودي ح�سن ال�شيخ ن�ستطيع �أن نتعرف بدقه ما حاول
ال�شيخ �أن يطرحه يف تلك الرواية اجلديدة التي تتجاوز الهم الذاتي ال�ضيق �أو التاريخ
ال�شخ�صوي �إىل هم وتاريخ جيل ب�أكمله من الأح�سائيني  .انه �صراع الأجيال  ،والأفكار ،
والآراء بني جمانني حي الكوت .
الرواية متعددة الأبعاد والر�ؤى  ،ولعل ال�سبب وراء ذلك هو �أن رواية الكوت ال تركز على
�أهمية اللحظة الزمنية الآنية و الطارئة يف عمر منطقة و حياة �شخو�ص الرواية بكل هواج�سها و
تناق�ضاتها النف�سية و الفكرية و االجتماعية  ،بل اللحظة الإن�سانية بكل �أبعادها احلياتية  .ولي�س
غريبا ذلك طاملا �أن الروائي ير�صد تلك التحوالت االجتماعية و الفكرية التي عا�شها الإن�سان
العربي و الأح�سائي خ�صو�صا يف حقبة اخلم�سينات من القرن املن�صرم  .يف منطقة الأح�ساء
خا�صة والعامل العربي عامة .
ابطال الرواية و�شخو�صها متحابون  ،متنافرون يف نف�س الوقت  .من هنا جند ان�شغال ال�شخو�ص
بهمومهم الإن�سانية و بوح م�شاعرهم بدقة  ,اال �أنها الدقة التي ال تزيد املتلقي �إال �إرباكا  ,يف ظل
تناق�ض معي�شي  .هذا الواقع الريفي املعا�ش و املتغري بفعل �صريورة الزمن  .هناك يف الرواية
�أجواء تاريخية �إال �إنها قطعا لي�ست رواية تاريخية باملفهوم الأكادميي للرواية � ,أنها تاريخ الأفراد و
الأحياء القدمية يف الأح�ساء التي ت�شكل يف جمموعها تاريخ املنطقة ال�شرقية للملكة  .فالكوت
تركز على دالالت ال�شخو�ص العامة التي نبتت من الأحياء االح�سائية القدمية � ,شخو�ص
ي�ؤرقها الواقع الراهن  ,ذلك الواقع ال�ضاغط على الوجدان العربي .
ورواية الكوت هي رواية النا�س الب�سطاء وحتديدا الكوت احلي الأح�سائي القدمي  ,يحكي
ق�صة جمانني وعقالء �سكنوا هذا احلي الأح�سائي ال�شهري .كما �صور احلي القدمي �شخو�ص
نف�سيات �سكانه باعتباره ق�ضية �إن�سانية حلل فيها دوافع و نوازع النف�س الإن�سانية و خباياها و
�صور �أي�ضا همومها الالمتناهية.
ر�ؤية يف اجلنون
الرواية هي رواية العقالء ولكن رواية الكوت تطرح ق�ضية اجلنون او اخلواء الروحي الذي
عاي�شته �شخ�صيات الرواية  ,مثل �سامل امل�صروع بطل الرواية و �أ�صدقائه  ,اال ان ح�سن ال�شيخ
جنح يف ر�سم �صورة جديدة للمجانني الأح�سائيني الذين عاي�شوا متناق�ضات تلك الفرتة
التاريخية  .و اىل ذلك ي�شري �إنها م�أ�ساة جمنون الكوت  ,الق�ضية الإن�سانية عند فتيان احلي
...عندما حلل الروائي دوافع و هموم نفو�سهم الب�شرية  ,و غا�ص يف �أعماقهم ب�شكل متميز .
هناك جمموعة هائلة من ال�شخو�ص  .و رغم التفرد ال�سردي ب�شخ�صية �سامل امل�صروع مبحورية
الرواية اال ان الراوي ترك لهذه ال�شخ�صية ان تتقا�سم امل�شاهد و الأحداث مع عدد من
ال�شخو�ص الأ�سا�سية و الثانوية الأخرى  .بل ميكن القول ان الراوي قد ح�شد كما هائال من
ال�شخو�ص الروائية  ,تقا�سمت قيما بينها الأحداث  .كما ترك الروائي لهذه ال�شخو�ص املتنافرة
حرية احلركة و التفكري  ,و الرف�ض  ,و امل�سايرة .
�صراع ال�شخو�ص حياتيا فيه نوع من الثبات � ،أما �صراعها على امل�سرح الروائي فقد كان حياديا
تارة و داميا تارة �أخرى  .جنون �سامل امل�صروع ال�شخ�صية املحورية هو جنون ل�شخو�ص الرواية
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جميعا  .جنون اجليل و وال دة جيل �آخر له
قيم اخرى  .اال انها �شخ�صيات مركبة تعي�ش هي الأخرى �صراعا من الداخل  .و ا�ستطاع
الكاتب بف�ضل تقنيته ال�سردية ان يغو�ص يف دواخل تلك ال�شخ�صيات  ,مما ابعد عنها الت�سطيح
 .و �صريها اىل �شخ�صيات متنامية مع �إيقاعها الزماين و �إيقاعها املكاين  .و ابتدع �شخو�صا
متغرية يف كل نقلة مكانية يف م�سرح الرواية .
بطولة مطلقة للمكان
ح�سن ال�شيخ وكما اعتدنا على العديد من اعماله ال�سردية  ،يجعل من املكان هو البطل
احلقيقي واملطلق  .و ( الكوت ) هي الأخرى ن�ص نه�ضوي ا�سرتجاعي بني على �أ�سا�س �سطوة
املكان  .الأحياء االح�سائية القدمية  ,والقرى احل�سائية كلها م�ؤ�شرات وا�ضحة على تلك الهينة
املكانية على الرواية  .كما ميكن الإدراك بو�ضوح انت�صار الروائي لالح�ساء املكان الفردو�سي
على الأر�ض  ,يقول الروائي ال�شيخ (ق�صر �إبراهيم منت�صب هكذا يف �شمال حي الكوت،
منذ �أن كان الأجداد �صغا ًرا ،وحتى الآن ،ال �أحد يدري على وجه الدقة متى بني .والق�صر
موجود ول�شدة ح�ضوره يف احلي ،مل يلتفت �إليه �أحد .يعرفونه �إنه قلعة مهجورة منذ ع�شرات
ال�سنني ،ال �أحد يدخله ،وقد ن�سجت حوله احلكايات الطويلة ،ال ي�ستطيع ال�سامع ت�صديقها،
وال دليل عند الناقل على �صحتها .قالوا �إن العفاريت ت�سكن (ق�صر �إبراهيم) وتتزاوج هناك
وتتوالد .و�أن عفاريت الق�صر عكرة املزاج ،نزقة ،لي�ست ككل عفاريت الدنيا ،ال ت�سمح لأحد
بالدخول �إىل الق�صر).
االن�سداد للما�ضي و احلنني و التعلق ب�أهداب املا�ضي اجلميل تلح يف كل �صفحات الرواية  .و
ير�سم ال�شيخ منظرا مغايرا عند و�صف حي الكوت .
(حي الكوت حتى الأم�س القريب� ،أ�شهر �أحياء مدينة الهفوف .و�أهايل الأح�ساء يدركون
بعمق كيف ح�صل حي الكوت على هذه ال�شهرة .ويعرفون جي ًدا �أن العثمانيني اتخذوا من
هذا احلي املركز الإداري لهم ،ومقر الهيئة الر�سمية ،وكانت فيه احلامية الع�سكرية �أي�ضً ا� .إال �أن
الأمر ال يقت�صر على ذلك ،فب�إمكان الأح�سائيني الت�سوق داخل هذا احلي �أي�ضً ا لوجود عدد
كبري من املحالت التجارية ،واملخازن املليئة بالكثري من احتياجات النا�س .وبف�ضل �سور الكوت
القوي ،يتمكن �أهل احلي من االكتفاء الذاتي ،مبا يوجد عندهم من م�ؤن ،وهم يف م�أمن من
هجوم الأعداء عليهم.

البناء الفني ( للكوت )
العمل الروائي خمتلف عن العمل الق�ص�صي  ،فلكل منهما تقنياته ال�سردية اخلا�صة به
 .و تعامل الروائي فنيا مع زمن ارتدادي يف رواية الكوت  ,فجاءت الرواية من حيث
تقنيتها ال�سردية عمال هند�سيا رائعا  .و كانت ف�صول الرواية الأربع و الع�شرين �أ�شبه
باللوحات او امل�شاهد امل�سرحية ال�سريعة للحركة و التنقل  .ينقلنا ال�شيخ من زمن الخر
و من مكان الخر دون حرج  .هذا الفعل الهند�سي �أ�ضفى على الرواية طابعا ت�شويقا .
وو�ضعها من الناحية الفنية يف م�صاف ال�سرد احلديث .
ومن زمن الرواية اىل زمن الراوي بفل�سفته االبتكارية  .فنحن نتلم�س حماوالت ال�شيخ
يف �إعطاء تف�سريه النف�سي للزمن  ,الزمن الطوفاين الذي مل يتمكن الراوي من �صده
بل هادنه تارة و حاربه تارة �أخرى  .و ي�شري ال�شيخ اىل ذلك بقوله :
(�إال �أن كل ذلك اجلمال واملظاهر الأخاذة ،التي تثري الزائرين حلي الكوت� ،أو �أن كل
ذلك املعمار الذي يثري الفخر واالعتزاز عند الأح�سائيني لي�س بذي قيمة ولي�س بذي
�أهمية عند �سامل امل�صروع و�صاحبيه جمعة الوطري�ش وجميل �أبو رم�ش .بل وعلى
الأرجح �إنهم مل ي�شاهدوا كل ذلك �أب ًدا .فالق�صر لي�س �سوى ملج�أً نائ ًيا بالن�سبة �إليهم،
يخفيهم عن �أعني الف�ضوليني ،ويحميهم من بط�ش العمدة حم�سن �أبو ركبة ورجاله.
وق�صر �إبراهيم اليوم خالٍ من كل القادة وال�ضباط واجلنود العثمانيني .ومل تعد توجد
حامية ع�سكرية حلماية هذا احلي .لأن الهفوف القدمية ،و�أحيائها الثالثة الرفعة والكوت
والنعاثل ،مل تعد هي الأحياء الوحيدة فقط .بل جتاوز الأح�سائيون الأ�سوار املحيطة
بالهفوف ،وبنوا خلف الأ�سوار .و�أن�ش�أوا �أحياء جديدة .ومل يعد الأح�سائيون يخافون
من ال�سكنى خلف الأ�سوار .ف�أيام احلروب والغزوات وال�سلب والنهب قد ولت من
غري رجعة .واجلنود والأتراك قد تركوا الأح�ساء ورحلوا منذ زمن بعيد .ومل يبق يف
الق�صر �سوى �سامل امل�صروع .فهو ال�سيد املطلق لكل هذا الق�صر الكبري الفارغ) .
وكما كتب ح�سن ال�شيخ يف روايته الأوىل ( الفوار�س ) كتب ح�سن ال�شيخ يف الكوت
زمنه اخلا�ص به  ,و بر�ؤيته اخلا�صة به اي�ضا  ,و قد اعرتف الروائي بهذا املعنى و هو
يتلم�س زمن كغريه من احلمقى الذين ت�صوروا �أنهم �أقوى من الزمن  ,لكنه يعود لي�ؤكد
اعرتافه وهو منك�س الر�أ�س ب�أن ذلك هراء .
رواية الكوت وادعة يف �سردها � ،شر�سة يف �أحداثها  .و رغم احلب الكبري الذي بثه
الراوي لالح�ساء و �أحيائها � ,إال �أن الأحياء تغتال �أبنائها  .و تو�صلهم �إىل م�صري
م�أ�ساوي مفجع  .حيث تهدم الأحياء  ,و يحرق امل�سرح  ,و يقتل ال�شخو�ص ....كما
تقتل اخليول الكبرية رحمة بها  .فلماذا اختار ال�شيخ تلك النهاية امل�أ�ساوية لأبطال
الكوت؟ وكما فعل م�سبقا يف روايته ( الفوار�س )  ,و ملاذا هدم امل�سرح على من فيه
؟ و ملاذا حاول اجتثاث املا�ضي اجلميل الذي انت�صر له يف كل �صفحة من �صفحات
روايته الطويلة ؟ هل انتقم ح�سن ال�شيخ من الأح�ساء الذي رف�ضته يوما ما ؟ ملاذا كل
هذا الدمار حينما يقدم الروائي على �شنق الأح�ساء ؟ .

�أ�سلوب جديد للكوميديا ال�سوداء

م�سرحية دنيا الدينار

ثقافة

واليوم نقل عدد من التجار حمالتهم التجارية �إىل القي�صرية .وفيما كان ي�سكن هذا
احلي علية القوم وموظفي الدولة ،و�أ�صحاب اجلاه واملال ،دخل �إىل هذا احلي العديد
من الأ�سر الفقرية ،لل�سكن ،وحتولت حمالته الكربى �إىل حمالت للتجزئة ال�صغرية.
براحة الكوت من املعامل ال�شهرية لهذا احلي .ويف هذا امليدان الكبري تقام االحتفاالت
الر�سمية ،ويتجمع النا�س فيها �إبان عيدي الفطر واحلج .وتقع هذه الرباحة جنوب بوابة
اخليل مبا�شرة .ويقع ق�صر العبيد مال�صقًا لهذه الرباحة من زاويتها ال�شمالية الغربية).
هكذا يكتب الروائي  ،و على هذا املنحى يحاول الروائي ان يدعم �سطوة املكان
وجربوته �أكرث من خالل احلكايات الأ�سطورية القدمية و هيمنة املكان ،و و�صف مالمح
الوجوه االح�سائية التي ب�سطت �سيطرتها هي الأخرى يوما ما على هذه الأر�ض .

�أربع ً
ليال على خ�شبة م�سرح مهرجان القطيف  ، 4وبح�ضور جتاوز الـ  1500م�شاهد  ،قدمت
م�ؤ�س�سة ريكوردينج للإنتاج والتوزيع م�سرحية ( دنيا الدينار) التي �أ�ستعر�ضت امل�شاكل الأجتماعية
ب�إ�سلوب ع�صري وكوميدي و�سط �إبهار و�إ�شادة من اجلمهور حيث غلبت على امل�سرحية الكوميدية
ال�سوداء التي �سلطت ال�ضوء على م�شاكل حقيقية تواجه بع�ض افراد املجتمع.
امل�سرحية التي الم�ست هموم وم�شاكل الطبقة املتو�سطة والفقرية باملجتمع و�شملت عدة ق�ضايا
�أجتماعية منها الدرا�سة واملعلمني ,غالء املهور ومتطلبات الزواج  ,والعمالة والتوظيف � ,إ�ضافة �إىل
املطالبة باحلقوق ومتلك الأرا�ضي  ,كر�ست ذلك ب�إطار كوميدي هادف �أنتزع �ضحكات احل�ضور.
ف�شخ�صية �أبو �صالح والذي لعبت دور الفقري والأب املكافح امللتزم بالقيم و املبادئ كالأمانة
والراف�ض للر�شاوي والتي �أهملت �شخ�صيته بني جمتمعه  ،ورغم معاناته لكونه من الطبقة التي
ت�سعى جاهدة لتوفري لقمة العي�ش لبيته و �أوالده � ،إال ان نظرة الإزدراء والأ�ستنقا�ص كانت
تالحقه من بع�ض افراد املجتمع  ،ك�أبو والء وابو عبداهلل و �سارة الذين كانوا يعك�سون تلك
ال�شخ�صيات الرثية التي تنظر بفوقية �إىل من هم اقل منهم ما ًال  ،وكذلك هناك �شخ�صية عنرب
الذي ميتلك قهوة احلي والتي جتمع كثرياً من حكايا �أهل احلي.
�سبع �شخ�صيات مب�سرحية دنيا الدينار روت كيف �أن الفقري يزداد فقراً والغني يزداد غنى وعرب
عنها ال�شاعر عادل اخليربي بكلمات غناها منتظر الزاير فقال فيها �صارت ال�سعادة بالفلو�س ..
معاها حتلى النفو�س  ..الغني بفلو�سه يدو�س  ..على املبادئ والقيم.
امل�سرحية هي من تنفيد م�ؤ�س�سة ريكوردينج للإنتاج والتوزيع الفني ومن ت�أليف علي الغامن
و�إخراج ح�سن الغامن قام ب�إداء ادوارها �أحمد ابو ال�سعود وح�سن �آل �ضيف وعلي ح�سني العوامي
وعلي الغامن وعلي حممد العوامي و�سالم ال�سنان وحممد ال�سنان وعالء جواد واخرياً �أحمد
ال�صفار و�أ�شرف عليها حممد الغامن وادار انتاجها ح�سن احلليلي
اجلدير بالذكر ب�أن امل�سرحية �سيتم عر�ضها للمرة الثانية مبهرجان الدوخلة الذي يقام �سنوياً خالل
�أيام عيد الأ�ضحى املبارك على الواجهة البحرية جلزيرة تاروت "�سناب�س" العر�ض االول �سيكون
يوم الثالثاء املوافق  ١٥اكتوبر وحتى يوم اجلمعة يف متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،حيث ُعر�ضت
لأول مرة خالل عيد الفطر املا�ضي مبهرجان القطيف .4
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رئي�س مهرجان الدوخلة ح�سن �آل طالق لــ

العمل التطوعي حاجة جمتمعية

مل يفهمه الكثريون ومل يدركوا فوائده
حوار � /سلمان العيد

ت�سري جتربة العمل التطوعي يف حمافظة القطيف بخطى واثقة وثابتة ،ولكن هناك معوقات ،جتعلها
دون امل�ستوى امل�أمول ،وقد الحتقق الأهداف التي من �أجلها و�ضعت هذه الأعمال التطوعية ..هذه
العقبات قد تعود �إىل املفهوم ،وقد تعود �إىل التطبيق ،لذلك تظهر بني فينة و�أخرى بع�ض الإ�شكاالت
هنا وهناك ،على العمل نف�سه� ،أو على القائمني عليه ..لذلك كان لنا لقاء مع �أحد رواد العمل
التطوعي يف املحافظة وهو امل�رشف على مهرجان الدوخلة ح�سن �آل طالق ،الذي رغم م�شاغله
الكثرية يف االعداد لهذا املهرجان ال�سنوي كان لنا هذا اللقاء حول هموم العمل التطوعي وم�ستقبله
فماذا يقول �آل طالق.

ــ تتعدد تعريفات العمل التطوعي ،وتتنوع ـ بالتايل ـ
مادي او معنوي (كاملديح وال�شكر او ال�شهادة ...الخ).
وجهات نظر النا�س حوله ،ف�أي املفاهيم يتبنى ح�سن
كما ان العمل التطوعي م�صطلح ك�أي م�صطلح اخر  ,يجب
�آل طالق؟
تعريفه وحتديد ذلك التعريف بدقه لكي ن�ستطيع التعامل
ـ تعدد تعريفات العمل التطوعي ال تختلف يف امل�ضمون كثريا
معه واحلديث عنه بو�ضوح ومبا يف�ضي اىل ما يفيد .كال�صالة
عن بع�ضها  ,لذلك فهي تتحد يف املفهوم فعلى �ضوء معرفتي
متاما  ,فهي لدى امل�سلم تلك املكونة من ركوع و�سجود
واطالعي فقد قر�أت ما ي�صل اىل  16تعريفا للعمل التطوعي،
و�أذكار بهيئات ويف اوقات حمددة  ,وذلك يختلف عن ما
لكنها جميعا تلتقى عند نقطة واحدة ،وعند هدف م�شرتك،
لدى امل�سيحي على ان ال�صالة لديه بطقو�س خمتلفة .وعليه
وهو اجلهد الذي يبذله الإن�سان خلدمة املجتمع ،دون انتظار
فحديث امل�سلم عن ال�صالة قد ال يف�ضي بفائدة او حتى
�أجر� ،أو مقابل معنوي ،وحتى كلمة تقدير �أو �شكر ،مبعنى �أنه
معلومة ذات معنى م�شرتك اذا كان امل�سيحي يعني بال�صالة
اجلهد الذي ينبع من الإرادة الطوعية للإن�سان ،انطالقا من
�صالته هو التي ميار�سها والعك�س �صحيح.
كون هذا العمل يحقق حاجة او م�صلحة على م�ستوى الفرد او
فكون عنوان العمل ي�ستخدم نف�س الكلمات ال يعني انه
املجتمع ولكن امل�شكلة هي يف التطبيق العملي ملفهوم العمل
يتطابق معه يف املفهوم  ,فكرة القدم مثال لدينا واغلب دول
التطوعي.
العامل تعني تلك التي يحرم مل�سها باليد ماعدى حار�س
املرمي  ,لكنها لدي االمريكيون تلك التي تلعب ا�سا�سا
ــ مع �أن ما تقوله هو يف �صميم احلقيقة ،بيد الأعمال
بالأيدي.
املعطاءة ت�سد حاجة نف�سية ،وتعالج بع�ض نقاط
لذلك البد من ان يوحد املفهوم لدينا حتى ن�ستطيع ان نكون
ال�ضعف لدى الإن�سان ،فقد ينطلق الواحد منا جتاه
وا�ضحني يف ت�شكيل ثقافة العمل التطوعي دون لب�س ومبا
هذا العمل من �أجل هذه الغاية ،التي هي غري الغاية
ي�ؤدي اىل ن�شر ثقافة العمل التطوعي مبفهومها الأ�صح (ان
املادية التي تكون عادة مو�ضع مالحظة ،ويو�صف
اخلدمة وامل�صلحة العامة  ,و�آخر حتمته نية املتطوع وهو امل�صلحة �صح التعبري) لكي نتفادى النتائج واملمار�ساتاخلاطئة نتيجة
�صاحبها بال�سلبية وامل�صلحية؟
ــ حتقق بع�ض امل�صالح الفردية واكت�ساب املهارات واملعارف ال�شخ�صية  ,مبعنى انه لو مل تكن تلك امل�صلحة ال�شخ�صية ملا التناق�ض يف املفهوم والتطبيق العملي.
تربع ال�شخ�ص بوقته او جهده" .امنا االعمال بالنيات وامنا لكل
والأ�صدقاء واخلربة هي من النتائج املتحققة بال�ضرورة للعمل امرئ ما نوى".
ــ على �ضوء ذلك فماهي معامل العمل التطوعي لديكم؟
التطوعي واالجتماعي وال ميكن جعلها �ضمن الغايات
ـ �إن معامل العمل التطوعي التي اتبناها وعملت بها منذ �أن
والأهداف ،فمدى الغايات وامل�صالح للعمل التطوعي او�سع
ـــ هل هذا يعني �أنك �ضد �أن يعمل الواحد منا ن�شاطا كان عمري  16عاما (ن�س�أل اهلل القبول) هو التطوع الإرادي،
واكرب بكثري من الدائرة ال�ضيقة التي تتمحور حول الفرد وذاته تطوعيا وهو يتطلع �إىل مكاف�أة وحافزا؟
النابع من الرغبة الذاتية امل�ست�شعرة لتلبية حاجة او�ضرورةفردية
فهي خدمة طوعية من املتطوع لفرد او جمتمع .وال فرق فيها بني ــ �أنا ل�ست �ضد احلافز ،ولكن �ضد �أن يكون هذا احلافز �شرط
(خا�صة بفرد) او جماعيةلبع�ض او كل املجتمع دون ان اطلب
ان تكون مالية او عينية .ف�إذا ما قدمت اخلدمة ك�شرط لتحقيق العمل التطوعي ،فمفهوم العمل التطوعي النابع من االرادة
�شكر او تقدير من اي ممن اعمل معهم او لهم.
غاية او م�صلحة فردية مادية او معنوية ف�إن العمل ا�صبح ذو الذاتية الطوعية بنية خدمة املجتمع وامل�شاركة يف بنائه وتنميته
فالعمل التطوعي لي�س عمال كماليا ،امنا �ضرورة حتمية على
وجهني خارجي وهو الظاهر للنا�س على �أنه عمل تطوعي دافعه يتعار�ض متاما مع ان يكون م�شروطا او بنية احل�صول على حافز
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منطق الفزعة ،والبحث عن الأجر الدنيوي يف�سدان العمل التطوعي

افراد املجتمع الذي يريد ان ينمو ويحمي نف�سه ويطور من ــ وهل هناك ثمة خط�أ يف عر�ض احلوافز قبل البدء
م�ستوى ابنائه وما ينتج عنهم من منتجات متنوعة �سواء كانت يف العمل ،وما النتائج املرتتبة على ذلك؟

ثقافية اواجتماعية او علمية  ..الخ.
لذلك فال ميكن اال�ستغناء عنه� ،أو ت�أجيله� ،أو تقدميه بغري نية
الثواب من اخلالق �أومن �أجل الأجر من غري اهلل.
ــ بناء على ذلك ن�ستطيع �أن نقول �أن من �أهم عقبات
العمل التطوعي هو عدم و�ضوح املفهوم؟

ـ هذا �صحيح ،ويف جمتمعنا املفاهيم خمتلفة ومتباينة بني
الأفراد واملجموعات  ,ولي�ست كما هي يف الدول الأخرى،
فتوحيد مفهوم العمل التطوعي ا�صبح �ضرورة لنجاح العمل
التطوعي ،ون�شر يقافة العمل التطوعي بال�شكل وامل�ضمون
ال�صحيحيه  ,فال بد �أن يدخل الفرد منا نطاق العمل التطوعي
ال بهدف ال�شكر وال املال وال ال�شهادة ،وغري ذلك من احلوافز
(ك�شرط قبل م�شاركته)  ،وهنا �أود لفت النظر �إىل نقطة هامة
وهي �أن هذا الأمر يختلف عن مبد�أ قيام امل�ؤ�س�سات ـ حتى
التطوعية منها ـ بتقدمي حوافز لعنا�صرها ،فل�ست �ضد احلافز
على اطالقه وخ�صو�صا ذلك امل�ؤ�س�س على نظام ت�ستطيع
امل�ؤ�س�سة او افرادها حتقيقه للمتطوعني  ,ولكني �ضد احلافز
امل�شروط الذي يخرج املفهوم عن مفاده وم�ضمونه املتبادر اىل
الذهن من خالل تعريفه العام  ,بحيث لو مل يقدم له ذلك
احلافز ملا التحق بنطاق ذلك العمل التطوعي.

ــ بالت�أكيد هناك فرق كبري ناجت عن اخللط بني ان تطلب االجر
(املادي واملعنوي) من اهلل او من النا�س  ,هذا من جهة ومن
جهة اخرى ان يكون توجهك للم�ساهمة يف حت�سني منزل فقري
قائم لي�س على ا�ست�شعارك ب�ضرورة امل�ساهمة يف ذلك وامنا لأن
هناك حافز خارجي (مادي او معنوي) �سيقدم لك بعد انتهائك
من العمل او اثناءه او قبله.
فاملجتمع بذلك �سوف يواجه حتديات م�ستقبلية قد تعيق م�سرية
العمل التطوعي ومنها االنتقائية يف تقدمي اخلدمة من قبل
املتطوع  ,اي انه يقدمها فقط اذا كان احلافز جمزيا بالن�سبة له.
ومبا ان حاجات االن�سان يف ت�صاعد م�ستمر ف�إن احلافز املادي
امل�شروط او املعلن عنه بطريقة مبا�شرة او غري مبا�شرة �سريتفع
يف قيمته و�شكله يوما ما و�سوف ندخل يف دوامة املناف�سة يف
تقدمي احلوافز للعمل التطوعي ولي�س على اجناز العمل ب�أقل
التكاليف مما يبه�ض كاهل امل�ؤ�س�سة االجتماعية ويق�ضي على
ظاهرة املبادرة لأداء االعمال التطوعية.
كما انه �سيكر�س مبد�أ (الغاية تربر الو�سيلة) لدى امل�ؤ�س�سات
االجتماعية  ,وتبقي مفهوم العمل التطوعي م�شو�شا جدا
مما ي�ضعف هذا الن�شاط وي�شتته ويجعله عر�ضة للم�ساومات
واملناف�سات املادية.

ــ لو انتقلنا من اجلانب النظري �إىل الواقع العملي،
كيف ترى العمل التطوعي يف حمافظة القطيف؟

ــ العمل التطوعي يف حمافظة القطيف قوي ومتطور جدا ،وله
عمق وتو�سع وزخم كبري ،ولكنه ـ يف بع�ض الأحيان ـ ي�سري وفق
طريقة "الفزعة" فيكون عمال غري ّ
منظم ،وتنق�صه امل�ؤ�س�ساتية،
التي ت�ساعد على التقليل من �ضياع وهدر اجلهود واملال
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العمل التطوعي يف القطيف م�شتت جماعيا ،لكن م�ستقبله زاهر
والوقت ،فتجد �أن عمال ال يحتاج لأكرث من ثالثة �أفراد لإجنازه
يف �ساعة من زمن  ,ي�شرتك يف ادائه � 20شخ�صا  ،ويف املقابل
عمال يحتاج لـ � 20شخ�صا ال يجد ن�صف العدد الجنازه  ,وهذا
على خالف نهج العمل امل�ؤ�س�ساتي املنظم ،والذي يعني �إعطاء
كل مهمة حقها من اجلهد واملال والوقت  ,ا�ضافة اىل �أن الت�شوه
الذي ي�شوب مفهوم العمل التطوعي والذي يفقده الكثري من
بريقه كظاهرة حمببة للنف�س الب�شرية وينقله اىل مواطن التناف�س
على تو�سيع دوائر االختالف بني ابناء املجتمع  ,كظاهرة
ال�شللية ال�سلبية يف العمل التطوعي واالنتقائية القائمة على
امل�صالح اخلا�صة  ,وكذلك عدم االلتزام الذي يتبناه بع�ض
ابناء املجتمع  ,بحيث ان ال يكون ت�سجيل ا�سمه �ضمن قائمة
املتطوعني الداء مهمة ما  ,هو الزاما له باداء تلك املهمة يف
الوقت وبال�شكل واجلودة املطلوبني.
واعتقد ان الطريق اىل املحافظة على العمل التطوعي وتو�سيع
دائرته وا�ستثمار طاقات ابناء املجتمع ومهارتهم اال�ستثمار
االمثل يبد�أ من توحيد املفهوم ون�شر ثقافة العمل التطوعي
وفق ذلك املفهوم.
ــ ومن وجهة نظركم ،اين تكمن امل�شكلة ،هل هي يف
الوعي� ،أم يف �شيء �آخر؟

مربرات  ،وحينما �س�ألته عن ذلك اجاب ":هذا عمل تطوعي
ل�ست جمربا على القيام به  ,كنت �س�أقوم بتنفيذه لكنني االن
لن افعل" ،وهو بهذا ينظر �إىل العمل التطوعي نظرة �سطحية
نابعة من عدم ا�ست�شعار احلاجة لها وااللتزام مبا اتفق عليه مع
االخرين  ،بينما العمل التطوعي �ضرورة لبناء الفرد واملجتمع
والأ�سرة والوطن ،بدليل �أنه يف البلدان الأخرى جتد هذا
االهتمام بامل�ؤ�س�سات التطوعية ،ففي بلد كا�سرائيل (الكيان
ال�صهيوين املحتل) مثال يوجد ما ي�صل اىل  34الف م�ؤ�س�سة
اجتماعية تطوعية ،وهذا العدد �أكرث من عددها يف كافة الدول
العربية ،علما �أن ا�سرائيل ال ت�ساوي قطرا واحدا من الأقطار
العربية ،وال�سبب يف ذلك ان هناك ا�ست�شعارا للعمل التطوعي
و�ضرورته لتطوير البالد ،بينما ينعدم �أو يتوا�ضع هذا ال�شعور يف
بلداننا العربية  .مثال �آخر جند ان العمل التطوعي يف الواليات
املتحدة الأمريكية يوفر  160مليار دوالر �سنويا على امليزانية
الفيدرالية ،ولوال العمل التطوعي لكان لزاما على احلكومة
توفري برامج وخطط مبثل هذا املبلغ حتى ت�ستطيع املحافظة
على امل�ستوى الفكري وال واالجتماعي والثقافية واالقت�صادي
والعلمي  ...الخ لأبناء البلد وجتمعاتهم  ,كما �أنهم يف امريكا
نف�سها اكت�شفوا خالل عام  2000او  2002انخفا�ضا كبريا يف
اعداد املتطوعني من  65مليون متطوع �إىل  60مليونا ،الأمر
الذي ا�ستدعى الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش لأن
يلقى خطابا للأمة الأمريكية حول هذا الأمر لي�ستنه�ض فيها
ابناء البالد للمحافظة على هذا العمل الذي عده من قيم االمة
االمريكية  ،مما ا�ستدعى بعد ذلك لأن تفر�ض بع�ض اجلامعات
�ساعات تطوعية على طالبها ك�شرط للح�صول على ال�شهادة.

ــ يعود من الأ�صل لعدم توحيد املفهوم ،الذي حتدثنا عنه قبل
قليل ،واملفاهيم حتتاج �إىل جهد ووقت حتى تت�أ�صل ويفهمها
النا�س با�ستيعاب وعمق ،ويتم العمل بها.
ولعلي يف هذا ال�ش�أن �أتذكر �أين اتفقت مع �شخ�ص يحمل خربة
وكفاءة لكي يقدم فقرة �ضمن برنامج من برامج اللجنة  ،وبعد
�شهر ون�صف من اجلهد واالجتماعات والتن�سيق  ,وبعد �أن
و�ضعنا الإعالنات ووزعت الربو�شورات ، ،وقبل يومني او ثالثة ــ ولكن �أال تتفق معي ب�أن املجتمع ـ بكل �أ�سف ـ هو
ايام من بد�أ العمل يقدم ال�شخ�ص اعتذارا عن امل�شاركة دون �ضد �أي طروحة ،والكثري من امل�شاريع توقفت ب�سبب
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املجتمع نف�سه ،وب�سبب الإحباط الذي يتعر�ض له
العاملون من جراء االنتقادات غري العلمية؟

ــ �أي افكار جديدة تطرح يف الو�سط االجتماعي �ستقابل بت�أيد
من قبل البع�ض ورف�ض او ممانعة او انتقادات من البع�ض االخر
رمبا حتى قبل ان تبد�أ  ,وهذا من وجهة نظري امر طبيعي ,
لأن النا�س يكونون اكرث حمافظة على ما تعودوا عليه  ,لكنهم
�سرعان ما يبد�أون بتغيري مواقفهم عندما يلم�سون النتائج
االيجابية لتلك الفكرة او ذلك العمل.
وعليه فالبد للقائمني على العمل التطوعي من ان يتمتعوا ب�صرب
واناة وطولة بال  ,وان ي�ضعوا االفكار ب�شكل وا�ضح وب�أكرث من
طريقة  ,حتى يتمكونوا من اي�صال الفكرة والنتائج االيجابية
مل�شروعهم اىل اكرب �شريحة من ابناء املجتمع .وان ال يدخلهم
الي�أ�س واالحباط جراء االنتقادات فبع�ض تلك االنتقادات قد
ي�ساعدهم على الو�صول اىل املجتمع ب�شكل اف�ضل وا�سرع
اذا ما ا�ستثمروها وا�ستفادوا منها ب�شكل �صحيح  ,وهنا ي�أتي
مفهوم العمل التطوعي واهدافه ال�صافية النقية املخل�صة لدى
القائمني على العمل التطوعي لتلعب دورا كبريا يف تخفيف
حدة االنزعاج وا�ستثمار االنتقادات مهما كان عنفها وحتويلها
اىل عوامل مفيدة لتحقيق نتائج ايجابية ( ,على غرار رمبا �ضارة
نافعة) ( ,وع�سى ان تكرهوا �شيئا وهو خري لكم)
ــ كثريا ما ن�سمع بنتائج العمل التطوعي ،و�إيجابياته،
بينما جند �أنه يف منطقتنا ال يعدو �أن يكون ا�ستنزافا
جلهد �أفراد على ح�ساب م�ستقبلهم احلياتي،
وحاجاتهم الذاتية ..فيجد املتطوع نف�سه يخدم
جمتمعا ال يقدره ،ويقدم خدمات ت�ضيع هياء منثورا،
فكيف نحل هذه املعادلة؟

ــ يف احلقيقة� ،إن كل النتائج التي نراها يف كافة
املجتمعات�،سواء جمتمعنا �أو يف غريه هي نتاج املبادرات
الفردية� ،أي هي خمرجات للأعمال التطوعية ،فالكثري من
املخرتعات التي نراها اليوم هي نتاج مبادرات �أولية لي�س
لها عالقة بامل�ؤ�س�سات التي تدفع اجرا  ،و�أمنا جاءت ج ّراء
ا�ست�شعار احلاجة املجتمعية ،فـ "�أدي�سون" الذي اكت�شف
الكهرباء �أجرى ـ كما يقال ـ � 4آالف جتربة ،ومل يكن ملتحقا
مب�ؤ�س�سة ومل تكن تتب ّناه جامعة وال دولة ،و�إمنا كلها متّت يف
خمتربه اخلا�ص ،وهكذا كثري من املخرتعني واملكت�شفني،
ابتد�أوا مببادرات ومل ت�أت بتكليف من طرف �آخر ،ومل ينطلق
�أي منهم لعمله جراء وعد باحل�صول على �شكر �أو تقدير �أو
من�صب� ،إمنا انطلق الواحد منهم تلبية حلاجة املجتمع واملحيط
الذي يعي�ش فيه .
وك�أي حالة ا�صالح  ,ف�إن املت�صدون لها البد وان ي�ضحون
بكثري مما ي�ستمتع به �سواهم على جميع اال�صعدة  ,ويتحملون

العمل التطوعي مثل ال�صالة ال يتم جمز�أ والي�صح رياء
بالعمل التطوعي ليلم�سوا ذلك ب�أنف�سهم  ,فاكت�ساب املعرفة
 ,وتطوير املهارات  ,وزيادة رقعة املعارف واال�صحاب ,
وت�صحيح االخطاء املهنية  ,وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع
مما يكفل الر�ضى الذاتي  ,كلها مرتتبات بال�ضرورة على
العمل التطوعي  ,وهي بطريقة او اخرى م�ساهمة يف تنمية
الفرد لذاته وقدراته وحت�سني �سلوكه الفردي واالجتماعي ,
وم�ساهمة يف تنظيم املجتمع واملحيط الذي يعي�ش فيه.
ــ كلمة �أخرية �أبوعلي

 ,بدليل النجاحات املرتاكمة للكثري من امل�شاريع التطوعي ويف
مقدمتها مهرجان الدوخلة على �سبيل املثال ال احل�صر  ,فعلى
�سبيل التطوع ترى املئات من املبادرات واملبادرون يف اجناز
مهامه وابرازه بابهى �صورة يتمناها ابناء جمتمعنا لهذا امل�شروع
الذي ا�صبح رمزا للمحافظة واملنطقة.

الكثري من املتاعب على ال�صعيدين اجلهدي والنف�سي
والفكري  ,حلني تغيري املفاهيم العامة وال�سائدة وا�ستيعاب
العدد االكرب من ابناء املجتمع لاليجابيات الناجتة عن تلك
الفكرة او العمل  ,وهذا كما ذكرت وكررت يحتاج اىل وقت,
وهذا هو ديدن كل امل�صلحني والعاملني املخل�صني الذي
ا�ست�شعروا �ضرورة امل�ساهمة بناء جمتمعاتهم وتنميتها لكي
ــ هناك من يتحدث عن عقبات بريوقراطية حتول
ترتقي مب�ستواها الفكري واملعريف والتنموي  ...الخ.
ــ على �ضوء ذلك ما �صورة م�ستقبل العمل التطوعي يف
بالدنا؟

ــ �أظن �أن الو�صول �إىل نقطة الوعي احلقيقي ب�أهمية العمل
التطوعيى حتتاج �إىل جهود �أجيال  ،لكن امل�ستقبل زاهر،
وبد�أت معامله تظهر..
ــ وكيف و�صلت اىل هذه ال�صورة ،رغم ال�صورة
الت�شا�ؤمية التي ابديتها قبل قليل؟

ـ خالطت الكثري من املتطوعني منذ بد�أ التحاقي ب�أعمال
تطوعية حني كنت يف �سن � 16سنة تقريبا  ,وخالل هذه الفرتة
وانا ار�صد التغيري احلا�صل �سواء يف جانب املفوهم الذي اتبناه
او املعاك�س له  ,فبالرغم من ال�صوت املرتفع كثريا للمحبطني
واملثبطني واملنتقدين من اجل النقد فقط وامل�ستفيدين من
العمل التطوعي على غرار (الغاية تربر الو�سيلة)  ,اال انني
االحظ ت�أثريا وجتاوبا ملمو�سا مع التوجه نحو العمل خلدمة
املجتمع واهله دون انتظار اجر او �شكر او مقابل مادي او معنوي

دون انطالق الأعمال التطوعية املختلفة ..فماذا
تقول؟

ـ ال اعتقد ذلك على اطالقه  ،فبالرغم من بع�ض التعقيدات
االدارية  ,هناك توجه ايجابي من قبل اجلهات الر�سمية
للم�ساعدة على انت�شار العمل التطوعي ،والبد لنا من التعامل
مع هذين العاملني لكي نتوافق مع املتطلبات الر�سمية من
جهة  ,ون�ساهم يف تطوير جمتمعنا وتنميته من جهة اخرى
وذلك من �ضرورة املبادرة لالعمال التطوعية وتكرارها كلما
برزت حاجة لذلك ال�ست�شعارنا ب�ضرورتها خلدمة وتنمية
املجتمع  ,فنحن يف جلنة التنمية االجتماعية االهلية ب�سناب�س
ا�ستطعنا احل�صول على تراخي�ص القامة اثنان واربعون م�شروعا
وبرناجما هذا العام  ,وهذا عدد لي�س بقليل ويحتاج للمئات
ورمبا االالف من املتطوعني لتنفيذ تلك الربامج وامل�شاريع.
ــ رمبا كثري من النا�س يت�ساءل �أنت تريدين �أن �أعمل
تطوعا ،ولكني �شاب ويل حاجاتي الفردية فهل
يحققها العمل التطوعي؟

ــ بالت�أكيد يحققها  ,وكل ما يحتاجه اوالئك هو ان يلتحقوا

العمل التطوعي حميط وا�سع ال قرار له  ,فكلما تعمقت
فيه وجدت ان ال حدود ت�ضطرك للوقوف .كل ما نحتاجه
هو �شحذ الذهن الطالق املبادرات التطوعية واحلث على
تنفيذها مبا ي�سهم يف تنمية املجتمع  ,ولكي ن�ستطيع حتقيق
ذلك يجب علينا االلتفات اىل توحيد املفهوم وامل�ساهمة يف
ن�شره وتطبيقه عمليا كما هو لكي ن�ساعد على ن�شره ب�شكله
ال�صحيح والوا�ضح بني ابناء املجتمع  ,وبذلك �سن�ستطيع
تو�سيع دائرة العمل التطوعي واال�ستفادة الق�صوى من
االفكار وتنفيذ املبادرات ب�أق�صى حدود الكم والكيف.
كما امتنى على امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف املحافظة التن�سيق
للعمل ب�شكل تكاملي يف ما بيننها ,فنحن يف حميط لي�س
بالوا�سع جدا مما يتطلب هذا التكامل والتقليل من التكرار يف
بع�ض الربامج وامل�شاريع الذي يحدث ملال ويقلل من م�ستوى
االفادة واال�ستفادة من تلك اجلهود واالموال التي ت�صرف
على الربامج وامل�شاريع املكررة.
كما ادعو اىل ان تكون املناف�سة وتدور حول نوع املنتج وجودته
من خالل درا�سة امل�شروع درا�سة وافية وخ�صو�صا من خالل
اهميته وم�ستوى حاجة املجتمع املحلي له وملنتجاته ومن
ثم عدم تعار�ضه مع م�شروع اخر قائم  ,واذا وجدنا ذلك
توجهنا لالرتقاء بذلك امل�شروع وتطويره ولي�س الغائه مب�شروع
اخر ,حفاظا على اال�ستفادة الق�صوى من الطاقات الب�شرية
والفكرية يف املجتمع.
كما ادعو بل امتنى على ابناء جمتمعي التوجه نحو جدولة
اوقاتهم من خالل حتديد عدد من ال�ساعات اال�سبوعية
للم�ساهمة يف اعمال تطوعية تخدم ابناء جمتمعهم وحترك
عجلة التطوع ب�شكل ا�سرع واف�ضل  ,ف�ساعتني او اربع �ساعات
ا�سبوعية كافية جدا لتحقيق اعلى امل�ستويات من الكم
والكيف يف بناء املجتمع.
ويف اخلتام ا�شكر االخوة القائمني على جملة اخلط على هذا
اللقاء واتاحة الفر�صة للتحدث مع اجلمهور من خالل هذه
النافذة اجلميلة التطوعية والتي امتنى لها والقائمني عليها
مزيدا من التطور والتقدم واالزدهار.
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الفنان عبدالعظيم ال�ضامن لـ اخلط

الفن الت�شكيلي

املحبة وال�سالم لوحة جماعية ي�شرتك فيها فئات
خمتلفة يف ثقافتهم ور�ؤيتهم للمحبة وال�سالم

هدفنا التوا�صل مع �شعوب العامل والتقارب يف مفهوم ثقافة املحبة وال�سالم
ال�صني واجلزائر وفرن�سا �أجمل حمطاتي الفنية
حوار� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
م�سرية ت�شكيلية حافلة بالإجناز  ,غنية بامل�شروعات املحلية والعربية والعاملية � ,سرية مكتنزة بالعمل
وبالتحدي مع الذات ومع الأخر .
ذلك هو الفنان الت�شكيلي املخ�ضرم عبدالعظيم ال�ضامن � ,أعماله تتحدث عنه يف كل حمفل  .يف هذا
احلوار ال�سريع ت�أخذنا رحلة الكلمة والري�شة مع هذه القامةالفنية .

البدايات لها نكهة خا�صة..حدثنا عن بداياتك االن�سجام بني احلقيقة النف�سية واحلقيقة االجتماعية يف تف�سري
الت�شكيلية.
الظاهرة الفنية �أو يف تفهم �أبعادها ودالالتها .
لكل موهبة بداية  ،وبدايتي كانت منذ املرحلة الإبتدائية ،
حيث كنا نتقا�سم الوقت بني الر�سم والدرا�سة  ،وكان ملدر�سني هــدفـنـــــا :
مادة الرتبية الفنية ف�ضل كبري على تنمية موهبتي الفنية ،التوا�صل مع �شعوب العامل  ،والتقارب يف مفهوم ثقافة املحبة
وكذلك احلركة الك�شفية التي كانت لها الدور الكبري يف وال�سالم .
تن�شئتي الفنية  ،وذلك من خالل الدورات الفنية واملهارات
اليدوية .
مبـاد�ؤنـــــا :من �أ�سا�سيات مباد�ؤنا يف امل�شروع :
الأول  :خلق روح التوا�صل باملحبة بيننا و�شعوب العامل عرب
الهوية الفنية التي ت�ستحوذ على �أغبلب �أعمالك هذه اللوحة .
ب�صمة عميقة ..حدثنا عن تلك الهوية الت�شكيلية .الثاين  :خلق حوار ثقايف بني �أع�ضاء املتلقي واملجتمعات .
حينما كانت البداية نحو الت�أ�سي�س  ،مل تكن هناك هوية الثالث  :دعم امل�ؤ�س�سات الداعمة للإن�سانية .
وا�ضحة نحو التوجه ملدر�سة بحد ذاتها  ،بل كان الدافع ما �أهم املحطات للوحة املحبة وال�سالم؟
للر�سم هو املوهبة  ،وتدريجياً بد�أت �أخطو خطوات نحو مهرجان الدوخلة ب�سناب�س – القطيف –  2005م
التفرد  ،فكانت خامة اخلي�ش هي ب�صمتي  ،حينها مل يكن خميم �صقر العروبة الك�شفي – الباحة –  2006م  -املخيم
�أحد ي�ستخدم اخلي�ش يف اململكة �سوى قليل من الفنانني  ،الك�شفي العاملي – لندن  2007م
وي�ستخدمه كم�ساحة لونية  ،ال ك�إ�ضافة لونية  ،واحلمد هلل الدوادمي – اخلرب – اجلوف – جدة – الدمام – القطيف
متيزت �أعمايل يف الو�سط الت�شكيلي املحلي بهذه الإ�ضافة  ،ال�شارقة  2009م  -تون�س  2008م املن�ستري –  2013م
ونهل منها الكثري من الفنانني  ،وتدريجياً بد�أت �أميل للرمزية �شنني – قاب�س .
والإنطباعية  ،التي �أبحرت فيها يف العديد من الأعمال الفنية  .الأردن  2008م  -لبنان  2010م – البحرين  2010م -
الدوحة – الكويت  -املغرب – فا�س  2012م  -اليمن –
لوحة املحبة وال�سالم..بالت�أكيد هي ر�سالة..كيف هو بالتعاون مع منظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية .
نطاق خطابها؟
مت �إجناز �أكرث من  880مرت حتى هذا التاريخ 2013م .
خماطبة العديد من �أفراد املجتمعات يف العامل  ،وم�شاركتهم مت التوا�صل مع �أكرث من � 5000شخ�ص للحوار عن ثقافة املحبة
بر�سم لوحة جماعية  ،ي�شرتك فيها فئات خمتلفة يف ثقافتهم وال�سالم .
ور�ؤيتهم للمحبة وال�سالم يف عمل واحد  ،ويوحدهم يف عمل
�إن�ساين واحد  -واكت�شاف ثقافة العامل جليل ال�شباب .
ماذا عن �أهـــم الإجنـــازات؟
و�أن النف�س الب�شرية رغم كل ما لها من خ�صو�صية لدى  -1ملتقى توا�صل الثقايف  ،وهو يقام للتوا�صل مع �شعوب
الفرد املبدع هي يف وجودها الظاهري نف�س جماعية  ،تتحرك العامل  ،ويقام داخل وخارج اململكة .
مع اجلماعة �أو باجلماعة  ،ومن ثم ميكن اكت�شاف نوع من  -2جائزة �إبداع لل�شباب – متنح للمبدعني ال�شباب  ،منذ
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الفن الت�شكيلي

ونقيم لهم الدورات ون�شركهم يف املنا�سبات الفنية  .وعلينا �أن
نتابعهم لريتقوا مب�ستواهم الفني .

العام  2000م .
 -3جتميل الواجهات البحرية يف القطيف واخلرب ور�أ�س تنورة
 -4معار�ض �شخ�صية يف  :البحرين – الكويت – تون�س –
هل الفن الت�شكيلي فعل ثقايف ...
اجلزائر – جدة – الريا�ض – الدمام .
نعم الفن الت�شكيلي فعل ثقايف  ،وم�ؤثر ب�شكل كبري �إذا ما
لك م�شاركات حملية وعربية وعاملية ما �أهــــم تلك �أتقن الفنان �أدواته الفنية وت�سخريها خلدمة الإن�سانية  ،فالفن
املحطات ؟
لي�س جمرد قيمة جمالية  ،بل هو �أي�ضاً حماكاة لواقع الإن�سان ،
ال�صني كانت من �أجمل املحطات الفنية  ،حيث كانت بهمومه وحزنه وفرحه و�أمله .
احتفائية مبنجزاتي الفنية  ،وت�أتي بعدها تون�س واجلزائر  ،وفرن�سا
كان لها برنامج مميز جداً  ،حيث ور�شة العمل من خالل الت�أمل ن�صيحة لل�شباب املبتدئني ...
بالإ�سرتخاء  ،التي �أ�ضافت لتجربتي الفنية ال�شيء الكثري � .أن يهتم ال�شباب بتكوين نف�سهم فنياً  ،ودرا�سة الفن منطقياً ،
والتدرج نحو الفن خطوة خطوة  ،وعدم الإ�ستعجال والبحث
تقييم واقع الفن الت�شكيلي يف القطيف ...
عن ال�شهرة  ،و�سوف ت�أتيهم بتميز �أعمالهم .
واقع الفن الت�شكيلي يف القطيف كباقي مناطق اململكة � ،إال
�أن املنطقة ال�شرقية تفتقر للقاعات الفنية  ،ويف القطيف توجد
حماوالت جميلة  ،وفنانني مثابرين خللق حوار فني متميز ،
ويبدو �أن كرثة اجلماعات الفنية يف القطيف خلقت نوعاً من
العزلة بينهم وبني الفعل الثقايف والفني  ،ف�أ�صبحت كل
جماعة تنطوي على نف�سها  ،وكل جماعة تهم�ش الأخرى .
كيف تغر�س جوهر الفن يف كل فنان مبتديء ..
املوهبة بحاجة ما�سة ملن ي�أخذ بيده الفنان  ،ونحن يف مركز
�إبداع نحاول جاهدين �أن نغر�س احلب يف نفو�س املوهوبني ،
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�أقامت جماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف حفل افتتاح معر�ضها ال�سنوي ال�سابع ع�شر يف نادي
الفنون مبركز التنمية االجتماعية مبحافظة القطيف يف متام ال�ساعة الثامنة من م�ساء يوم
اخلمي�س ليلة اجلمعة ،املوافق � / 26سبتمر  2013م  ..حتت عنوان " حركة "  ،يف حفل متيز بالتنظيم
الرائع و احل�ضور الالفت واملميز من مثقفني وفنانني ومتذوقني للفن ال�ضوئي باملنطقة
وما مييز معر�ض جماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف هذه ال�سنة هي ال�شراكة مع املجتمع والتي
متثله بعقد رعاية ر�سمية من قبل جمموعة ال نوح العقارية يف املهند�س �شاكر ال نوح و�إخوانه.
 .ما هي ثيمة املعر�ض؟

من خالل نقطة ال�ضوء الب�سيطة لل�صندوق املظلم ن�ستطيع ان
نلقي ظالل املعرفة على عامل كبري من احلركة ()motion
هي مو�ضوع معر�ضنا ال�سنوي هذا العام حركة  ,فنحن نبحث
عن ال�صور املميزة والتي ت�سجل تعاقب الليل النهار وحركة
االفالك وحركة ال�شخو�ص والنباتات واحليوانات وحتى
اجلمادات وما ي�شمل كل ذلك من حلظات جزئية تعجز العني
الب�شرية عن ت�سجليها واالحاطة بها  ,كل ذلك يف قالب فني
مبدع ي�ستلهم من �سحر ال�ضوء وحركته �صورا فنية ت�أخذ
الألباب وتو�صل للمتلقي ر�سالة ب�أن كل ما هو موجود على
على هذه الب�سيطة هو يف حركة دائمة .
معر�ضنا هذه ال�سنه عبارة عن موجز للحرة من..
تطويق panning
التجميد freezing
ال�سبال�ش sphash
وكل ما يتعلق بت�صوير احلركة من الثبات حتي �سرعة ال�ضوء
كانت هذه هي ثيمة معر�ض حركة جلماعة الت�صوير ال�ضوئي
بالقطيف وهذا خمت�صر ملعر�ضنا .17
كم ا�ستغرق االعداد للمعر�ض؟

كانت الثيمة هي بداية امل�شوار للأعداد اىل هذا العر�س
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اجلماعي الناجح وكان االعالن عنها من قبل �سنة لكي ي�ستنا
جلميع للأع�ضاء امل�شاركة ويكون هناك الوقت الكايف خلتار
املنا�سب من ال�صور والتجارب املميزة للمعر�ض وامل�شاركة
بقوة..
كان هناك عمل ذواب اىل �أدارة اجلماعة والكوادر على
مدار �سنة كاملة ليكون املعر�ض بامل�ستوي الذي يلبي طموح
اجلميع وكان عنون املعر�ض حركة هو ا�سا�س جلميع الور�ش
واملحا�ضرات والقاءات التي اقامتها اجلماعة لي�ستفيد جميع
االع�ضاء منها للمعر�ض وتكون هناك افكار جديدة لهم.
وكان جزء من �أعداد للمعر�ض ا�ستخراج الت�صريح للمعر�ض
من اجلهات الر�سمية  ,وبد�أ اال�ستعداد ال�ستالم االعمال
وحدد الوقت لذلك وحدد يوم معني للجنة التحكيم وكانت
جلنة التحكيم مكونه من :الفنان الأ�ستاذ  /علي �أبوعبداهلل
الفنان الأ�ستاذ  /حممد ال�شيخ الفنان الأ�ستاذ  /حممد
اخلراري.
 -1حممد ال�شيخ من دولة البحرين م�صور وكالة ال�صحافة
الفرن�سية � -أ .ف .ب  ,حا�صل على لقب " التميز " من
االحتاد الدويل لفن الت�صوير الفوتوغرايف فياب ،حا�صل على
�أكرث من  ١٥٠جائزة يف م�سابقات الت�صوير الفوتوغرايف الدولية
من خمتلف �أنحاء العامل �شارك يف تنظيم و حتكيم الكثري من
م�سابقات الت�صوير يف داخل وخارج البحرين.

 -2حممد عبد اهلل اخلراري  ,ع�ضو جماعة الت�صوير ال�ضوئي
بالقطيف منذ  ,٢٠٠١رئي�س �سابق جلماعة الت�صوير ال�ضوئي
بالقطيف ,قدم العديد من الدورات واملحا�ضرات الفنية
والثقافية يف الفنون الب�صرية� ,.شارك بتحكيم العديد من
م�سابقات الت�صوير املحلية ,.حا�صل على العديد من جوائز
الت�صوير الدولية , .اختري من �ضمن الوفد ال�سعودي امل�شارك
يف ملتقى الفنون الب�صرية لفناين جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربي.٢٠١٣
 -3علي ح�سن �أبوعبداهلل ,ع�ضو م�ؤ�س�س جلماعة الت�صوير
ال�ضوئي بنادي النور عام  ,1413ع�ضو م�ؤ�س�س جلماعة
الت�صوير ال�ضوئي بنادي اخلليج عام  ,1416ع�ضو م�ؤ�س�س
جلماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف عام  ,1418مدير االنتاج
يف بروفوتو  ,له عدة م�شاركات يف الت�شكيلي والفوتوغرايف
على امل�ستوي املحلي والعربي � ,شارك يف العديد من جلان
التحكيم على امل�ستوي املحلي  ,فاز بعدة جوائز مل�سابقات
فوتوغرافية حملية.
مت فرز وجتميع الدرجات للم�شاركني يف حمور التجربة والفردي
من قبل اللجنة التحكيم.
و�أ�شاد الفنان حممد ال�شيخ بالأع�ضاء امل�شاركني يف حمور
التجربة واملناف�سة القوية يف الفوز بلقب �أف�ضل جتربة ..
وكانت اف�ضل جتربتي قد ح�صدة النقاط هم جتربة ال�سيد

حممد علي اخل�ضراوي وجتربة ح�سن حممد املبارك.
كم كان عدد املتقدمني؟

كان عدد املتقدمني للمعر�ض كثري ومت ا�ستبعاد بع�ض ال�صور
امل�شاركة من قبل وزارة االعالم ومن قبل جلنة التحكيم
وكانت النتيجة �سبعة ع�شر عمل يف �أعمال التجربة وخم�سة
وع�شرين عمل يف الأعمال الفردية.
كيف يختلف هذا املعر�ض عن املعار�ض ال�سابقة؟

هذا املعر�ض عن املعار�ض ال�سابقة من حيث التنظيم
والن�شاطات امل�صاحبة له بالإ�ضافة �أ�صبح االنتقاء �أكرث دقة
وحر�صاً ،كما �أن �أحجام الأعمال يف هذه ال�سنة تغريت
فجاءت ب�أحجام �أكرب بحيث تعطي امل�شاهد ر�ؤية �أف�ضل،
كما تو�صل الفكرة ب�شكل �أو�ضح ،وقد جاء اختيار الأعمال
املعرو�ضة من خالل جلنة فرزت الأعمال وقيمت املو�ضوع
وت�شددت يف هذا التقييم بغية اخلروج ب�أعمال متميزة وهو ما
ح�صل فع ًال”
كيف كان االقبال على االن�شطة امل�صاحبة للمعر�ض؟

تعترب الفعاليات امل�صاحبة ملعار�ض اجلماعة جزءاً �أ�صي ًال
من املعار�ض التي ت�ستثمر كمو�سم ثقايف ولي�ست فعاليات
تكميلية ،ولهذا يكون االعداد لها متميز بف�ضل جلنة االن�شطة
يف اجلماعة .وقد �شهد معر�ض حركة هذه ال�سنة ح�ضور مميز
على امتداد جميع فعاليات وب�سبب متيز العناوين واملحا�ضرين
ومت ا�ستقطاب بع�ض فنانني منطقة اخلليج مثل امل�صور علي
يون�س من دولة الكويت..
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�آفاق علمية

هل من ميكروبات جمهرية يف الف�ضاء اخلارجي!
قبل البدء ،دعني �أ�س�ألك � اً
أول  -عزيزي القارئ:-
هل هناك ميكروبات تعي�ش يف الف�ضاء اخلارجي ( )Universeوال تعي�ش على كوكب الأر�ض؟
�أم هل هناك ميكروبات قادرة على �أن تغزو كوكب الأر�ض وتدمر الب�شرية� -أو �أي جن�س حي
�آخر يعي�ش فيه( -نظر ًا ل�سميتها وعدم تعرف جهازنا املناعي عليها)؟

الدكتور /حممد حمرو�س �أحمد �آل حمرو�س
باحث وا�ست�شاري يف علوم امليكروبات الإكلينيكية
وهند�ستها اجلينية

وعليه هناك الكثري من الأ�سئلة عن طبيعة الأبعاد التي قد
يتميز بها عامل الأجرام ال�صغرية!
لو ت�أملت -عزيزي القارئ -يف الأ�سباب التي جتعل الكثري
من الأحياء ال ت�ستطيع �أن تعي�ش يف بيئة عالية امللوحة
كالبحر امليت -مث ًال� -ستعرف ب�أنها هي نف�س الأ�سباب
التي جتعل بع�ض �أنواع احلياة املوجودة يف تلك البيئة قادرة
على �أن ت�ستمد القوة وتبقى ُمتعاي�شة يف تلك البيئة ،بل
هي نف�س الأ�سباب التي جتعل بع�ض �أنواع احلياة ت�ستمد
القوة من م�سببات املوت للكثري من الكائنات احلية ومن
�ضمنها الإن�سان كالإ�شعاعات وارتفاع درجة احلرارة �أو
انخفا�ض درجة الربودة ،وغريها من �أ�سباب تظهر على �أنها
كارثية ومميتة.

�إن الدرا�سات التي جتريها جامعة ماريالند الأمريكية
(بتمويل من "نا�سا" وبتعاون من م�ؤ�س�سة الأنظمة
البيولوجية يف مدينة �سياتل) على الهاليكوبكترييوم �أ�شارت
�إىل �أن تلك النوعية من امليكروبات لها القدرة على �إ�صالح
حم�ضها النووي (� )DNAأو املوروث اجليني عند تعر�ضها
لظروف بيئية قا�سية مدمرة بطريقة هند�سية بارعة؛ حيث �أنها
كانت (وكما قال رئي�س الفريق العلمي �أدريات كي�ش من
جامعة ماريالند) يف كل مرة تخ�ضع لظروف قاتلة (والتي من
�ضمنها تعري�ضها للأ�شعة فوق البنف�سجية واجلفاف وانعدام
اجلاذبية) تعاود ترتيب حم�ضها النووي بالطريقة التي كانت
عليها ،علما ب�أن باقي الأنواع البكتريية التي كانت تخ�ضع
لنف�س التجربة متوت وتتغري متاماً.

لقد �أده�شت هذه النوعية من البكترييا خيال الباحثني،
خذ على �سبيل املثال ميكروب الهالوبكترييوم وجعلتهم ي�س�ألون:
( )Halobacteriumفهي تعي�ش يف البحر امليت
وت�ستمد القوة من �إرتفاع معدل امللوحة (والذي ي�صل �إىل عن �إمكانية مقاومتها للظروف املعقدة يف
ما يعادل من � 5إىل � 10أ�ضعاف امللوحة املوجودة يف مياه الف�ضاء اخلارجي؟
وتقول الباحثة جو�سلني ديورجريو (من نف�س الفريق البحثي
البحار الأخرى).
وانطالقا من الهالوبكترييوم ،ف�إن العلماء تطلق العنان املذكور) ب�أن الهاليكوبكترييوم تفرز �إنزميات ا�صالحية
يف تفكريها �إىل امكانية ايجاد �سبل للحياة خارج نطاق للحم�ض النووي يف املوروث اجليني للهاليكوبكترييوم
التفكري الإعتيادي؛ بل وي�صل �إىل ما هو �أبعد من التعر�ض ت�سمى ب�أدوات الإ�صالح اجلزيئية (molecular
للإ�شعاعات الكونية والتي قد تدمر املحتوى اجليني  )repair toolsقادرة على تعديل احلم�ض النووري
للموروث اجليني متى ما �أ�صيب ب�أي �أ�ضرار.
للكائنات احلية (خ�صو�صاً امليكروبات).
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�آفاق علمية

وهل مبقدور الطب اال�ستفادة منها يف منع الأمرا�ض
ومن هنا بد�أ العلماء ي�س�ألون:
هل بالإمكان اال�ستفادة من هذه البكترييا يف �إيجاد ال�سرطانية ،مث ًال؟
نظام ُم�شابه يعمل بنف�س الكفاءة عند الب�شر (�أي يقوم
بالتعديل التلقائي عند حدوث العطب يف حال كان ومن الأمور املهمة هنا والتي يجب �أن �ألفت الإنتباه لها،
هو �أنه قد مت احل�صول على الهاليكوبكترييوم يف تر�سبات
هناك تعر�ض لتلوث بيئي �أو لل�شيخوخة مث ًال)؟
ملحية يعود عمرها �إىل قرابة  250مليون �سنة (وهي
وال�س�ؤال �أعاله خارج نطاق املقالة احلالية ،ولكنه �س�ؤال تقارير جدلية).
يطرح بطريقة بحثية احرتافية جتعل العلماء يبحرون من ف�إذا �صح هذا! ف�إنه �سي�شجع العلماء على البحث
خاللها ب�أفكارهم �إىل ما هو �أبعد من النظام املوجود يف بجدية عن حياة يف الف�ضاء ،خ�صو�صاً �أن الدرا�سات
ميكروب الهليكوبكترييوم .ويجب علينا �أن ال نغفل العلمية التي قامت بها املركبتني "�سربت" ()Sprit
ونتذكر �أي�ضً ا ب�أن �أ�صل العلوم املطبقة يف ع�صرنا احلايل و"اوبورت�شينيتي" ( )Opportunityعلى �سطح
املريخ قد ك�شفت عن وجود بحريات ملحية يعود عمرها
كانت �أفكار فر�ضية ونظريات بدت وك�أنها خيالية.
لع�شرات ماليني ال�سنني وهو ما يثري ت�سا�ؤالت العلماء
بناء على ما تقدم ،مت طرح ال�س�ؤال الثاين :حول احتمالية وجود ميكروبات مماثلة للهليكوبكترييوم
كيف يتم اال�ستفادة من تلك الأدوات الإ�صالحية تعي�ش على كوكب املريخ (�أو حتى على كوكب �آخر)!
اجلزيئية عند غزو الف�ضاء؟
نوفمرب2013/
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احتفلت عائلة الع�سيف بزواج ابنها قا�سم عبد الر�سول الع�سيف
على كرمية احلاج عبد اهلل الطرموخ �..ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ت�صوير ريكوردجن

افراح الكاظم احتفلت عائلة الكاظم بحفل زواج ابنها حممد الكاظم �..ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت ا�سرتا اخل�ضيمي واخلاطر بزواج ابنهما
علي ح�سني اخل�ضيمي على كرمية الأ�ستاذ عبداهلل
عبدالكرمي اخلاطر�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرة دهنيم بزواج ابنها ح�سني دهنيم �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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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
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�إلتهابات الكبد الوبائي ( الفريو�سي )
بقلم الدكتور //هادي العوامي
ا�ست�شاري �أمرا�ض باطنية مبجمع الدمام الطبي

تعريفه :
�إن �إلتهاب الكبد الوبائي ي�شكل خطرا كبرياً على �صحة الإن�سان نظراً لوظائف الكبد الهامة
التي ال ميكن اال�ستغناء عنها وهو �أحد الأمرا�ض املعدية التي ت�سببها الفريو�سات وت�سبب �ضرر
الت�شخي�ص :
للكبد وقد يكون ال�ضرر الناجت م�ؤقتاً �أو دائم َا .
ويقدر عدد امل�صابني ب�إلتهابات الكبد الوبائي ب و ج بحوايل  500-350مليون �شخ�ص حول يعتمد الت�شخي�ص على التحاليل املخربية ب�شكل �أ�سا�سي وعلى الفح�ص ال�سريري .
ويتم عمل حتاليل عامة روتينية ت�ستخدم عند اال�شتباه بالإ�صابة بالفريو�س وت�شمل  :فح�ص
العامل.
�أنزميات الكبد ووظائفه .
وتوجد حتاليل خا�صة لتحديد نوع الفريو�س :
الكبد :
هل تعلم �أن الكبد من �أكرب �أع�ضاء الإن�سان حجماً ويبلغ وزن الكبد  1.6-1.4كيلو جرام عند �إلتهاب الكبد الوبائي  Aيعمل فح�ص Igm
�إلتهاب الكبد الوبائي  Bيعمل HBsAg
الذكور و  1.4-1.2كيلو جرام عند الإناث .
بالن�سبة �إلتهاب الكبد الوبائي  Cيعمل فح�ص  ELISAلك�شف الأج�سام امل�ضادة .
يقع الكبد يف اجلانب الأمين من �أ�سفل القف�ص ال�صدري .
ويقوم الكبد بوظائف عديدة ت�صل �إىل  500وظيفة يف ج�سم الإن�سان .
العالج :
الوقاية خري من العالج :
�أ�سباب �إلتهاب الكبد الوبائي:
�إلتهاب الكبد الوبائي : Aتتم الوقاية من الإ�صابة ب�إلتهابات الكبد الوبائي ب�أخذ التطعيمات اخلا�صة ب�إلتهاب الكبد
ينتقل عن طريق ال�شرب والأكل امللوث  ،الكثري من الأ�شخا�ص الذين ي�صابوا بهذا الفريو�س الوبائي Aو Bحيث ال يوجد تطعيم للفريو�س .C
ال تظهر عليهم �أعرا�ض املر�ض ويتعافون منه  ،كما ان هذا الفريو�س ال ي�سبب �إلتهابات مزمنة  .كما انه تتم الوقاية من الإ�صابة ب�إلتهابات الكبد الوبائي بتجنب طرق انتقال املر�ض التي مت
�إلتهاب الكبد الوبائي : Bذكرها �سابقاً على �سبيل املثال جتنب املخدرات وجتنب اجلن�س الغري �شرعي .
ينتقل عن طريق �أم�صال الدم ,احلقن امللوثة بالفريو�س وبالأخ�ص عند مدمنني املخدرات كما �إلتهاب الكبد الوبائي  : Aال يوجد عالج للفريو�س ولكن ين�صح املري�ض بالراحة البدنية وعدم
ينتقل عن طريق املعا�شرة اجلن�سية مع �شخ�ص م�صاب بالفريو�س  ،وقد ينتقل من الأم امل�صابة الإجهاد ومنع الكحول والأدوية التي ميكن هدمها يف الكبد .
�إىل اجلنني �أثناء الوالدة .
�إلتهاب الكبد الوبائي  :Bيعتمد اتخاذ القرار بالعالج على ن�شاط الفريو�س ويتم معرفة �أن
وهذا الفريو�س ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إلتهابات مزمنة وتليف بالكبد عند قله من املر�ضى تبلغ الفريو�س ن�شط او خامل عن طريق عمل فحو�صات وظائف الكبد و .PCR
ن�سبتها . % 5
ويف حالة اخلمول ال يحتاج �أي عالج و�إمنا يتم متابعة املري�ض دورياً ملتابعة ن�شاط الفريو�س
�إلتهاب الكبد الوبائي :Cوامل�ضاعفات .
طرق انتقال هذا الفريو�س م�شابهه للفريو�س � Bإال انه ي�ؤدي �إىل �إلتهابات مزمنة للكبد بن�سبة �أما �إذا كان الفريو�س ن�شط يعطى م�ضاد حيوي عن طريق الفم لفرتة وجود الفريو�س وقد متتد
كبرية ت�صل . %60
لطول احلياة .
�إلتهاب الكبد الوبائي DوEو: Gويف بع�ض احلاالت ميكن ا�ستخدام االنرتفريون ملدة عام فقط .
من امل�سببات لإلتهاب الكبد ولكن ن�سبة اال�صابه بها قليلة .
�إلتهاب الكبد الوبائي , : Cويتم عالجه با�ستخدام حبوب وابر االنرتفريون ملدة عام .

-تغري لون البول �إىل لون الغامق مع يرقان وا�صفرار بيا�ض العيون والأغ�شية املخاطية .

�أعرا�ض �إلتهابات الكبد :
امل�ضاعفات :
قد ال تظهر �أعرا�ض وعالمات املر�ض عند بع�ض املر�ضى امل�صابني ب�إلتهاب الكبد الفريو�سي ويف اال�صابه ب�إلتهاب الكبد الوبائي Bو Cي�ؤدي �إىل �إلتهاب مزمن وتليف يف الكبد كما ي�ؤدي
حال ظهور فقد تتمثل يف :
�إىل �سرطان الكبد و ميكن تفادي امل�ضاعفات يف حالة االكت�شاف املبكر وبد�أ العالج يف الوقت
الإح�سا�س بالتعب والإرهاق وفقدان ال�شهية مع الغثيان والقيء يف بع�ض الأحيان .املنا�سب .
�أمل يف البطن يف الربع العلوي مع ارتفاع ب�سيط يف احلرارة . 38ذو احلجة 1434/هـ

يعرف علم الغدد ال�صماء ب�أنه احد فروع علم البيولوجيا الذي
يتعلق بعمل الهرمونات و الغدد التي تقوم بتكوينها و �إفرازها.
و تقوم الغدد ال�صماء ب�إفراز الهرمونات مبا�شرة يف الدم و
لي�س لهذه الغدد قنوات ملرور الهرمونات بل ت�أخذ طريقها
مبا�شرة عن طريق الدورة الدموية �إىل اخلاليا �أو الأن�سجة .و
تقوم الغدد ال�صماء و ما تنتجه من هرمونات ب�ضبط و تنظيم
�أن�شطة اجل�سم .و �أهم وظائفها هي عملية التكاثر من خالل
تكوين اخلاليا التنا�سلية ,و كذلك �ضبط التطور و النمو و
تقوم الغدد ال�صماء بافراغ حمتوياتها من الهرمونات مبا�شرة
داخل الأوعية الدموية دون احلاجة �إىل قنوات و لهذا �سميت
بال�صماء .و تنتقل هذه الهرمونات عن طريق الدم اىل �أن�سجة
و خاليا اجل�سم املختلفة ,و تختلف الغدد ال�صماء عن الغدد
الأخرى التي ال تنقل �إفرازاتها عن طريق الدم و �إمنا عرب
قنوات مثل الغدد اللعابية التي تفرز اللعاب داخل الفم ,و
الغدد املخاطية ,و الغدد العرقية .و الغدد ال�صماء هي:
 :1الغدة النخامية و توجد يف الر�أ�س و هي ف�صان ف�ص �أمامي
و ف�ص خلفي.
 :2الغدة حتت املهاد و توجد �أي�ضا بالر�أ�س.
 :3الغدة الدرقيه و تقع يف مقدمة الرقبة.

 :4الغدة الكظرية و هي غدتان فوق الكليتني.
 :5اخل�صيتان عند الذكور.
 :6املبي�ضان لدى الإناث.
 :7الغدة اجلاردرقية تقع بجوار الغدة الدرقية.
 :8البنكريا�س و يوجد يف التجويف البطني.
 :9امل�شيمة و تتكون �أثناء احلمل و تقوم بتو�صيل الأك�سجني
و التغذية لنمو اجلنني.
و تن�شئ ا�ضطرابات الغدد ال�صماء نتيجة نق�ص �أو زيادة
معدالت �إفراز الهرمونات �أو اختالل يف نقل الهرمون �أو
وجود �أورام حميدة �أو خبيثة مفرزه للهرمونات .و تختلف
ا�ضطرابات الغدد ال�صماء ح�سب نوع املر�ض فقد يحدث
تغريات يف وزن اجل�سم حيث يزداد الوزن يف حالة الق�صور
الدرقي و يقل الوزن يف حالة الن�شاط الدرقي .و ميكن تقييم
وظائف الغدد ال�صماء عن طريق قيا�س الهرمونات التي تنتجها
يف الدم او البول حيث يتم قيا�س هرمون الغدة املراد تقييم
وظيفتها و بذلك يتم العالج عن طريق التعوي�ض للهرمونات
الناق�صة .و يف مرحلة ال�شيخوخة حتدث بع�ض التغريات املهمة
يف وظائف الغدد ال�صماء و ت�صيب الرجال و ال�سيدات معا
نتيجة ل�شيخوخة الغدد ال�صماء .فمن التغيريات امل�صاحبة

الطبية

الغدد ال�صماء و الهرمونات
د .باقر العوامي
ا�ستاذ و ا�ست�شاري طب االطفال

لل�شيخوخة التي ت�صيب الرجال وحدهم هي نق�ص هرمون
الذكورة و خا�صة التي�ست�سرتون حيث يقل معدل هذا الهرمون
لدى الرجال عند �سن الثمانني حوايل ن�صف معدله عند �سن
اخلم�سني� .أما ال�سيدات فيحدث نتيجة و�صول املر�أة �إىل �سن
الي�أ�س و توقف عمل املبي�ض �إىل نق�ص يف هرمون الأنوثة خا�صة
الربوج�سرتون .و قد �أدى التقدم الهائل يف علم البيولوجيا و
طب اجلينات اىل تطور كبري يف علم الغدد ال�صماء و فهم �أعمق
لكيفية عمل الهرمونات و حتديد �أ�سباب الإ�صابة با�ضطرابات
الغدد ال�صماء.

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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متابعات

ال�سعيدي رئي�س ًا للمجل�س الـبلدي القطيف
اختار �أع�ضاء املجل�س البلدي مبحافظة القطيف يف مقر املجل�س ببلدية القطيف ال�سيد �شرف
ال�سعيدي رئي�ساً للمجل�س للفرتة الثانية التي متتد �سنتني قادمتني.
ومت الت�صويت على من�صب نائب الرئي�س وكانت النتيجة تعادل اال�صوات بني الدكتور
علي بداح اخلالدي واملهند�س عبدالعظيم اخلاطر مما ي�ستوجب رفعه ل�سمو الوزير للبت فيه.
وعقد املحل�س البلدي مبحافظة القطيف اجتماعه اخلام�س والثالثني برئا�سة املهند�س عبا�س
ال�شما�سي رئي�س املجل�س  ،وخ�ص�ص النتخاب رئي�س للمجل�س ونائبه للفرتة الثانية.
و�شكر املهند�س ال�شما�سي االع�ضاء على تعاونهم املثمر خالل ال�سنتني االوليتني من عمره
وعلى روح االن�سجام والتكاتف الذي �أبدوه ،مما ولد لدى املجل�س ر�ؤية وا�ضحة وا�سرتاتيجية
حمددة و�أهداف طموحة ترتقي مب�ستوى اخلدمات البلدية ملواطني املحافظة.
ومتنى املهند�س ال�شما�سي للرئي�س اجلديد ال�سعيدي وبقية االع�ضاء التوفيق والنجاح كفريق عمل واحد متناغم مبا يحقق
تطلعات املواطنني وال�سري بخطى وا�ضحة نحو اقتنا�ص الفر�ص ومواجهة التحديات التنموية التي يتطلع اليها املواطنون.

ملتقى �إبداع الثقايف
يكرم ال�سيد ح�سني الها�شم
يف حفل بهيج يف ملتقى الفن وال�سالم مت تكرمي الفنان املبدع
ال�سيد ح�سني الها�شم الذي يحلق بني الفعاليات يف حمافظة
القطيف ليكون املر�آة اجلميلة للجميع
وحينما فكرنا يف تكرمي ال�سيد ح�سني الها�شم
�س�ألته من اجلهات التي تعتز ب�أنك غطيت فعالياتهم
قال يل .........
وذهبت لهم وكلمتهم عن فكرة التكرمي لهذا الرجل املخل�ص
فلم ي�ستجب �إال عبري الفرج وحدها فقط من املركز ال�صحي
من �ضمن جمموعة كبرية من اجلهات واملهرجانات واللجان
واملنتديات
ولكن جاء تكرميه مبهجاً
وي�ستحق كل مبدع يف وطننا التقدير

ملتقى الوحدة الوطني يهدي �أربعة �أو�سمة للكفاءات الوطنية
�أطلق الأ�ستاذ ح�سني فتيل م�شروعه
الوطني حتت م�سمى كفاءات وطنية يف
منزل الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صراهلل"منتدى حوار
احل�ضارات" يف حمافظة القطيف ،برعاية
رئي�س ملتقى الوحدة الوطني النا�شط
علي النا�صر و�سط ح�ضور عدد من
املثقفني ورجال الأعمال ورجال الدين.
انطلق احلفل ب�إدارة ا�ﻷ �ستاذ حممد علي
اخلنيزي وقدم يف بدايته كلمة ترحيبية
للح�ضور حتدث فيها عن ملتقى الوحدة
الوطني وما يحمله على عاتقه من ن�شر املحبة والت�سامح والرتابط والإخاء بني �أبناء هذا الوطن الغايل ،من خالل �أهدافه
ور�ؤيته ور�سالته النبيلة فقد متخ�ض هذا امللتقى اليوم عن �إجناب م�شروع جديد كفيل بزيادة حلمة �أبناء هذا الوطن الغايل على
قلوب اجلميع من خالل التعريف برجاالته الذين عملوا فيه بكل حب و�إخال�ص وتفاين وانتماء لرتاب هذا الوطن الغايل،
للرقي به يف حمافل دولية عاملية ،فقد كانت القطيف نبع ال ين�ضب وولود ال تكل وال متل من �إجناب ه�ؤالء العظماء ،الذين
�سطر التاريخ �أ�سماءهم على مر الزمان بحروف من ذهب ،ونحن نقف اليوم لإطالق هذا امل�شروع الرائع حتت م�سمى "م�شروع
الكفاءة الوطنية" ودورها يف تعزيز الوحدة الوطنية  ،حتت �شعار كفاءات وطنية وقد �ألقى �صاحب فكرة هذا امل�شروع اال�ستاذ
ح�سني فتيل كلمة تو�ضيحية للح�ضور بخ�صو�ص هذا امل�شروع وكان مفادها ب�أنه يجب على كل �أبناء هذا الوطن الغايل ،من
ذوي الكفاءات العالية الوقوف مع �شباب هذا الوطن والأخذ بيدهم وتوجيههم وتبنيهم من مراحل عمرية مبكرة من خالل
و�ضع اال�سرتاتيجيات ال�ضرورية؛ لتوفري متطلبات التفاعل ا�ﻹ يجابي مع �سوق العمل املحلي والعاملي للرقي بهم وبهذا البلد
العزيز على قلوب اجلميع.
وقد �صاحب هذا احلفل الكرمي تكرمي جمموعة من الكفاءات الوطنية التي كان ومازال لها دور كبري وفعال يف خدمة �أبناء
الوطن من خالل هذا امل�شروع ،وقد قدم رئي�س ملتقى الوحدة الوطني النا�شط علي النا�صر ورئي�س كفاءات وطنية الأ�ستاذ
ح�سني فتيل �أربعة �أو�سمة للكفاءات الوطنية مع ع�ضوي امللتقى الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل والكاتب بدر ال�شبيب.
وقد مت تكرمي الدكتور فا�ضل عبا�س الرويعي بت�سليمه و�سام كفاءة �أمرا�ض وزراعة الكلى) والدكتور جمال ح�سني ال �سماعيل
بت�سليمه ( و�سام كفاءة علم الريا�ضيات) والدكتور ماهر حممد �آل �سيف بت�سليمه (و�سام كفاءة الإقت�صاد والإ�ستثمار)
وا�ﻷ �ستاذ ح�سني �أحمد هنيدي (و�سام كفاءة الإ�سثمار العاملي).
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وفاة والدة
عبد الباري الدخيل وابنة �أخيه
انتقلت اىل رحمة اهلل احلاجة
لولوة بنت حممد بن �صالح �آل
حيدر ،حرم املرحوم احلاج وولدة
كل من عبدال�سالم و�أديب
وعبدالباري �أبناء الراحل احلاج
�أحمد بن عبدالر�ضا �آل دخيل،
وذلك بعد معاناة و�صراع طويلني مع املر�ض ،وجاءت
حادثة الوفاة بعد ا�سابيع من وفاة حفيدة املرحومة �أبرار
بنت �أديب �آل دخيل بعد حادث مروري �أليم اثناء عودتها
من مملكة البحرين مع زوجها (وحفيدها اي�ضا) علي بن
عبدال�سالم �آل دخيل ..
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل ا�سرة �آل الدخيل ،واقاربها
و�أن�سابها ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة ،وت�س�أل املويل ان
يتغمد الفقيدتني بوا�سع رحمته وي�سكنهما الف�سيح من
جنته.

�آخر الكالم

ال �شيء...
�شيماء علي العبد اجلبار

ثقافة

�آخر الكالم

هذا لي�س فم
هذا ٌ
�شق خطه الدهر لوجهي
لأتذكر مابقى من عمري
�أن ال�صمت من ذهب
هذه لي�ست عني
هذا بقايا قمر
تنا�ساه الليل على وجهي
كي �أ�سهر
هذا لي�س قلب
ولي�س طف ً
ال يتيم
�أ�ضاع دثاره وقت املبيت
بعدما �أرهقه الو�سن
هذا ل�ست �أنا
هذا �شتات �أفكار
وروح ولرمبا ال �شيء مما ذكرت

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

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

القطيف � -شارع الريا�ض 8547773 :

�سما ا َ
خلط

www.samalkhot.com
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جمموعة الأمانة اخلليجية
Gulf Amana Group

�أجهزة �أمنية
ال�سيد �إبراهيم ال�سيد حممد اليا�سني

رئي�س جمل�س الإدارة

ت�صميم مواقع انرتنت

مواد غذائية وبهارات

هناجر ومباين حديدية

خدمات �صناعية وكهربائية

�سياجات �أمنية

خدمات ت�شغيل زائد عمالة

مقاوالت عامة

املركز الرئي�سي  :الدمام
تلفون+ 966 13 8178685 :
فاك�س  + 966 13 8178685 :حتويلة 106
اجلوال + 966 506384077 - + 966 505867803 :

�ص.ب  8263 :الدمام31482 :
اململكة العربية ال�سعودية

Email: ibrahim@gulfamanagroup.com

الأح�ساء :
الريا�ض :
الدوحة  -قطر :

www. gulfamanagroup.com

�شركة احتاد الأ�شقاء املحدودة  -فرع املقاوالت

�أبناء املرحوم فوزي بن مهدي اجل�شي

اخلرب  -الراكة  -جممع ال�سعيد  -2فيال رقم  113هـاتف 0138477919 - 0138477606:

فاك�س 0138477818 :

كورني�ش �سيهات تلفون � - 8377343 :سيهات  -حي اخل�صاب 0564609555

القطيف � -شارع القد�س013 8630699 -013 8556763 :
القطيف �شارع اجلزيرة013 8554231 -013 8510229 :

نوفمرب2013/

43

 44ذو احلجة 1434/هـ

