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القطري للإ�ست�شارات الهند�سية
AL QATARI ENGINEERING CONSULTANTS
درا�سات هند�سية ت�صاميم معمارية �إ�شراف هند�سي �إدارة م�شاريع �أعمال م�ساحية

املكتب الرئي�سي  -الدمام
�ص.ب63063 :
الرمز الربيدي31516 :
تليفون0138090336 :
فاك�س 0138090204 :
Email: dammam@qatcon.net

القطيف \
�ص.ب570 :
الرمز الربيدي31911 :
تليفون0138541014 :
فاك�س 0138540641 :
Email: qatif@qatcon.net

Facebook.com/qatcon

تبوك
�ص.ب941 :
تليفون0144230126 :
فاك�س 0144222069 :
Email: tabouk@qatcon.net

لبنان -بريوت
�ص.ب995 :
تليفون9619638730 :
فاك�س 9619638731 :
Email: lebanon@qatcon.net

www.qatcon.net
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�أول
بسم اهلل الرحمن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

سلمى الخضراء الجيوسي ..
مالمح إبداعية
�سلمى اخل�ضراء اجليو�سي ،بد�أت ن�شر
ق�صائدها يف جملة الآداب البريوتية قبل
�إ�صدار ديوانها «العودة �إىل النبع احلامل»
�سنة  ،1960وقد قامت بالتدري�س يف
جامعات عربية و�أجنبية ،منها اخلرطوم،
اجلزائر ،ق�سنطينة ،ويوتا ،وميت�شغان
ووا�شنطن ،وتك�سا�س.
ملحة عن �شاعريتها :
لكن ماذا عن التجربة ال�شعرية للأديبة
ال�شاعرة �سلمى اخل�ضراء اجليو�سي  ،وما
مالمح �إبداعها اخلا�ص  .وهل انعك�ست
جتربة الرتجمة على تفردها ال�شعري ؟
�أت�صور �أن هذا ما �سوف نح�صره يف معاجلتنا النقدية
ل�شيء من كتابتها الغنية بالأحا�سي�س ال�صادقة ،
والت�صوير احلي الأخاذ  .كما يف ق�صيدتها " هل
جاءتك �أخباري؟" .
وفيها تنطلق خميلتها لر�سم لوحة كاملة بالألوان
والظالل  ،مع ال�شعور القوي مب�أ�ساة الإن�سان املعا�صر
الذي يو�شك على الغرق  ،وبرغم �ضجيج احلياة
فهناك �شعور عارم بالوحدة وبال�صقيع الذي ميتد من
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اجل�سد �إىل الروح  .الحظ جزالة اللغة وجمال ال�صورة
مبا مينحه املعجم ال�شعري من طاقة �أكيدة للتعبري عن
الذات يف ليل يهبط بق�سوة على الب�شر الأحياء يف
�أحالمهم االفرتا�ضية :
تغو�ص �سفينتي يف البحرُ ،
تغرق ال �أ ّجنيها
�صقيع الليل ،ياويلي ،يكدِّ �س ثلجه فيها
فال تقرب
�أنا املوت الذي يغ�شى
ذرى الأعماق ،ال تقرب
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�أنا املوت الذي تخ�شى،
�أنا احلزن القدمي،
�أنا ارتعا�ش اخلوف والعار.
�أما جاءتك �أخباري؟
تبد�أ دورة ال�س�ؤال  ،ويقرتب املوت من
تلك الروح املعذبة حتى نخاله قد اخرتم
اجل�سد  ،فتحقق الهالك مع حزن راح
يت�سرب �إىل النف�س  ،ويت�شابك اخلوف مع
العار لتكون ترنيمة الفقد النهائي ؛ حيث
ال رجوع  ،ويف هد�أة الليل يتج�سد ال�شعور
القوي باملحنة التي ال تني حتيط النف�س،
وتناور القلوب املفعمة بحب احلياة  ،مع
ظالل تراجيدية لها وقع امل�أ�ساة :
�صقيع الليل مد جذوره عندي،
وع�شّ �ش يف �شِ غاف القلب
من ينجيك من بردي ؟
�أحبك ؟ �أم�س �أحببنا،
تقا�سمنا جنون الدفء ،غامرنا و�أخ�صبنا،
كنت �أمامها وحدي.
وملا هاجت الأنواءُ ،
تغور �سفينتي يف البحر ،تغرق ،ال �أ ّجنيها

�صقيع البحر والذروات يح�ضنها ويطويها،
يتقل�ص الإح�سا�س باحلب رغم �أنه جاء طاهرا بريئا ،
ويتقا�سم العا�شق جنون الدفء مع حمبوبه  ،ثم تهيج
الأنواء فال تبقي وال تذر .فيما ال�سفينة تتعر�ض ملحنة
تو�شك �أن تغرقها  ،ومل يعد هناك مفر من املقاومة
ال�شر�سة كي تنجو الروح من املوت الو�شيك .موت
يف�ضي �إىل عدم مطلق وهو ما ترف�ضه ال�شاعرة عرب
جتربتها الغنية يف الواقع العربي املرتبك :
وكم قاومت من �شغف لأدفن جذوتي فيها
ِلت ؟
حتاول جذو ًة ُقت ْ
�أما جاءتك �أخباري ؟
�أنا موت على الذروات ،يف الأعماق,
�أغ�سل �صفعة العار
�أنا املوت الذى �أهوى
ويف امليدان �أ�شباح
ويف ال�شارع �أ�شباح ،ويف املقهى
�أنا وحدي التي �أحيا
طوتني دون هذا العامل املحموم �أرياح،
ومزقني نقاء الثلج،
هل جاءتك �أخباري ؟
ي�صبح هذا ال�س�ؤال هو مفتاح العودة للهروب من
العامل املوبوء  ،وتظل الوحدة تلوح من بعيد فيما تهب
الرياح ويت�ساقط الثلج ليمزق ال�شمل  ،فك�أن �سلمى
اخل�ضراء اجليو�سي ت�صور حال ال�شاعر يف املنفى  ،فهي
حتاول الو�صول �إىل ال�شاطيء غري �أن الأمان �شيء بعيد
متاما  ،وتلك هي املع�ضلة يف حقيقة الأمر:
�أنا وحدي التي �أحيا
ف�إين مت بالأم�س
�ضباب الليل لف ب�صمته ر�أ�سي
َغ�شَ ْتني ُ ّلة الن�سيان
ت�شفي الطعنة اخلر�ساء يف نف�سي
�أفي�ض نقاو ًة يف املوت
هل جاءتك �أخبارى ؟
الوحدة عالمة فارقة  ،و�صورة ال�ضباب الكثيف
ي�سيطر على ف�ضاء امل�شهد بينما ال�صمت يلف الر�أ�س،
والن�سيان يت�صاعد رويدا رويدا  ،يتلقى القلب طعنة
غادرة  ،ويقرتب اجل�سد من �شبح املوت  ،فهل يعلم
املحبون �أن تلك هي الأخبار التي قد تخفي ال�صورة
بكاملها؟
وترتد ال�شاعرة �إىل مناطق �شديدة اخل�صو�صية حني

ق�صيدة ( �أنا والراهب ) تبحث عن ويف ق�صيد ٍة لها بعنوان"�أنا وال َّراهب" تبحث عن
جمال الأرواح يف نطاق طبيعة غناء  ،تو�شيها املناظر
جمال الأرواح يف نطاق طبيعة
ال�ساحرة  .ال تكف ال�شاعرة عن مطاردة اجلمال
غناء
بالرغم من �شعورها املتزايد بالعزلة  ،وبكونها ابنة
تتحدث عن نف�سها ك�أنثى و�أم  ،تعي�ش يف العامل دون م�أ�ساة .حتدث هنا راهب راقبته يتعبد يف حمراب
حب  .فهل ميكن �أن ي�شعر باحلب من انتزع منه وطنه الطبيعة بكل فتنتها  .نالحظ �أن امل�شاهد ت�ؤ�س�س
قهرا وغ�صبا ؟  .ذلكم هو ال�س�ؤال الذي جتيب عليه
ل�صراع قوي بني الأفق البعيد وبني ال�شم�س وهي
ال�شاعرة بلم�سة �ساحرة من ر�أ�سها املكدود وهو يلوح
ت�سحب �أ�شعتها وت�أذن بالرحيل  .وهل �أ�ضناها غريه؟
ملن يراقب املوقف من بعيد :
هو ُ
اهلل ُي َ
غريك يا راهبي عن ال�سح ِر والأفقِ الغارب
�أنا �أم� ،أنا �أنثى بال حب
وعن روع ِة ال�شم�س �سالت دماً �سكيباً على ال�شفق
و�أم�س ق�ضيت من عاري
الالهب
بال قلب ،بال وطن ،بال دار
وجدتك مثلي َّ
كل م�سا ٍء وحيداً مع املغرب الذاهب
هو اعرتاف م�ؤجل  ،و�شهادة باجلرح الذي مل يندمل،
نعم الواهب
ت�ص ِّلي لر ِّبك ُم�ستلهماً ُهداك من املُ ِ
ويف تلك احلالة يتم ر�صد الداخل بدقة  ،حيث غربة جتد نف�سها وقد تو�سطت امل�شهد  ،فهي ال تكتفي بدور
الأعماق التي تعر�ضت لرعب مي�س الذات  ،ويجربها الرا�صد لكنها تذهب �إىل �أبعد من ذلك للحديث عن
على ال�صمت الأبدي :
نف�سها املعذبة وروحها الباحثة عن معنى وعن يقني ؛
بعيدا دون �أ�ستاري
لذلك كانت ال�شكوى �إحدى الو�سائل التي تدافع بها
تطاول غربة الأعماق ؟
عن حقها يف احلياة :
حاذر ك�شف �أ�سراري
ٍ
�صدري الغا�ضب
عا�صف يدو ُم يف
و�أ�شكو لربي من
َ
�ستب�صر رعبك املكتوم ..يف قلبي
ويف خافقي ثور ٌة ال تكل ويف ُمقلتي َدمعه العاتب
ويف ق�صيدتها "مرثية ال�شهداء" توا�صل �سلمى
وكم �صغت بالوهم يا راهبي عقوداً من الأ�صفر الذائب
اخل�ضراء اجليو�سي ذلك الن�شيج اخلالد الذي ي�سكن تعود لتحدث الآخر عن �أحالمها البعيدة  ،فت�شعر �أنها
منت الن�ص بجر�أة ووعي  ،فت�ستلهم جملة �شعرية من " تهرب من املواجهة لأنها يف �صراع قوي ال ينتهي مع
�أحمد �شوقي " يف و�صفه لنكبة دم�شق كي تعرب عن هيكل الظالم الذي ي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة يف احلياة .
حالتها اخلا�صة ؛ فاحلرية احلمراء لها �ضريبة م�ؤكدة  :هنا ت�ضع على وجهها قناع املقاومة وتقرتب من الأمل
�أنا �أدري �أنهم ماتوا ليحيا الوطن
حتى و�إن كان كذوبا:
�أنا �أدرى �أ ّنَها"احلري ُة احلمرا ُء" هذا الثمن
جريح تهرب من همه النا�صب
أحالم ٍ
ُ
وع�شت ب� ِ
قلب ٍ
الرائ ُع املغمو�س بال ِ
آهات هذا الثمن
و�إين و�إن �أفردتني الليايل وعلقت يف ُظفرها النا�شب
�أنا �أدرى �إمنا احلزن ب�أعماقِ ُف�ؤادي لي�س يدري
فيما يبدو  ،لكونها حتمل دائما راية املقاومة ودفع قوى
�أنا �أبكي َّ
كل عنيٍ فقدت �ضوء احلياة
الظالم  ،فهي بالرغم من كرثة املحن التي توالت عليها
َّ
روح �سال من بني ال�شفاه
كل ٍ
فلديها يقني �أنها �ستظل قوية  ،مهابة � ،شاخمة  .هل
هذا البكاء يعرب عن موقفها جتاه الأحداث التي
متلك ترف اال�ست�سالم �أو الرتاجع �أو االنزواء ؟ !
ع�صفت بوطنها� .إنه بكاء يحمل يف ت�ضاعيفه رف�ضا
وحالت �أغاريدُ قلبي نُواحاً
أمل الكاذ
ُ
وع�شت على ال ِ
كامال بتلك اليد الباط�شة التي خطفت �أحباءها من
فقلبي �سيبقى رفي َع املُنى عزيز الهوى� ،شامخ اجلانب
ال�شهداء الذين جادوا بالروح رخي�صة من �أجل حرية هكذا تلونت الق�صيدة ال�شعرية عند �سلمى اخل�ضراء
الوطن العزيز الغايل :
اجليو�سي ب�ألوان قو�س قزح  ،وبدرجات متدرجة حيث
فاذكرى يا َ
م�سيل اخل ِري
الثى
ِ
واخل�صب َّ
جتيد التقاط التناق�ضات  ،ويف كل الأحوال تعلن عن
�أنت يا �أر�ض اللآلئ والزمرد
امر�أة عربية تقاوم املوت باللغة  ،وتناو�ش الأمل باخليال،
منبع الفريوز يجري يف مياه الأنهر
فيما قدماها واثقة اخلطا يف م�شوارها العنيد  ،بل
حيث تهوى ُدرر الأقمار ليال تتربد
ُ
والعتيد � ،صوب �شم�س فل�سطني البعيدة ـ القريبة!
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لجنة املناسبات بالقطيف تلتقي أمري الشرقية
متابعات

كتب /خالد ال�سنان

زارت جلنة املنا�سبات العامة مبحافظة القطيف �أمري املنطقة
ال�شرقية �صاحب ال�سمو امللكي االمري �سعود بن نايف  ،يف
مكتبه مبقر الإمارة.
وبعد ترحيب �سموه بوفد اللجنة  ،القى �سعادة حمافظ
القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان  ،كلمة �شكر فيها
رعاية �سموه لرعايته حفل اليوم الوطني باملحافظة ،
وم�شاركته الأهايل يف زرع م�شاعر الفرح وال�سرور.
وعب املن�سق العام للجنة املنا�سبات وع�ضو جمل�س املنطقة
ّ
ال�شرقية حممد الدعلوج  ،عن �شكره ل�سمو الأمري ودعمه
املتوا�صل  ،و�أ�شار يف كلمته �إىل �أهمية تفعيل الروح الوطنية
يف هذه املنا�سبات وبث الفرحة لدى اجلميع  ،مبيناً
لـ"القطيف اليوم" ب�أنه اقرتح �أثناء كلمته ت�شكيل جلنة

مكونة من البلدية والرتبية والتعليم واللجنة  ،لبث الوعي
والتثقيف باملحافظة على البيئة والأماكن العامة خالل
املنا�سبات.
ونقل الدعلوج �إ�شادة �سمو الأمري باحلفل الذي �أقيم يف
املحافظة  ،م�ؤكداً ب�أن هذه الفعاليات املتميزة لي�ست غريبة
على القطيف التي متتاز بتعدد ان�شطتها وفعالياتها  ،ووجه
�سموه اللجنة بالعمل على �ستثمار املنا�سبات فيما ير�سم
البهجة وال�سرور على الأهايل ومبا يعود بالفائدة عليهم.
و�أكد الدعلوج ب�أن �سمو الأمري وعد بزيارة للقطيف حتمل
يف طياتها اخلري  ،ويف االخري ت�س ّلم �سموه تقرير �شامل
للمنا�سبة ب�أكملها.
�أع�ضاء الوفد الذي زار �سمو الأمري:

حمافظ القطيف خالد عبدالعزيز ال�صفيان
مدير �شرطة القطيف العميد عبداهلل القري�ش
رئي�س بلدية القطيف املهند�س زياد حممد مغربل
ع�ضو جمل�س ال�شرقية ال�سيد حممد الدعلوج
املهند�س عبداملح�سن الفرج
رجل الأعمال �أجمد �آل نوح
الأ�ستاذ �سعدون خالد عطي�ش اخلالدي
رجل الأعمال ح�سني حممد العبكري
الأ�ستاذ حممد اخلليفة
اال�ستاذ حممد عبدالرزاق الهارون
مدير مكتب املحافظ وليد عبدالوهاب ال�صياح
و�سكرتري املجل�س املجل�س ح�سني ال�صرييف.

آل نوح :منتصف ربيع الثاني تنتهي أعمال التطوير بدانة الرامس

أمجد آل نوح
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ك�شفت جمموعة �آل نوح العقارية ب�أن �أعمال تطوير خمطط �أوعد فر�صة اقت�صادية باململكة ومردود ربحي جيد و�سط
دانة الرام�س تنتتهي منت�صف ربيع الثاين  ١٤٣٦هـ  ،موجة التقلبات االقت�صادية وهذا يعك�س متانة اقت�صادنا
وجاري اجناز اعمال االفراغ لدى كتابة العدل ا�ستعداداً وخ�صو�صية القطيف وما حتتويه من فر�ص واعدة ومميزة.
للحراج الكبري ملخطط دانة الرام�س املتوقع خالل ال�شهرين
القادمه لتدق �ساعة ال�صفر لأهايل القطيف احلبيبه الجناز وبهذه املنا�سبة توجه رجل الأعمال �أجمد �آل نوح  ،بال�شكر
اجلزيل واملباركة للجميع  ،مقدماً كذلك الإعتذار عن �أي
هذا احللم الكبري.
وي�أتي هذا الإعالن من جمموعة �آل نوح العقارية و�سط ت�أخري خارج عن الإرادة  ،واعداً ي�إذن اهلل ومب�شيئته �أن يكون
توقعات كبرية لدخول حتالفات كبرية ومتنوعه من كافة ترخي�ص البناء فوري مع املزاد واالفراغ فوري ،وخمتلفاً عن
مناطق اململكة للظفر بالفر�ص العقاريه مبحافظة القطيف ،وما املزادات ال�سابقه يف املنطقه  ،وختم قوله بالقول ":الوعد
يحتويه هذا املخطط من امتيازات عديدة لتخوله ب�أن يكون قريب وكل عام واجلميع ب�ألف خري".

متابعات

محافظ القطيف يفتتح مهرجان «الوفاء الثامن» بسيهات
محمد الرتكي  -القطيف

افتتح حمافظ القطيف خالد ال�صفيان فعاليات مهرجان
«الوفاء الثامن» مبدينة �سيهات ،والذي تنظمه جمعية
�سيهات اخلريية مب�شاركة بلدية حمافظة القطيف ونادي
اخلليج .ويت�ضمن املهرجان الذي يهدف �إىل دعم قطاع
ال�سياحة يف املنطقة ،وزرع ثقافة العمل التطوعي يف
املجتمع 30 ،فعالية ثقافية واجتماعية وترفيهية وي�ستمر 10
�أيام ي�ستقبل خاللها زواره من ال�ساعة الرابعة ع�صرا اىل
العا�شرة م�ساء يوميا.و�شدد ال�صفيان يف كلمته االفتتاحية
على حتقيق التوفيق والهدف املن�شود من ورائه.
وقدم �شكره وتقديره لكل من �ساهم ودعم وعمل يف
َّ
املهرجان لإجناحه و�إخراجه بهذا املظهر «الرائع» من �إعدا ٍد
وتنظيم .و�شكر امري ال�شرقية �سعود بن نايف بن عبد العزيز
متنف�سا «تثقيف ًيا
للموافقة على �إقامة هذا املهرجان ليكون ً
وترفيه ًيا» للأهايل الكرام يف هذه الإجازة «ال�سعيدة» من
خالل توجيهاته «ال�سديدة» بتقدمي كافة الت�سهيالت لإجناح
املهرجان .وت�ضمن االفتتاح كلمة لرئي�س اللجنة املنظمة
للمهرجانعبدالر�ؤوف املطرود رحب فيها باملحافظ واحل�ضور
منو ًها فيها لتجديد العهد والوفاء للمجتمع من خالل توفري
كافة �سبل النمو واالزدهار اللذان يحققان للفرد الراحة.
و�ألقى الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي كلمة الرعاة مبد ًيا
خاللها �أمله بنجاح املهرجان ،كما مت الإعالن عن �إن�شاء
مركز �سيهات للعمل التطوعي بجمعية �سيهات اخلريية.
و�شارك يف �أوبريت «ق�صة حب» والذي يدعو لإلتفاف

املجتمع نحو «اليتيم» وم�شاركته جميع منا�سباته 12
من�ش ًدا ،نوق�ش فيه �أربع لوحات فنية تخللتها ثالث ق�صائد
�شعرية ،من �إخراج زهري ال�صوميل.
واختتمت مرا�سم االفتتاح بتكرمي اجلهات الر�سمية
والأهلية والرعاة امل�شاركني ،وتكرمي م�شرف املهرجان
ال�سابق املهند�س ح�سني �آل عبا�س ،وتكرمي املحافظ من
قبل جمعية �سيهات ومن ثم االنطالق بجولة ميدانية حول
املهرجان.

فجر اإلسالم يتناول دور املساجد يف أوبريت ( ولذكر اهلل أكرب )
اختتمت فرقة فجر الإ�سالم التابعة للن�شاط الثقايف بالربيعية الذي ي�شرف عليه �سماحة
ال�شيخ عبد الكرمي احلبيل املعروف باهتمامه بالثقافة والفن ودعم ال�شباب واملجتمع
عرو�ضها لأوبريت فجر الر�سالة التا�سع اخلا�صة بالرجال والذي حمل عنوان ( واذكر اهلل
�أكرب ) والذي ا�ستعر�ض هذا العام مرحلة و�صول النبي الأكرم للمدينة املنورة وبدايات
ت�أ�سي�س امل�ساجد والدور الذي تقوم به .
وحمل الأوبريت يف لوحاته ال�سبع العديد من املعاين واملقا�صد التي تتمحور حول
امل�ساجد  ،،ففي اللوحة الأوىل مت ت�سليط ال�ضوء على �صالة اجلماعة وما لها من ف�ضيلة
يف الإ�سالم اذا انها ت�شكل مبد�أ الوحدة والتعا�ضد بني امل�سلمني و ا�ستعر�ضت اللوحة
الثانية الأهمية البالغة للم�سجد التي متثلت يف م�سجد قباء ب�إعتباره مركزا للثقافة والوعي
و�إدارة �أمور الدولة الإ�سالمية وال يقت�صر على دوره العبادي فح�سب  .اما اللوحة الثالثة
فتناولت �إعمار بيوت اهلل وكيف ان امل�ساجد ال تعمر فقط بالعبادة و�إمنا بالعمل والإخال�ص
يف �إعالء كلمة اهلل ودينه القيم ومت اقتبا�س م�شهد من حياة النبي يف �إعمار م�سجد قباء
حيث �ساعد امل�سلمني بالعمل معهم يف �إمتام بناء م�سجد قباء ورف�ضه الكف عن العمل
معهم  ،و تناولت اللوحة الرابعة احلادثة التاريخية وامل�شهورة وهي �سد النبي الأكرم لأبواب

امل�سجد النبوي ما عدا باب �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم وتعد هذه احلادثة من ف�ضائله
عليه ال�سالم  .و ا�ستعر�ضت اللوحة اخلام�سة اللوحة �أهمية �صالة اجلمعة اذ تعد منربا
اعالميا توعويا و احدى مظاهر التالحم بني امل�سلمني والإ�صطفاف يف وجه �أعداء الأمة
 .وتناولت اللوحة ال�ساد�سة �ش�أن م�سجد �ضرار الذي ي�شكل جبهة النفاق والت�آمر على
الإ�سالم وحماولة هدم الدين حتت غطاء التدين وجعل امل�سجد الواجهة لتمرير املخططات
الفا�سدة  ،اما اللوحة ال�سابعة والأخرية ف�أبرزت الت�أكيد على ان امل�سا�س بامل�ساجد التي ترفع
كلمة احلق وتن�شر الوعي والف�ضيلة هو امر مرفو�ض وم�ستنكر.
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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متابعات

إىل رحمة اهلل تعاىل
اخلطيب العبد العال

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل اخلطيب احل�سيني احلاج املال علي العبدالعال.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني
املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته ويلهم
الفاقدين ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
احلاج �سعود �أبو ال�سعود

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �سعود بن احلاج �صالح �أبو ال�سعود والد
كل من � :صالح  -عبدالعزيز  -ح�سن  -عادل  -حممد  -علي  -منري.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
احلاج �أحمد الغريايف

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �أحمد مكي الغريايف( �أبو ميثم )
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
احلاج حممد �آل كرم

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج حممد عبد اهلل جواد آل كرم والد
كل:من ح�سني وحمفوظ وحم�سن.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
ال�شاب علي الغزوي

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شاب علي �أحمد الغزوي �إثر حادت مروري
�أليم .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
الطفل علي �أبو عزيز

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىلالطفل علي حممد عبد اهلل �أبو عزيز
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني املوىل
القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته �إنه �سميع
جميب.
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الزاير ينال الدكتوراه يف استخدام
التكنولوجيا لتعليم أطفال التوحد
كتبت /نداء ال �سيف

حقق دكتور من �أهايل القطيف يف جامعة
�شمال �أيوا االمريكية جناحاً يف ا�ستخدام
و�سائل التكنلوجيا ك�سبيل لتعليم االطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة وخا�صة االطفال
ذوي ا�ضطراب التوحد.
ونال الدكتور حممد من�صور الزاير درجة
الدكتوراه يف الرتبية تخ�ص�ص تربية خا�صة
من جامعة University of Northern
 ،Iowaوالذي تركزت درا�سته على الإطالع
وعمل الكثري من البحوث العلمية م�ستخدماً �أ�ساليب عديدة من ا�ساليب البحث
ومن �ضمنها البحوث الكمية او النوعية وزيارة املدار�س واالطالع على ال�سبل اجلديد
واملتطورة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة كانت من اهم الفوائد للدرا�سة يف
امريكا.
و�أو�ضح الزاير �أن من �أهم املكت�سبات العليمة لبحثه كان الرتكيز على تطوير التعليم
وخ�صي�صاً لذوي االحتياجات اخلا�صة.

إنجاز عاملي للطالب صادق آل هويدي
متكن الطالب ال�سعودي املهند�س �صادق علي
ح�سني �آل هويدي من مدينه �سيهات مبحافظة
القطيف احل�صول على درجة املاج�ستري يف
الهند�سة الكهربائية من جامعة كلورادو يف
مدينة كلورادو �سربجنز يف الواليات املتحدة
الأمريكية( ،مبعدل  )4.0/4.0بجدارة.
يف اجناز فريد من نوعه وبعد اجتياز الأطروحة
العلمية ملرحلة املاج�ستري والتي بعنوان:

“Disease Diagnostics of Biological
Tissues Using Free-Space Technique in Terahertz Frequency
”Range

مت اختيار م�شروع الر�سالة من قبل اجلامعة ليتم ت�سجيله يف �سجل براءات الإخرتاع
وعالوة على ذلك مت دعم الطالب من قبل اجلامعة لإكمال درا�سة الدكتوراه يف
نف�س املجال يف جامعة كلورادو.
فكرة امل�شروع هي ت�شخي�ص الأن�سجة ال�سرطانية من الأن�سجة ال�سليمة با�ستخدام
ا�شعاع ترياهرتز ( )Terahertzوعن طريق قيا�س ا�ستجابة الأن�سجة للرتدد وبالتايل
احل�صول على النتائج مبا�شرة من خالل و�ضع العينة ال�سلكياً (تقنية free-
 .)spaceمت تطبيق فكرة امل�شروع عمليا وتكلل العمل بالنجاح .هذه التقنية تعترب
حديثة ن�سبيا خ�صو�صا يف املجال الطبي.
ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفق �أبنائنا وبناتنا جميعا يف التح�صيل العلمي و�أن يكون هذا
املثال حمفزا للجميع.

متابعات

لتنعم معنا بنوم �صحي ومريح
مفار�ش تركية و�صينيةدرجة �أوىل
م�ساند متنوعة�صحية وطبية
�شرا�شف و�أغطية �ضد البلل و�ضد البكترييا
بوك�س ديفان ورا�س �سرير

القطيف  -حي املجيدية ( مراتب فاخرة ) 0138542949
القطيف  -حي املجيدية ( مفار�ش ومراتب طبية) 0138635132
القطيف  -ميا�س ( مفار�ش طبية ) 01385412812
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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ال�سيد حممد امل�شعل

المنيـر ُيـنـيـر محرم ١٤٣٦هـ
حتظى حما�ضرات ال�سيد منري اخلباز ب�إقبال كبري� .أحاول يف ال�سطور الالحقة �أن �ألقي ال�ضوء على حما�ضراته لهذا العام .
ولرمبا ينتقد الكثريون مو�ضوعات ال�سيد املنري نظراً لتخ�ص�صها و�أنها ال تتنا�سب مع عامة رواد املنرب خا�صة يف مو�سم �شهر حمرم ,لكنني �أعتربها حما�ضرات
�أكادميية ينهل منها الأ َُمي واملثقف ملا فيها من ال َعربة والعِربة واجلميع فيهم �سيح�صل على �شهادات علمية مو�سوم ًة بالثقافة والقيم االن�سانية.
يف هذا العام  1436هـ كان مو�سم املنري متميزاً من حيث عناوين املحا�ضرات واملحاور املتعلقة بها حيث �أجابت على الكثري من الأ�سئلة التي دائماً ما
يطرحها العقل ،واملتدين ،واملثقف ،على الدين الإ�سالمي كما حتوي حما�ضراته العديد من اجلوانب الرتبوية والأخالقية واال�صالحية ،ولو خل�صت كل
حما�ضرة منها ملا كفاين كتاب لذلك ،ولكني "�س�أقتب�س" من كل ليلة منرية اقتبا�س ًة ق�صرية قد جتذب القارئ على اال�ستماع للمحا�ضرة �أو قراءتها كامل ًة
لأنني جازم �أنه �سيح�صل على الثقافة الوا�سعة و�سيجيب عن الكثري من اال�شكاالت والأ�سئلة العقلية التي مل يجيب عليها .

يعني حفظ الأنف�س حفظ الأعرا�ض حفظ الأموال العامة واخلا�صة البد من وجود �سلطة
من حما�ضرة ١ :حمرم «الطقو�س و�صناعة احلزن»
تتحمل حماية املمتلكات حماية الأعرا�ض حماية الأنف�س حماية امل�صالح العامة واخلا�صة
املحاور
هذه ال�ضرورة يحكم بها العقل الفطري بال حاجة �إىل دليل و�إال لو مل تكن هناك �سلطة
الفرح واحلزن باملنظور القر�آين
حتمي النظام لنهار املجتمع وطغى بع�ضه على البع�ض الآخر وهذه املفردة �أ�شار �إليها القر�آن
الفرح االنفعايل واحلزن الهادف
الدنْ َيا َو ُي�شْ هِدُ َّ َ
ا�س َم ْن ُي ْعجِ ُب َك َق ْو ُل ُه ِف ْ َ
الل َع َلى
الكرمي يف قوله عز وجلَ ﴿ :وم َِن ال َّن ِ
ال َيا ِة ُّ
خط املظلومية و�أهدافه عند الأئمة
َما ِف َق ْل ِب ِه َو ُه َو �أَ َل ُّد ْال َِ�ص ِام «َ »204و�إِ َذا َت َو َّل َ�س َعى ِف ْ أَ
ال ْر ِ�ض ِل ُي ْف�سِ َد فِي َها َو ُي ْهل َِك ْ َ
ال ْر َث
«لي�س الفرح احلقيقي هو الغناء والرق�ص ،بحيث �إذا مل يغنِ الإن�سان ومل يرق�ص فهو غري َوال َّن ْ�س َل َو َّ ُ
الل َل ُيحِ ُّب ا ْلف ََ�سادَ﴾ الف�ساد يعني اختالل النظام االجتماعي «.
من�شرحا ،وهو ما ركز عليه القر�آن الكرمي،
فرحان! بل الفرح احلقيقي �أن يكون �صدر الإن�سان
ً
ومل يحاربه الفكر الإمامي»
من حما�ضرة ٣ :حمرم «مبد�أ املواطنة يف النظام اال�سالمي»
من حما�ضرة ٢ :حمرم «الفكر االمامي ونظرية ال�سلطة ال�سيا�سية»

املحاور

م�صادر القانون يف النظام اال�سالمي
حتديد ال�سلطة التنفيذية
«املفردة الأوىل :العقل الب�شري الفطري لو رجعنا �إليه مع غ�ض النظر �إىل وجود دليل من
القر�آن �أو ال�سنة �إذا رجعنا للعقل الفطري وجدناه يحكم ب�ضرورة حفظ النظام واملق�صود
بحفظ النظام ماذا؟!
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املحاور

املعيار يف املواطنة :االنتماء للرتبة� ،أم الدين
العالقة الوجدانية والقيم ّية بالأر�ض
الت�شريعات القانونية والتدبريية يف النظام اال�سالمي
«املواطنة يف الدولة الإ�سالمية ال تخت�ص بامل�سلم فقط حتى غري امل�سلم املهم �أن ي�ؤمن
بالغيب مادام ي�ؤمن بالغيب فله حق املواطنة يف الدولة الإ�سالمية وله احلقوق التي للم�سلم
�أي�ضا ،لذلك نرى عهد الإمام علي ملالك الأ�شرت قال ملالك” :و�أ�شعر قلبك الرحمة للرعية
واللطف بهم والرفق بهم ف�إن النا�س �صنفان �إما �أخ لك يف الدين �أو نظري لك يف اخللق“ �أي

من حما�ضرة  ٤ :حمرم «« رمز الكرامة :الدين �أم االن�سانية ؟»

املحاور

يف �أم الت�صنيف ال�شرعي هل يعني التمييز �أم ال ؟
هل �أن الدين يفرق يف الطهارة والقذارة على �أ�سا�س الدين �أم ال ؟
الت�شريعات اال�سالمية وغاياتها ؟
«غر�ضنا من هذا العر�ض �أن ال يت�سرع الإن�سان يف احلكم يقول هذا احلكم ال�شرعي
خمالف للعقل هذا احلكم ال�شرعي مرفو�ض هذا احلكم ال�شرعي ي�صطدم بالعقل لي�س
لك �أن تت�سرع ،ملاذا؟
لأنك مل تقر�أ الت�شريعات الإ�سالمية كلها الت�شريع الإ�سالمي منظمة متكاملة ال يحق يل
�إذا مل يكن عندي خربة بالت�شريعات الإ�سالمية �أن �أختار �أخذا من هنا حكم ومن هنا
حكم ال يجوز هذا خالف املو�ضوعية والأن�صاف ،الت�شريع الإ�سالمي منظومة متكاملة ال
ميكن لأي �إن�سان �أن يحكم على �أي ت�شريع ب�أنه يتنافى مع العقل �أو يتنافى مع الإن�سانية
�إال �إذا كان �صاحب خربة باملنظومة الت�شريعية ب�أكملها و�صاحب خربة ب�أ�سرارها وغاياتها
و�إال �إذا مل تكن عندي خربة فقط �سمعت اخلطيب يقول الكافر جن�س هذا منافية للعقل
منافية للكرامة �أنت قر�أت الت�شريعات �أحطت بغاياتها ومالكاتها»
من حما�ضرة  ٥ :حمرم «« القيم اخللقية بني املثالية والواقع»

املحاور

مقالة

�أن املواطن ينق�سم �إىل ق�سمني :ق�سم م�سلم فهو �أخ لك يف الدين ،ق�سم �آخر نظري لك يف
اخللق كالهما مواطن ،ولذلك الإمام علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم ر�أى رجال يت�سول
قال :ماهذا؟ قالوا :هذا ن�صراين كرب �سنه وعجز عن العمل ف�صار يت�سول حتى يوفر لقمة
العي�ش قال :ويحكم ا�ستخدمتموه حتى �إذا كرب تركتموه يتكفف النا�س! �أعطوه من بيت
مال امل�سلمني «.

القراءة الفقهية والعرفانية للذنب
خطر الذنب يف خطورة ر�ؤيته
عالقتنا بالذنوب :م�س�ؤولية �أم تربير ؟
« الرتكيز على الذنوب الباطنية :نحن مع الأ�سف نركز على الذنوب الظاهرية دائما ،نركز
على �أن ال يح�صل غيبة ،فاح�شة� ،شرب خمر ،كذب ،هذه ذنوب ج�سيمة لكنها ذنوب
ظاهرية ،وهناك ذنوب باطنية قد تكون �أ�شد فتكا و�أ�شد تدمريا للروح ولطهارة ونقاء قلب
الإن�سان ،احل�سد ،احلقد� ،سوء الظن ،هذه ذنوب باطنية تلوث ال�ضمري وتظلم القلب وجتعل
الإن�سان قطعة من الننت والو�سخ ،لو تدبر نف�سه لكره قلبه ،هذه الذنوب الباطنية يتحدث
عنها النبي(�ص)عندما يقول” :احل�سد ي�أكل الإميان كما ت�أكل النار احلطب“ �أنت �إذا
حملت يف قلبك ذرة من احلقد على �أخيك امل�ؤمن فهذا الذنب قد يكون �أ�شد فتكا بك
من ذنب ظاهري ترتكبه ،احلقد يتحدث عنه �أمري امل�ؤمنني (�ص)يقول” :احلقد �سبب
الفنت احلقد ر�أ�س العيوب ال مودة حلقود لي�س للحقود �أخوة“ احلقد مر�ض ع�ضال� ،سوء
الظن يتحدث عنه النبي(�ص)فيقول�” :إياكم والظن“ ال تظن ب�إن�سان م�ؤمن فعل حركة
مريبة� ،أو قال كلمة مريبة ،لي�س لك حرية ب�أن ت�سيء به الظن� ،أن حتمله على حممل �سيء
”�إياكم والظن ف�إن الظن �أكذب الكذاب“ الظن كالكذب من حيث ال�شناعة ومن حيث
اخلطورة»
من حما�ضرة  ٧ :حمرم «« الأخوة اال�سالمية واع�صار الطائفية»

املحاور

الأخوة يف املنظور القر�آين
�إع�صار الطائفية وخطره
معامل الأخوة اال�سالمية
« الأخوة ماذا تعني؟ عندما نقول ب�أن جميع امل�سلمني �إخوة مقت�ضى الأخوة الدينية
ومقت�ضى قوله عز وجل�﴿ :إ َِّن َهذِ ِه ُ�أ َّم ُت ُك ْم �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو َ�أنَا َر ُّب ُك ْم فَا ْع ُبدُ ونِ ﴾ مقت�ضى ذلك
احرتام كل مذهب من املذاهب الإ�سالمية� ،شيعة� ،سنة ،زيدية� ،إ�سماعيلية� ،إبا�ضية،
احرتام كل مذهب من املذاهب الإ�سالمية و�إعطاءه احلرية التامة ملمار�سة �شعائره ،وطقو�سه،
وتعاليم مذهبه ،ف�إن هذا هو مقت�ضى الأخوة الإ�سالمية ،والوحدة الإ�سالمية التي نادى بها
القر�آن»...
« لكن يف الآونة الأخرية ع�صف بامل�سلمني �إع�صار الطائفية ،ومتثل هذا الإع�صار يف حركة
داع�ش وغريها من فرق القاعدة ،التي ا�ستباحت الدماء ،وهتكت الأعرا�ض ،وقتلت احلياة،
و�أبادت احل�ضارة.
هذا الإع�صار الطائفي عندما نقوم بتحليله ما هو من�ش�ؤه وما هي �أخطاره؟
من�ش�أ الإع�صار الطائفي احتكار احلقيقة على نحو ال يبقي للآخر معذورية ،هناك فرق بني
احتكار احلقيقة ،وبني الت�صويب ،الت�صويب موجود يف كل املذاهب ،كل مذهب يعتقد ب�أنه
على ال�صواب ،حتى �أبناء املذهب الواحد �إذا اختلفوا ،كل فرقة تعترب نف�سها هي امل�صيبة،
�إذا اختلف فقيهان يف الر�أي ،كل فقيه يرى �أنه هو على ال�صواب ،الت�صويب �أن تعتقد �أنك
على �صواب هذا �شيء ،واحتكار احلقيقة بحد ال يبقي معذورية للآخر هذا �شيء �آخر »..

ال�صراع بني الطبع الب�شري والقيم اخللقية
روافد اكت�ساب القيم واملُثل
مراتب القيم مبراتب االن�سان
« درجات القيم بدرجات الإن�سانية ،بدرجتك يف الإن�سانية التي ح�صلت عليها من خالل
تربيتك� ،ستح�صل على درجة من القيم تتنا�سب مع درجتك يف الإن�سانية ،ولذلك ورد
عن الإمام علي �” :إن لكل م�أموم �إماما يقتدي به وي�ست�ضيء بنور علمه �أال و�إن �إمامكم
 يق�صد نف�سه  -قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقر�صيه �أال و�إنكم ال تقدرون علىذلك ولكن �أعينونا بورع واجتهاد وعفة و�سداد“ ومن �أبرز مظاهر الرحمة �صفاء النف�س� ،أن
تكون نف�سك �صافية جتاه الآخر و�إن �أ�ساء �إليك واعتدى عليك.
هل ميكن �أن تكون نف�سك �صافية جتاه الآخر و�إن �أ�ساء �إليك واعتدى عليك؟
هل ميكن �أن تفرز بني الآخر و�إ�ساءته �أم ال ميكن؟ �أن تقول نعم هو �أ�ساء �إيل ،ولكن لعل
�إ�ساءته �صدرت عن خط�أ ،عن �ضغط نف�سي ،عن ظرف قاهر ،لعل �إ�ساءته مل ت�صدر عن
خبث ،عن عمد ،مادام ميكنك التفكيك بني الإن�سان وبني فعله ب�أن تقول هذا الإن�سان
حمرتم �أنا جتاهه �صايف النف�س ،نقي النف�س ،و�إن كانت �إ�ساءته يل �أمرا مبغو�ضا �أنا �أبغ�ض
من حما�ضرة  ٨ :حمرم ««الإ�سالم واحلرية الفكرية»
�إ�ساءته لكنني ال �أبغ�ضه� ،أكره فعله لكنني ال �أكرهه� ،إذا دار الإن�سان حول �أنانيته لن يرحم
الآخرين ،لن يغفر للآخرين �إ�ساءتهم ،لن يقبل حتى اعتذارهم� ،أما �إذا جتاوز �أنانيته �أمكنه
املحاور
التفكيك بني الإ�ساءة وامل�سيء ،فيقول �أنا �أبغ�ض الإ�ساءة لكنني �أحب ال�شخ�ص امل�سيء،
احلرية :يف االعتقاد �أم منهج يف التفكري ؟
لعل �إ�ساءته �صدرت عن خط�أ ومن دون عمد »..
كيف جنمع بني دعوة القر�آن �إىل التفكري وبني احلكم باالرتداد؟
حدود االرتداد بح�سب املنظور الفقهي
من حما�ضرة  ٦ :حمرم «« خطر الذنوب على ال�شخ�صية الإن�سانية»
«�أي فكرة من الأفكار ال ي�صح تثبيتها بالفو�ضى واخللط بني املعلومات ،بل ال بد من
املحاور
ا�ستخدام �أحد هذين الطريقني� :إما املنطق الأر�سطي ،فمنذ زمان �أر�سطو  -الفيل�سوف
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مقالة

اليوناين  -قبل امليالد �إىل زماننا توجد طرق �صحيحة لال�ستدالل ،وكتاب املنطق لل�شيخ
حممد ر�ضا املظفر ي�شرح املنطق الأر�سطي يف جمال اال�ستدالل ،كالقيا�س االقرتاين
والقيا�س اال�ستثنائي ،فال ي�صح للإن�سان �أن يقول� :أنا �أريد �أن �أ�ستدل بالكيفية التي �أراها!
بل هناك طرق و�ضعها علماء املنطق لال�ستدالل ال بد من �سلوكها ،و�إال ت�صبح النتيجة
خاطئة.
ويف املقابل يوجد الدليل الريا�ضي امل�سمى بدليل ح�ساب االحتماالت ،ف�إن هذا الدليل
املوجود يف علم الريا�ضيات طريق �صحيح لال�ستدالل ،وال�شهيد ال�سيد حممد باقر ال�صدر
«قد�س �سره» كتب كتابه العظيم الذي يعد �إجنا ًزا يف زمانه :الأ�س�س املنطقية لال�ستقراء،
حيث ركّ ز على دليل ح�ساب االحتماالت ،و�ساهم يف و�ضع اللبنات لهذا الدليل»
من حما�ضرة  ٩ :حمرم ««املهدي(عج) و�سنن التاريخ»

املحاور

ماهو مفهوم �سنن التاريخ ؟
هل �أن الق�ضية املهدوية تن�سجم مع �سنن التاريخ �أم تتعار�ض مع �سنن التاريخ؟
�أ�سئلة مرتبطة بالق�ضية املهدوية �أثارها الدكتور عدنان �إبراهيم يف بحثه ؟
« هل الت�شريعات الإ�سالمية جاءت لكي تغلف؟ �أم جاءت لكي تطبق على الأر�ض؟
�أن كانت الت�شريعات جاءت لكي تغلف فت�شريعها لغو وعبث و�إن كانت هذه الت�شريعات
جاءت لكي تطبق على املجتمع الب�شري �إذن البد �أن يعطي اهلل املجتمع الب�شري فر�صة
زمنيه يقتدر الإ�سالم فيها على تطبيق �أنظمته وقوانينه على جميع الأر�ض وحيث �أن
الفر�صة مل حت�صل �إىل الآن �إذن البد من يوم تكون فر�صة زمنية لتطبيق احل�ضارة الإ�سالمية
بجميع �أنظمتها وذالك اليوم هو يوم ظهور املهدي «عج» وهذه معناه ال�ضرورة العقلية� ،إذن
ال�ضرورة العقلية تقول البد من دولة املهدي البد من ح�ضارة املهدي وهذه ال�ضرورة العقلية
هي احلاكمة على ال�سنة التاريخية كما اقت�ضت ال�ضرورة ن�صر النبي بخم�سة �آالف من
املالئكة وكانت هذه ال�ضرورة حاكمة على ال�سنة التاريخية �أي�ضاً ال�ضرورة العقلية تقت�ضي
دولة املهدي وح�ضارة املهدي وهذا حاكم على ال�سنة التاريخية بل �أن هذا هو وعد اهلل
الحظ القر�آن الكرمي يقول ثالث �آيات بنف�س اللفظُ ﴿ :ه َو ا َّلذِ ي �أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِدينِ
َْ
القِّ ِل ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى الدِّ ينِ ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه ْالُ�شْ ر ُِكونَ ).
من حما�ضرة  ١٠ :حمرم ««يف ظالل خطاب االمام احل�سني عليه ال�سالم»

املحاور

�أهداف ثورة االمام احل�سني عليه ال�سالم ومعاملها يف خطاب االمام.
معامل ومالمح قائد الثورة
الهدف الأول :تربية الأمة على مبد�أ العزة
الهدف الثاين :تربية الأمة على رف�ض الظلم والطغيان مهما كان م�صدره
الهدف الثالث :القيادة الر�شيدة
من حما�ضرة  ١١ :حمرم ««ال�شهادة يف القر�آن الكرمي»

فهناك خطوات �أخرى البد منها من �أجل تاليف تكرار هذه اجلرمية م�ستقب ًال.
•اخلطوة الأوىل :اخلطوة القانونية.
جترمي كل من يدعو للطائفية وتعامل مع �أبناء الوطن بلغة التكفري ،والتحري�ض على الكراهية
واحلقد و�إثارة النعرات الطائفية .كما جتدها عرب ال�شبكة العنكبوتية ترى تغريدات خطرية
وحتر�ض ق�سماً من املواطنني على ق�سماً �آخر لأنهم �شيعة و�إمامية ال جلرمية وال لذنب .فالبد
من خطوة قانونية بتجرمي �أي �شخ�ص  -من ال�شيعة �أو ال�سنة  -يدعوا �إىل الطائفية وحتري�ض
ق�سم من املجتمع على ق�سم �آخر� ،أو اعتداء ق�سم على ق�سم �آخر ب�أي لون من �ألوان االعتداء
�سواء كان اعتداء مادي �أو �إعالمي �أو اجتماعي وغريها..
عندما نكر�س ونر�سخ هذه اخلطوة القانونية �سوف ت�شكل جزء من العالج.
•اخلطوة الثانية :اخلطوة االجتماعية.
فهذا املجتمع يعي�ش به ال�شيعة وال�سنة فال ت�ستطيع �أن تلغي �أي طرف منه� ،أبناء هذه الرتبة
التي عا�شو عليها منذ قرون.
�إذن من �أجل املحافظة على الن�سيج االجتماعي ومقت�ضى الإح�سا�س بامل�س�ؤولية اجتاه هذا
الرتاب واملجتمع والن�سيج االجتماعي �أن يجتمع العقالء من الطرفني ويق�ضون على ب�ؤر
الطائفية.
من حما�ضرة  ١٢ :حمرم « م�صادر املعرفة الدينية »

املحاور

حقيقة التقفه يف الدين
الطرق العقالنية للمعرفة
« العلم له ثالث درجات :علم اليقني ،عني اليقني ،حق اليقني �أغلب النا�س الي�ستطيع �أن
ي�صل �إىل �أعلى درجه من درجات العلم وهي درجه حق اليقني فقط ي�صل �إىل �أول درجه
�أال وهي علم اليقني.
مثال :الفقه افرت�ض مائة حكم! كم حكم اختلف فيه الفقهاء؟ وكم حكم اتفقوا عليه %80
من الأحكام متفق عليه ُ %20متلف فيها بني الفقهاء لأجل ذلك نقول مبا �أن الفقهاء
اتفقوا على  %80من املعلومات الفقهيه �إذا هذه املعلومات و�صلت لنا بالعلم ال بدرجة حق
اليقني ال بدرجة عني اليقني و�صلت بدرجة علم اليقني وهذا يكفي .بالنتيجة �صارت هذه
املعلومات يقينيه بالن�سبة �إلينا التفاق الفقهاء عليها ؟ لأنها و�صلت �إلينا عرب الدرجة الأوىل
من درجات العلم �أال وهي درجه علم اليقني و�إن مل ت�صل الينا ب�أعلى الدرجات� ،أال وهي
درجه حق اليقني.
يبقى ما اختلف فيه هذا ن�سميه دين وظيفي �سبق �شرحه ،الفرق بني الدين الواقعي والدين
الوظيفي؟ »..
من حما�ضرة  ١٣ :حمرم « الدين بني العقالنية والغيبية »

املحاور

ن�سبية احلقيقة.
ان�سجام العقل والدين.
م�ساحة العقل يف الت�شريع الإ�سالمي.

املحاور
« نتحدث حول الدين والعقل ،قد ُيقال ب�أن م�ساحة التعبد والتف�سريات الغيبية هي امل�ساحة
حتديد مفهوم ال�شهادة.
الكربى يف الإ�سالم فمتى ما �س�أل �إن�سانٌ عن العلة �أو الفل�سفة حلكم معني يقال له �إن هذا �أمر
�أق�سام ال�شهادة باملنظور القانوين والقر�آين.
تعبدي من اهلل عز وجل ،وهذه ال�صفة وهي كون الأحكام ال�شرعية �أحكاماً تعبدية ال ميكن
« هذه اجلرمية (الدالوة) حدثت الآن ،ماهو العالج؟ التي يخ�شى �أن تكون �شرارة لإحرتاب فل�سفتها وال تعليلها تُفقد الإ�سالم جاذبيته للملل الأخرى ولغري امل�سلمني ،بل �أن بع�ض الأحكام
واقتتال طائفي ،فماهو العالج ملثل هذه اجلرمية؟!!
�سهم
الإ�سالمية تت�صادم مع العقل كبع�ض �أحكام املر�أة عندما يحكم الإ�سالم ب�أن للمر�أة ن�صف ٍ
هناك عدة خطوات ،فال يكفي يف عالج اجلرمية العالج الأمني فالأمن مطلوب بال �إ�شكال ،من املرياث بينما ُيعطي الرجل �سهماً كامالً ،فمثل هذه الأحكام تتنافى مع العقل فهذا ما يوجب
فالإحاطة والرقابة والتطويق الأمني للمنطقة ب�أ�سرها وتتبع كل �شاردة وواردة ،فهذا املنهج فقدان الإ�سالم جلاذبيته حتى لأبنائه ف� ً
ضال عن �أبناء امللل الأخرى «

الأمني �ضروري ومطلوب.
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مخاطر السمنة والبدانة
وطرق عالجها
بقلم الدكتور علي �إبراهيم العاقول
�أخ�صائي جراحة عامة
جممع الدمام الطبي

املقدمة
�أ�صبحت ال�سمنة والبدانة �إحدى امل�شاكل ال�صحية التي تدق ناقو�س اخلطر يف املجتمعات وذلك الرتباطها بكثري من امل�شاكل ال�صحية
التي ت�ؤدي �إىل الوفاة يف �سن مبكرة .لقد انت�شرت يف ال�سنني الأخرية العمليات اجلراحية املخت�صة بعالج ال�سمنة والبدانة بل
و�أ�صبحت هي العالج الأكرث فعالية يف �إنقا�ص الوزن وكذلك يف املحافظة عليه .ت�شري الدرا�سات العلمية احلديثة التي �أجريت يف
اململكة العربية ال�سعودية ب�أن معدل الوزن الزائد لدى جميع الفئات العمرية يف املجتمع يعادل  23.1%و�أن معدل ال�سمنة يعادل
 9.3%و�أن معدل ال�سمنة املفرطة يعادل .2%

تعرف ال�سمنة على �أنها زيادة وزن اجل�سم عن احلد الطبيعي نتيجة تراكم الدهون الزائدة يف مناطق ومن ثم ن�ستطيع ت�شخي�صها باملقارنة مع الأرقام املحددة يف اجلدول املو�ضح �أعاله  ,ويجب التنويه
خمتلفة من اجل�سم  ,و�أ�سهل طرق ت�شخي�صها هي عن طريق ح�ساب م�ؤ�شر كتلة اجل�سم وذلك ب�أن التدخل اجلراحي يعترب خيارا لبع�ض احلاالت املختارة بعناية والتي تعاين من �سمنة مفرطة
(م�ؤ�شر كتلة اجل�سم يجب �أن يكون �أكرث من  40كجم \ م مربع للمر�ضى بدون �أمرا�ض مزمنة �أو
بق�سمة وزن اجل�سم بالكيلوجرام على مربع الطول باملرت.
 35كجم \ م مربع للمر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة ) وذلك عند ف�شل الو�سائل الغري جراحية
لإنقا�ص الوزن وتكون احلاالت معر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة املتعلقة بالبدانة �أو بالوفاة املبكرة.

املخاطر املرتبطة بال�سمنة والبدانة

معظم املر�ضى غالبا ي�صابون بارتفاع يف ال�سكري و�ضغط الدم والكولي�سرتول مع الدهون الثالثية
ويعانون من م�شكلة الإختناق �أثناء النوم مما ي�سبب نق�صان كمية الأك�سجني يف الدم بالإ�ضافة �إىل
م�شاكل يف فقرات الظهر والركبتني ب�سبب زيادة الوزن وكذلك الإرجتاع املريئي .كل هذه امل�شاكل
حتما ت�ؤدي �إىل الوفاة يف �سن مبكرة.

فوائد العمليات اجلراحية يف عالج املخاطر

�أثبتت العمليات اجلراحية كفاءتها العالية يف عالج ال�سمنة والبدانة وامل�شاكل ال�صحية املرتبطة
بها مقارنة بالو�سائل الأخرى كاحلميات الغذائية التي مل ي�ستطع الإلتزام بها �إال �أقل من  % 5من
جمموع املر�ضى الذين ا�ستطاعوا �إنقا�ص �أوزانهم واملحافظة عليها ,بينما العمليات اجلراحية ت�ؤدي
�إىل التخل�ص من الوزن( )Body Excess Weightالزائد بن�سبة ترتواح بني  %70-60يف ال�سنة
الأوىل بعد �إجراء العملية .ويف اجلدول التايل يو�ضح لنا فوائد هذه العمليات يف عالج الأمرا�ض
الناجتة عن ال�سمنة والبدانة.
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alkhatmag@yahoo.com

لال�ستف�سار و التوا�صل :

نتائج العمليات اجلراحية على الأمرا�ض الناجتة ب�سبب ال�سمنة والبدانة
ن�سبة التح�سن

()%

ن�سبة ال�شفاء

85.4%

76.8%

78.5%

61.7%

85.7%

83.6%

96.9%

70%

90%

90%

()%

املر�ض
ارتفاع ال�سكر*
ارتفاع ال�ضغط
الإختناق �أثناء النوم
ارتفاع الكولي�سرتول والدهون
الإرجتاع املريئي

*ارتفاع ال�سكر من النوع الثاين عندما تكون الإ�صابة خالل �أقل من � 5سنوات.

خيارات عمليات ال�سمنة والبدانة
هناك ثالثة �أنواع من عمليات ال�سمنة والبدانة م�صنفة ح�سب ( )Bandingحاليا توقفت املراكز عن �إجرائها).
الوظيفة :
-2والعمليات املعتمدة على تقليل
 -1العمليات التقييدية ( )Restrictiveحلجم املعدة كعملية الإمت�صا�ص( )Malabsorptiveمثل حتوير م�سار الأمعاء
تكميم املعدة(( )Sleeve Gastrectomyبد�أت يف الإنت�شار ال�صائمي اللفائفي (.)Jejuno-ileal bypass
 -3والعمليات التي تعتمد على التقييد وتقليل الإمت�صا�ص معاً
ب�شكل كبري) وعملية ربط املعدة(Adjustable Gastric

د.شادي أبو السعود

( )Malabsorptive and restrictiveكعملية حتوير
م�سار املعدة رو �إن واي()Roux en Y Gastric Bypass
(وهي تعترب العملية الأوىل لإنقا�ص الوزن يف كثري من املراكز
حول العامل) وكذلك عملية حتويل م�سار الع�صارة ال�صفراوية
والبنكريا�سية مع �أو بدون عك�س م�سار الإثني ع�شر(Bilio-

Pancreatic Diversion with or without Duode-

.)nal Switch

خماطر �إجراء العمليات

�أهم املخاطر لهذه العمليات تتمثل يف حدوث ت�سريب لل�سوائل
ناجت عن �سوء يف عملية �إعادة تو�صيل الأجزاء املقطوعة من
املعدة والأمعاء مع بع�ضها  ,وكذلك قد يحدث نزيف يف البطن,
�آالم متكررة يف البطن  ,مع غثيان وا�سرتجاع  ,ان�سداد يف
الأمعاء  ,تقرح يف املعدة والأمعاء  ,ترهل يف اجللد بعد نق�صان
الوزن و�أخريا قد يحدث ت�ضيق يف �أماكن �إعادة التو�صيل.
وهناك بع�ض امل�ضاعفات الناجتة ب�سبب النق�ص الغذائي ونق�ص
الفيتامينات الناجتة ب�سبب فقدان الوزن الكبري والتي ترتواح
من  %10-0مع عملية ربط املعدة  %25-15 ,مع عملية حتوير
امل�سار رو �إن واي  %77-40 ,مع عملية حتويل م�سار الع�صارة
ال�صفراوية والبنكريا�سية مع �أو بدون عك�س م�سار الإثني ع�شر.
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الر ِئيسية
الو َج َبات َ
ُش ْرب الشاي أثناء َ
و�سع ،قبل عدة
يف ُم َقدَّ َمة هذا التحقيق املُخْ َت َ�صر (والذي قد ُقمتُ بكتابة حماوره املُ َتعَدِ دَة ب�صورة �أكرث َت ُ
�سنوات)� ،أُ َذ ِّكر َم ْبدَ ِئ ًيا ب�أن احلديد هو واحد من �أهم العنا�صر الرئي�سة لِ�صحة اجل�سم الب�شري .ومع العلم
من �أن احلديد ُم َت َوفِر يف الطبيعة ويف الكثري من الأغذية� ،إال �أن نق�صه عند الأن�سان ُي َعدٌّ من �أهم و�أخطر
خ�صو�صا يف حال َ ْ
ل تتمكن الأجهزة احليوية من احل�صول عليه ب�شكل
الأعرا�ض ال�شائعة على م�ستوى العامل،
ً
َ
كاف .ولهذا ف�إن اجل�سم الب�شري -برتكيبته املُ َعقَّدَ ة التي �أ ْت َق َن َها و�أ ْبدَ َع َها اخلالِق عز وجل -يقوم بتخزين
ٍ
احلديد يف اجل�سم بطريقة طبيعية .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن خمزون احلديد اجل�سماين -ب�شكل عام -ال
يت�أثر؛ �إمنا الت�أثري َي َط ُ
ال -يف العادة� -أجهزة معينة فقط وفيها يتم الك�شف عنه!
واحلقيقة التي يجب الإ�شارة لها والت�أكيد عليها هي� :أن �إنخِ فَا�ض احلديد ُي�ؤ ِّث ُر �سل ًبا على وظائف �أن�سجة
ج�سم الأن�سان .وعلى النقي�ض متا ًما ،ف�إن الزيادة ال َب َ
�سيطة يف احلديد قد تكون �ضارة جدً ا للأن�سان ،والتي
قد َي ْنتِج عنها نوبات قلب وبع�ض الأورام (وهو ما جاء يف امل�صدرين 1 :و ،2يف املراجع املرفقة يف نهاية هذا
التحقيق).

بعد هذه املُق ََّد َمة نُ�شري �إىل �أن ال�شاي (الأحمر �أو الأ�سود)،
وبالإعتماد على البحوث املوثقة ،معروف مبقدرته على منع
�إمت�صا�ص احلديد يف الأمعاء؛ وحتدي ًدا ف�إن احلديث يدور يف
العادة عن نوع احلديد الذي ُي�سمى بـ (.)non-heam iron
وللتو�ضيح ،ف�إن كث ًريا من الدار�سات قد تعر�ضت لِ حاور هذا
املو�ضوع ومن زوايا ُمتعددة ،وقامت ب�إ�شباع النقا�ش املُ َت َعلِق به
وبطريقة علمية ومت ت�سجيلها يف املَ َجالَّت العِلمية املُ َ
حكمة (ولقد
�أرفقت بع�ضً ا من �أهمها يف خانة املراجع)!
وال�س�ؤال املطروح هنا ،هو :عن طبيعة تلك املواد املوجودة يف
ال�شاي والتي تلعب دو ًرا يف منع �إمت�صا�ص احلديد ،وهل يقت�صر
وجودها يف ال�شاي فقط؟
يجدر بنا �أن ن�ؤكد ب�أن ما ُي�سمى بالعنا�صر القابلة للإحتاد باحلديد
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( )Ligandsواملعروفة بِ َ ْقدِ َرتِها على منع �إمت�صا�ص احلديد
ت�شمل" :الفيتيت" ( ،)phytatesو"تانيت" (،)tannates
و"الفو�سفيت" ( ،)phosphatesو"الأوك�سيليت" (�oxa
 ،)latesو"الكاربونيت" (.)carbonates
ومن هنا نُ�شري �إىل �أن ال�شاي (الأحمر �أو الأ�سود) ،على وجه
اخل�صو�ص ،يحتوي على الـ "تانيت" ( ،)tannatesوالذي
ُيعدُ من �أهم العنا�صر املانعة لإمت�صا�ص احلديد؛ وهذا الأمر
موثق لذا امل�ؤ�س�سات الطبية ومنذ العام 1950م ،ولي�س وليد
اليوم (وهو ما جاء يف امل�صادر رقم 5 :وحتى امل�صدر رقم ،14
يف املراجع املرفقة).
و�أذكر من هذه الدرا�سات (كمثال تو�ضيحي فقطَ ،ت�س ِندُ ما
نحن ب َِ�ص َددِه من نِقا�ش مو�ضوعي يف هذا ال�ش�أن) الدرا�سة التي

بقلم الباحث الدكتور /حممد حمرو�س �آل حمرو�س
�أُجريت بوا�سطة جمموعة من الأطباء الباحثني واملُتخ�ص�صني
يف علوم الدم وعلوم اجلينات الوراثية ،والذين قاموا ب�إختبار
م�ستوى املخزون العام للحديد عند عينة من الأ�شخا�ص الذي
ي�شربون ال�شاي ب�شكل يومي وملدة عام كامل؛ حيث قاموا
بتقييم م�ستوى احلديد املُ ْم َت�ص بوا�سطة الأمعاء ومن ثم �إىل
الدم؛ والذي �شمل �أي�ضً ا قيا�س تركيز احلديد يف خاليا الدم
احلمراء ،و قيا�س احلديد الكامل يف زُالل الدم كم�ؤ�شِّ ر لِتقييم
م�ستوى احلديد ب�شكل عام يف اجل�سم؛ بل وقاموا �أي�ضً ا بدرا�سة
َمقدِ َرة زُالل الدم على الإرتباط باحلديد.
وعلى �إثر هذه الدرا�سة الحظ علماء هذا البحث �أن م�ستوى
احلديد يف العينة الب�شرية التي كانت ت�شرب ال�شاي ً
(بدل
من املاء خالل الوجبات الرئي�سة) قد �إنخَ ف ََ�ض مبعدل الثُلث
مقارنة بعينة التحكم (التي مل ت�شرب ال�شاي مع الوجبات)؛
ولقد مت ن�شر تفا�صيل هذه الدرا�سة يف املَ َج َلة ال ِعلْمِ ية ()Gut
يف عام 1998م بوا�سطة العامل ( )J P Kaltwasserوزمالئه
من الباحثني .ومل يتوقف الأمر على هذه الدرا�سة بل �أن نتائج
ُم�شابهة قد مت توثيقَها� -أي�ضً ا -يف غريِها من �أبحاث خمربية
و�إ�ستنتاجات �إكلينيكية!
�أما عن كيفية حدوث ذلك؟ فهو خارج نطاق تغطية هذا
التحقيق املبني على الإخت�صار ،لإن الدخول يف �شرح ما
يحدث لِبع�ض العوامل التي تفرزها املعدة ،والتي تُ�سمى
بعوامل الإمت�صا�ص� ،أو عن كيفية حدوث تلك امليكانيكية
املُ َعق ََّدة يف الأمعاء� ،سي�ستدعي �إ�ضافة حماور �أخرى ال يحتاجها
القارئ غري املُتخ�ص�ص.
وعليه ،ف�إن الدرا�سات وباخل�صو�ص الدرا�سة الآنفة الذِ كر (وهذا
الكالم للأخوة الذين �س�ألوا عن ال�شاي الأخ�ضر) ُت َناقِ�ش وجود
تلك العنا�صر يف ال�شاي (الأ�سود �أو الأحمر) فقط ،ولي�س
ال�شاي الأخ�ضر �أو ال�صيني الأ�صفر ،حيث �أن التعميم على كل
�أنواع ال�شاي يحتاج ِل َوثيقَة علمية داعمة!
و ُي ِ�ضيف معهد �إختالل احلديد(  (�Iron Disorders In
 )stituteب�أن الأمر ال يتوقف على ال�شاي لِوحده عند �أكل
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 التي حتتوي على فيتامني- ف�إن احل�شائ�ش اخل�ضراء والفواكه والع�صائر،وال�شيء بال�شيء ُيذكَر
. تُ�ساعد على �إمت�صا�ص احلديد-"�سي" كالكيوي والطماطم والربتقال
 �إمكانية قيام فيتامني "�سي" من منع املواد املتفاعلة مع: يتم طرح ال�س�ؤال الذي ُيناق�ش،وعليه
!)عد هذا ال�س�ؤال حمط درا�سة وبحث وحتقيق ُم�ستقل
ُ احلديد من القيام مبفعولها ال�سلبي؟
ُّ (حيث ُي
 �أغلق هذا،م َت َ�ص َرة وم�ستندة لِبحوث علمية ُم َ�س َّجل َة عِ ند امل�ؤ�س�سات ال َر�سمية
ْ ُ ومبا تق ََّدم من نقاط
.املو�ضوع
 امل�صادر التي تُناق�ش حماور هذا التحقيق- عزيزي القارئ- �أ�ضع بني يديك،ويف نهاية املطاف
!)(والذي قدمته لك ب�صورته املُخت�صرة ج ًدا
·Salonen JT, Nyyssönen K, Korpela H, et al. (1992) High stored iron levels are
associated with excess risk of myocardial infarction in eastern Finnish men.
Circulation 811–86:803.
·Stevens RG, Jones Y, Micozzi MS, et al. (1988) Body iron stores and the risk of
cancer. N Engl J Med 1052–319:1047.
·Pippard MJ (1989) Desferrioxamine-induced iron excretion in humans.
Baillière’s clinical haematology. ed Hershko C (Baillière Tindall, London, Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto) :44–323.
·Hoffbrand AV, Wonke B (1989) Results of long-term subcutaneous desferrioxamine therapy. Baillière’s clinical haematology. ed Hershko C (Baillière
Tindall, London, Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto) :345–62.
·Sharpe LM, Peacock WC, Cook R, et al. (1950) The effect of phytate and
other food factors on iron absorption. J Nutr 41:433–446.
·Gillooly M, Bothwell TH, Charlton RW, et al. (1984) Factors affecting the
absorption of iron from cereals. Br J Nutr 51:37–46.
·Brune M, Rossander L, Hallberg L (1989) Iron absorption and phenolic
compounds: importance of different phenolic structures. Eur J Clin Nutr
43:547–558.
·Cook JD, Morck TA, Lynch SR (1981) The inhibitory effect of soy products on
nonheme iron absorption in man. Am J Clin Nutr 34:2622-2629.
·Tuntawiroon M, Sritongkul N, Brune M, et al. (1991) Dose-dependent inhibitory effect of phenolic compounds in foods on non haem iron absorption in
men. Am J Clin Nutr 53:554–557.
·Disler PB, Lynch SR, Charlton RW, et al. (1975) The effect of tea on iron
absorption. Gut 16:193–200.
·De Alarcon PA, Donovan ME, Forbes GB, et al. (1979) Iron absorption in the
thalassemia syndromes and its inhibition by tea. N Engl J Med 300:5–8.
·Hallberg L, Rossander L (1982) Effect of different drinks on the absorption of
non-heme iron from composite meals. Hum Nutr 36A:116–123.
·Morck TA, Lynch SR, Cook JD (1983) Inhibition of food iron absorption by
coffee. Am J Clin Nutr 37:416–420.
·Gabrielli GB, De Sandre G (1995) Excessive tea consumption can inhibit the
efficacy of oral iron treatment in iron deficiency anemia. Haematologica
80:518–520.
·Feder JN, Gnirke A, Thomas W, et al. (1996) A novel MHC class I-like gene
is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nat Genet
13:399–408.
·Haskins D, Stevens AR, Finch S, et al. (1952) Iron metabolism. Iron stores in
man as measured by phlebotomy. J Clin Invest 31:543–547.
·Kaltwasser JP, Werner E (1989) Diagnosis and clinical evaluation of iron overload. Baillière’s clinical haematology. ed Hershko C (Baillière Tindall, London,
Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto) :363–90.
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 بل ي�شمل،)اللحوم احلمراء (باخل�صو�ص عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص ملحوظ يف احلديد
 القهوة والأغذية الغنية بالألياف وال�شوكوالته والبي�ض والأغذية: ومن �أهمها،جمموعة من الأغذية
! لأنها حتتوي على العنا�صر املُتفاعلة مع احلديد ولكن برتاكيز ُمتلفة،الغنية بالكالي�سيوم
ويجب التنبيه على �أن كالمي يف هذه ا ُجلزئية ُم ْق َت ِ�صر فقط على الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص
 بل و�أن طبيعة القيود التي يجب الإلتزام بها عند الفئة التي تُعاين من نق�ص احلديد تتعدى.احلديد
!)هذا الأمر (وال ي�سع املجال لتغطيتها يف هذا املُخت�صر
 ف�إن �شُ رب ال�شاي (وكما تُ�شري له،ويف حال كانت الوجبات ال حتتوي على بروتينات �أو حديد
ً اللإ�ستنتاجات العامة) �سيكون
 بل �أن الن�صائح الطبية دئ ًما ما تف�ضل عدم �شرب،مقبول طب ًيا
.ال�شاي على املعدة اخلاوية
·Schneider G (1975) Zur Bestimmung der Gerbstoffe mit Casein. Arch Pharm
(Weinheim) 309:38–44.
·Schorn PJ (1979) Ratahiae Radix. Pharmacopoela Europaeica 2:1114–1118.
·Werner E, Morsy SM, Stahlhofen W, et al., International Atomic Energy
Agency (1976) A whole-body counter with invariant response. Diagnosis
and treatment of incorporated radionuclides. (International Atomic Energy
Agency, Vienna), pp 231–235.
·Cook JD, Layrisse M, Martinez-Torres C, et al. (1972) Food iron absorption
measured by an intrinsic tag. J Clin Invest 51:805–815.
·Kaltwasser JP, Werner E, Becker HJ (1976) Therapie der Hämochromatose.
Therapiewoche 26:625–635.
·ICSH (1978) The measurement of total and unsaturated iron binding capacity in serum. Br J Haematol 38:281–290.
·ICSH (1978) Recommendations for the measurement of serum iron in human blood. Br J Haematol 38:291–294.
·Worwood M, Thorpe SJ, Haeth A, et al. (1991) Stable lyophilized reagent for
the serum ferritin assay. Clin Lab Haematol 13:297–305.
·Roberts AG, Whatley SD, Morgan RR, et al. (1997) Increased frequency of
the haemochromatosis C282Y mutation in sporadic porphyria cutanea tarda.
Lancet 349:321–323.
·Sachs L (1972) Statistische Auswertungsmethoden. (Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, New York).
·Werner E, Kaltwasser JP, Bechstein PB (1978) Untersuchungen zur Regulation des Eisenhaushalts. Nuklearmedizin, Nuklearmedizin und Biokybernetik.
eds Oeff K, Schmidt HAE (Medico Informationsdienste, Berlin) :122–5.
·Hallberg L, Brune M, Rossander-Hulten L (1990) Iron absorption. in Aspects
actuels des carence en fer et en folates dans le monde. eds Hercberg S,
Galan P, Dupin H (INSERM, Paris), pp 235–245.
·Kubota K, Sakurai T, Nakazato K, et al. (1990) Effect of green tea on iron
absorption in elderly patients with iron deficiency anemia. [English abstract].
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مقدمة:
ا�ستكما ًال ملا بد�أناه يف مقالني �سابقني ,مقال ح�سا�سات الألياف ال�ضوئية (الب�صرية) يف العدد  32مت �شرح املفهوم العام للألياف ال�ضوئية يف جمال
احل�سا�سات وطريقة عملها� .إ�ضافة �إىل ذلك ,ف�إن املقال الثاين (م�صفاة براج الليفية) يف العدد  36ناق�ش نظرية العامل براج وتطبيقاتها يف احلياة
العملية .هذا املقال �سيو�ضح احد التطبيقات العملية للألياف الب�صرية الذي قام به املهند�س نوري �آل �شبيب احلا�صل على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص الإلكرتونيات من جامعة يامانا�شي اليابانية �سنة .2005
مدخل:
يعترب التحدث �أهم طرق التوا�صل بني الب�شر وهي عبارة عن �أ�صوات مفهومة تنتج عن اهتزاز
الأحبال ال�صوتية ،وميار�سها الإن�سان يف حياته اليومية للتعبري عن �أفكاره �،آرائه و احتياجاته ،على
عك�س اللذين يعانون من م�شاكل يف الأحبال ال�صوتية فهم ي�ستخدمون الكتابة او اال�شارة كلغة
توا�صل عو�ضاً عن التحدث وهو لي�س بالأمر ال�سهل وقد يعيق عملية �إي�صال املعلومة.
ُلوحظ على �أن من لديهم م�شكلة يف الأحبال ال�صوتية عندما يحاولون التحدث ف�أن حركة �شفاههم
يف نطق الأحرف �سليمة كما �أنها تكون م�صحوبة بكمية رطوبة خمتلفة ح�سب احلرف املق�صود
نطقه.
هذه املالحظة كانت بداية البذرة التي �أثمرت يف درا�سة حالة من يعانون م�شكلة الأحبال ال�صوتية
و اكت�شاف ما ي�ساعدهم و ي�سهل عليهم عملية التحدث و �إي�صال �صوتهم و �آرائهم.
�شرح الفكرة:
تتعدد �أنواع الألياف ال�ضوئية و تختلف خ�صائ�صها باختالف انواعها ،ومنها الألياف ال�ضوئية
البال�ستيكية ( )”Plastic Optical Fiber “POFوالتي ا�ستخدمت يف هذا الإخرتاع
الخت�صا�صها بتفاوت كمية ال�ضوء املنك�سر داخلها باختالف كمية الرطوبة املالم�سة لليف كما
يف احلالتني املو�ضحتني �أدناه:
 -١احلالة اجلافة:
كمية ال�ضوء اخلارجة من نهاية الليف يف هذه احلالة تكون �أقل من كمية ال�ضوء الداخلة من امل�صدر
و ذلك لنفاذ جزء من ال�ضوء خالل الك�سوة.
ال�ضوء اخلارج من اللب > ال�ضوء النافذ

 -٢احلالة الرطبة:

نفاذية ال�ضوء من الك�سوة يف احلالة الرطبة تكون قليلة �أو �شبه معدومة ،مما ي�ؤدي �إىل و�صول ال�ضوء
الداخل من امل�صدر ب�شكل �شبه كامل �إىل خارج الليف.
ال�ضوء اخلارج من اللب < ال�ضوء النافذ
املعادالت الريا�ضية:
 -1معادلة ال�ضوء اخلارج يف احلالة اجلافة:

 -2معادلة ال�ضوء اخلارج يف احلالة الرطبة:
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�أمثلة الفكرة:

 -1هذا املثال ي�ستعر�ض نطق حرف (�آ) مفتوحاً حيث يكون الفم فيه مت�سعاً و الرطوبة اخلارجة
من الفم متوزعة على الألياف كما هو مو�ضح كما يف الر�سم البياين التايل:

تطبيق الفكرة:

جهاز تطبيق هذه الفكرة يتكون من عدة �أدوات كما هو مو�ضح �أدناه.

آفاق علمية

حيث �أن:
= كمية ال�ضوء اخلارج من الليف.
= كمية ال�ضوء الداخل من امل�صدر.
 = θcزاوية دخول ال�ضوء.
 = )r (θمعامل قوة االنك�سار.
 = mرقم االنك�سار.
كما �أن  Pout2/Pout1يعطي مقدار التغري يف ال�ضوء اخلارج من الليف اعتماداً على معدل
الرطوبة و الذي ي�ستخدم يف مراقبة منط التنف�س.

نظراً لتفاوت ارتفاع �ألياف احل�سا�سات الثالثة ف�إن كمية الرطوبة امل�ؤثرة على كل ليف خمتلفة عن
الأخرى ،لذا فقد مت ر�صد كمية الرطوبة ال�صادرة مع كل حرف ولوحظ ب�أن منط هذه الرطوبة عند
كل ليف يكون نف�سه عند نطق احلرف �أكرث من مرة بينما يختلف عند نطق حرف �آخر.

 -2املثال الثاين ي�ستعر�ض نطق حرف ( ُا) م�ضموماً حيث تكون ال�شفاه على �شكل دائري
والرطوبة اخلارجة من الفهم مرتكزة على الليف الثاين ( املتو�سط) كما هو مو�ضح يف الر�سم
البياين التايل:

بدايةً ،ف�إن م�صدر ال�ضوء يغذي ثالث �ألياف �ضوئية بال�ستيكية متفاوتة الإرتفاع بحيث يثَّبت
احل�سا�س مواجهاً للفم و الذي يقوم بدوره بتغيرب كمية ال�ضوء الداخل من امل�صدر اعتماداً على
كمية الرطوبة ال�صادرة من الفم ثم نقلها اىل جهاز الإ�ستقبال الذي يقي�س كمية ال�ضوء اخلارج
من نهاية احل�سا�س ،تتحول املوجة بعد ذلك يف جهاز التحويل �إىل اللغة الرقمية التي يفهمها جهاز
الكمبيوتر لعر�ض قيا�س كمية الرطوبة ب�شكل مفهوم.
ً
يثَّبت ح�سا�س الألياف ال�ضوئية البال�ستيكية ( )POFمواجها للفم حيث تكون امل�سافة بني الفم
و احل�سا�س � 2سم و تكون امل�سافة � 1سم من ٍ
ليف لآخر �إ�ضاف ًة �إىل �أن طول الليف الواحد � 5سم
كما هو مو�ضح يف ال�صورة التالية:

اخلامتة:

يعترب ح�سا�س الألياف ال�ضوئية البال�ستيكية �أحد تطبيقات الألياف ال�ضوئية والذي ركزت
درا�سته على قيا�س الرطوبة اخلارجة من الفم عند حماولة النطق مبيناً �أنه من املمكن ا�ستخدام
الألياف للتعرف على حركة ال�شفتني ونطق الكالم املق�صود مب�ساعدة جهاز �آخر ،كما �أن هذا
البحث قد ُي�ستخدم يف تطبيقات م�ستقبلية خمتلفة كمراقبة التنف�س عند املر�ضى.

املراجع:
)١ S. Muto, O. Suzuki, T. Amano and M. Morisawa ;”A plastic optical fibre sensor for real-time humidity monitoring”, Meas.Sci.Technol. 14, pp.746 (2003
٢ M. Morisawa, Y. Amemiya, H. Kohzu, C. X. Liang and S.Muto; “Plastic optical fiber sensor for detecting vapour phase alcohol”, Meas.Sci.Technol. 12, pp.877
(2001).
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مقالة

حسني منصور الحرز

أم الحمام
موقعها :
ٌ
بلدة تقع يف اجلنوب من مدينة القطيف وتتو�سط قرى املحيط وهي �أكربها .تبعد عن قرية اجلاروديه بحوايل ثالثة كيلومرتات �إىل اجلنوب وعن مدينة
عنك ثالثة كيلومرتات �إىل الغرب (كانت م�سورة يف ال�سابق ولها �سبعة �أبراج وعدد منازلها 250كما ذكر لورمير يف كتابه دليل اخلليج ) .

ال�صور من �إر�شيف امل�صور جعفر �أحمد احلايك
وت�صوير ح�سني ر�ضوان
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مقالة

تعريف ام احلمام :
هي قرية من قرى القطيف الواقعة على ال�ساحل الغربي للخليج العربي
�شرق ًا وهي منطقة زراعيه حتيط بها النخيل من �سائر اجلهات وتبعد عن
البحر 3كيلو مرتات فهي منطقة بحرية زراعيه
وكانت يف املا�ضي يحيطها �سو ٌر وخندق وكان هذا ال�سور ح�صين ًا كي ي�صد
عنها هجمات البدو وغاراتهم املتتالية للنهب وال�سرقة  ،ويبلغ �سمك
ال�سور � 3أقدام وارتفاعه  20قدم ًا تقريب ًا وتربز بني جوانبه وزواياه ابراج
عالية م�ستديرة ال�شكل يبلغ عددها ثمانية �أبراج وكان لها بابان منها
باب يف الغرب وي�سمى دروازة القبلة وهي بجوار امل�سجد اجلامع املوجود
حالي ًاوي�سمونه دروازة ال�سوق وباب يف ال�شمال وي�سمى الدروازة ال�شماليه.
وتقع اىل ال�شرق من م�سجد ال عبدالعال  ،وكانت فيما م�ضى تفتح نهار ًا
وتغلق لي ًال  ،ولقد كانت يف �شكلها البي�ضاوي تنق�سم اىل ق�سمني ولكل ق�سم
ا�سم خا�ص به فاجلانب ال�شمايل منها كان ي�سمى فريق ( مطري ) واجلانب
ال�شرقي واجلنوبي ي�سمى ( اخلان ).
وحتف بها من ال�شمال واجلنوب �أحياء ثالثه ففي ال�شمال ( القوع) ويف
ال�شمال ال�شرقي ( الزويكيه ) ويف اجلنوب ( اجلبله وهذه االحياء كان
البع�ض يتخذها يف ال�سابق م�صيف ًا حيث يرحل عنها يف ف�صل ال�شتاء اىل
القرية
وحتتوي البلدة على �أبراج موزعة يف اماكن خمتلفة يف البلدة وذلك
حلمايتها من الغارات مبراقبة العدو يف حالة احلرب وهجمات البدو ،
وهذه االبراج هي :
 برج حبيبه  :وهو يف منزل �صالح عبد العال والد �صقر عبدالعالاملوجود حاليا -برج املعتوق :يف منزل ال معتوق وبالتحديد يف منزل
عبداهلل املعتوق حالي ًا
 برج العوامي :يف منزل �سلمان العوامي (منزل ولده علي �سلمان العوامي برج املراهني :يف منزل كاظم ال�شيخ من�صور املرهون. برج ال�شبيب :ويقع يف منزل احلاج علي �سلمان ال�شبيب رحمه اهلل. برج ال حرز :ويقع يف منزل احلاج عبد العظيم ال�شبيب. برج ال�سبايا :ويقع يف منزل من�صور ال�سبايا رحمه اهلل برج حممد �آل حرز( :والد احمد احلرز ال�ساكن يف منطقة القوع).كما وحتتوي على �أربعة �سوابيط متوزعة يف البلدة

موقعها :
بلد ٌة تقع يف اجلنوب من مدينة القطيف وتتو�سط قرى املحيط وهي �أكربها .تبعد عن قرية
اجلاروديه بحوايل ثالثة كيلومرتات �إىل اجلنوب وعن مدينة عنك ثالثة كيلومرتات �إىل
الغرب (كانت م�سورة يف ال�سابق ولها �سبعة �أبراج وعدد منازلها 250كما ذكر لورمير يف
كتابه دليل اخلليج ) .
�أهم احلارات التابعة لها

الديـرة  :وهي املركز الرئي�سي وهي مركز البلدة القدمي و�أهم احلارات التابعة لها كالتايل:
•اجلبـلة � :سمية باجلبلة لأن �أر�ضها �صخرية و مرتفعة .
•القوع ( الزويكية )  :وهما حيان من �أحيائها يف�صل بينهما �شارع املحيط وقد كان
منف�صلني عن �أم احلمام �سابقا �إال �أنهما ات�صال بها حاليا .
•اجلر باء  :وهي �أول احلارات احلديثة وبها الدوائر احلكومية كالربيد ومركز البلدية و
املدار�س و �سوق اللحم و اخل�ضار و مكتب �شركة الكهرباء �سابقا.
املنــاخ :
حار رطب �صيفا – معتدل الربوده �شتاء كباقي مناطق القطيف .
ال�سكـان :

يبلغ عدد �سكانها اكرث من ثالثة ع�شر �ألف ن�سمه( راجع اجلدول �ص � 176شخ�صية
املنطقة ال�شرقية ت�أليف حممد علي �صالح ال�شرفاء ) .يعمل اكــرث ال�سكان يف �شركة
الزيت ال�سعودية(ارامكو)وفالحه الأر�ض الزراعية والباقي يف الدوائر احلكومية وال�شركات
اخلا�صة وتبلغ امل�ساحة العمــرانية حوايل  60هيكتار .
الطبيعة اجلغرافية  :تعترب منطقة املحيط التي تتو�سطها �أم احلمام من اخ�صب املناطق
الزراعية يف القطيف مع توفر املياه العذبة نتيجة لتوافر العيون لنابعة من قدمي الزمان التي
يرجع البعــ�ض تاريخها �إىل الفينيقيني .
تعريف ال�ساباط:

هذه ال�ساباط ت�أخذ عدة �أ�شكال خمتلفة من حيث الزخرفة املوجودة بها ،بع�ضها على
�شكل عقود ن�صف دائرية ،والبع�ض الآخر على �شكل عقود مدببة ،والبع�ض الآخر على
�شكل عقود مف�ص�صة  .20ولهذه ال�ساباط فوائد منها ما يلي:
 -1تقي من حرارة ال�شم�س والأمطار.

( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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وا�ستخدمت احجاره لبناء البيوت (راجع :ذكرى
النور مل�ؤلفه حممد ال�شيخ من�صور املرهون).
الرفيعه ا�سمها امل�شهور

�إن ال�سم الرفيعة يف املوروث والرتاث ال�شعبي لبلدة
ام احلمام �شهرة وذكر الين�سى فلقد تغنى وتفاخر بهذا
اال�سم الكثري من الأجداد والأبناء مماجعله مرت�سخاً
يف الأذهان  ،لكننا وللأ�سف عندما نبحث عن �أ�صل
هذا اال�سم( )1تنق�صنا قلة امل�صادر التي تتحدث عنه
مما يجعله يف �أذهان البع�ض �ضرباً من اخليال الميت
للحقيقة ب�صلة.
املوقع :
صور من زواج املايض  -محمد مهدي الحميدي

 -2تتيح م�ساحات ميكن ا�ستخدامها للألعاب ال�شعبية
املعروفة يف املنطقة مثل لعبة الهول والدوامة والتيلة وغريها.
ويوجد الكثري من هذه ال�ساباطات م�سقوفة بجذوع النخل
واحل�صري والطني وتكون هذه ال�ساباط بني املنازل املتجاورة،
ويكون فوق هذه ال�ساباط بع�ض غرف البيوت ،وهذه
ال�ساباط متثل عن�صراً جمالياً معمارياً.
�-1ساباط بيت ال�شبيب :ويبد�أ من باب م�سجد �آل
عبدالعال اجلنوبي يتجه �إىل ال�شر ق متوزعاً على بيوت
ال�شبيب 0
�-2ساباط كعيبي  :وهو مير من �أمام منزل املرحوم احلاج
حممد ح�سني كعيبي واليزال ذلك هذا ال�سوباط قائماً
حتى يومنا هذا 0
�-3ساباط �سيد عبا�س  :ومير بجوار منزل جعفر ال
عبدالعال 0
�-4ساباط الزاير  :وهو يقع �شمايل ح�سينية الكعيبي من
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�أمام بيت الزاير وقد كان تابعاً حل�سينية الكعيبي وقد ُهدم0
ولقد ذكر امل�ست�شرق االجنليزي لورمير يف كتابه دليل اخلليج
العربي ( الق�سم اجلغرايف )ج� 1ص 1882ي�صفها وذلك يف
عام 1322هـ املوافق 1904م مبا ترجمته :
ام اخلمام على بعد ثالثة �أميال غرب جنوب مدينة
القطيف وعلى بعد ميلني ون�صف غربي عنك قرية م�سورة
تتكون من  250منز ًال وكل املنازل داخل ال�سور من احلجر
والطني �أما خارجها فكل املنازل �أكواخ 0

�أهمية املنطقة قدمي ًا :

تكمن �أهمية بلدة �أم احلمام وغريها من القرى ب�أنها كانت
الدرع الواقية ملدينة القطيف من هجمات البدو( العجمان
والهواجر وغريها فكانت متثل خط الدفاع االول للمنطقه.
�أما االن فلم يعد لذلك ال�سور وجود وذلك نتيجة للتطور
حي من �أحياء
العمراين فقد �أ�صبحت تلك البلده القدميه ُ
�أم احلمام احلالية وقد �أزيل ال�سور واالبواب واالبراج

يف الغرب من بلدة ام احلمام احلالية ويف �إ�سكان
القطيف ا الذي يقع غرب بلدة اجل�ش ،كانت هناك
بلدة الرفيعه التي �أهملها التاريخ بالرغم من الآثار
املوجودة هناك والتي تدلل على �أن هذه املنطقةكانت
عامرة ب�شتى �أ�شكال احلياة ولقد ذكر اال�ستاذ حممد
�سعيد امل�سلم يف كتابه �ساحل الذهب اال�سود �أن قرى
القطيف كانت بعيدة عن ال�ساحل مب�سافات كبريه 0
وهنا ينبغي االلتفات اىل ما ذكره �صاحب كتاب
ذكرى النور من نقاط يجب عدم �إهمالها والرتكيز
عليها ملا لها من �أهميه :
-1يقال �أن �أهل القرية احلاليه كانوا فيما م�ضى يف
الغرب منها مبا يقارب (  ) 5كم على مقربة من العني
الربيه املعروفه ايف ال�سابق ب�أ�سم ( رفيعه ) غري �أنها
�أندر�ست و�أ�صبحت �أثراً بعد عني 0
-2قد حدث بع�ض الذين ينقلون الأحجار �إىل القرية
احلالية قبل ع�شرات الأعوام من ذلك املوقع �أنهم
عرثوا على بقايا �أحجار وقطع �أواين فخارية قدمية وبع�ض
اجلدران حتت الرمال و�أخرى بارزه على �سطح الأر�ض
يجدها املتجول دون عناء،
*وقد �أخربين (خايل) احلاج �سلمان بن �أحمد ال حرز
ب�أنهم عندما كانوا يذهبون الح�ضار الرمل ويرفعون منه
وجدر( يف
مايريدون كانوا يجدون يف بع�ض املرات �سور ُ
مرات �أخرى ( داغ ) وهو التنور الذي يعمل ل�صناعة
اخلبز) ومعاليف اخليل و�أقداح املاء وغريها من الآثار �إ�ضافة
اىل كل ذلك فقد كانوا ينقلون احلجارة من ذلك املوقع
لبناء البيوت يف �أم احلمام 0
كما �أخربين احلاج علي حممد ال حرز ( �صاحب حملة
احلرز ) وهو �أحد اال�شخا�ص الذين كانوا ينقلون الرمل
لبناء البيوت ب�أنه �شاهد �سوراً وغرفاً بجدرانها كما �شاهد
حبل غ�سيل ومالب�س وعندما حاول �أن يرفعه ذاب وتفتت
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يف يده احلبل واملالب�س 0
-3ذهب البع�ض اىل �أكرث من ذلك فقالوا �أن املا�شية كانت
تنتقل من رفيعه اىل االح�ساء بني القرى والواحات
بل لعل العني امل�سماة املحرقة هي مكان ما �أحرق �أبو �سعيد
اجلنابي بع�ض رجاالت املنطقة عندما عار�ضوه وثاروا عليه
نتيجة الكت�شافهم انحرافه ومعرفتهم ب�أنهم خدعوا به وذلك
عندما ثار �أبناء القطيف �ضده وكانت املنطقة ت�سمى املحارق
وقيل ب�أن املنطقة التي بني القطيف وبقيق ممتلئه بال�سكان
وباملناطق اخل�ضراء مزدانة باملزروعات وبكرثة العيون بل قد
�أخربين جدي المي احلاج احمد علي ال حرز ب�أنه �شاهد
يف ام ال�ساهك حوايل �سبعني عيناً للماء 0
*وهنا �أذكر بع�ض الأ�سباب التي جعلت �سكان �أم احلمام
وغريها من القرى يرتكون �أماكن �سكناهم وينتقلون لقرب
ال�ساحل تاركني مزارعهم وبيوتهم ملا هو �أف�ضل لهم ومن
هذه اال�سباب:
 -1هجمات البدو الرحل الذين يغريون بني فرتة و�أخرى
على القرى والأرياف لنهب التمور وغريها من االرزاق.
حرب
 -2زحف الرمال على الناطق الزراعية ومامثله من ٍ
للطبيعه على �سكان االرياف 0
 -3حماولة االحتماء ب�ساحل البحر ملا ميثله من منفذ
ل�سكان تلك القرى يف اوقات ال�ضروره
� -4صيد اال�سماك والفوائد املاليه املرجوه منه كغذاء
وك�سب معي�شه (الكثري من �سكان ام احلمام كانوا يف
اال�صل من البدو الذين تعرفوا على مهنة ال�صيد الحقاً )0
 -5مهنة الغو�ص التي برع فيها �أهايل املنطقه وامتهنوها من

قدمي الزمن 0
• بنا ًء على ذلك �أخربين جدي المي احلاج ابو�سلمان
(احمد علي ال حرز ) الذي تويف يف  10حمرم 1410
هـ عن عم ٍر ناهز (  ) 120ب�أن �أهايل ام احلمام �أنتقلوا بعد
الرفيعه اىل موقع �أخر جنوب مقربة ام احلمام احلاليه وكان
ا�سمه القريعيه وي�سمى كذلك ( البقيليه )
وكان موقع ام احلمام احلايل منطقة غني ٌة باملياه فكان �أهايل
املنطقة يزرعون الرز وعند اجلني ي�ضعونه على االر�ض
وي�ضربونه لكي ينزع عنه ق�شره فتتبقى بقايا على االر�ض
من ذلك الق�شر فيجتمع حولها احلمام ليتغذى عليها
ف�سميت ام احلمام الجتماع احلمام  ،ويف نف�س الوقت كان
بع�ض من ميتلك املا�شيه يق�صد هذا املكان لكي ي�أخذ من
تلك الف�ضالت الطعام ما�شيته وعندما ي�س�أل اىل �أين هو
ذاهب فيجيب ب�أنه ذاهب اىل مو�ضع اخلمام الح�ضار بع�ضها
ملا�شيته 0
ف�أ�صبحت الت�سميتان مرتادفتان ومل يكن املوقع الذي
كانت فيه الف�ضالت �إالمكان�أً �صغرياً اليتجاوز املائة والع�شرة
امتار املربعه وكان بعد م�ضي فرتة من الزمن ملك لـ من�صور
عبداهلل ال حرز ( كانت هناك �أماكن اخرى لتجميع الرز
ولكن كان هذا ا�شهرها ) وقد اطلق على املكان ا�سم امل�صلى
(وهو يقع يف ال�شارع الذي ميتد من �شارع املحيط متجهاً
للغرب ماراً بخزان البلدة التابع مل�صلحة املياه واملجاري وبـ
جمعية ام احلمام كذلك حتى ي�صل اىل املقربه 0
بعد �أن انتقل اهايل الرفيعه اىل ام احلمام احلاليه وبنوها ويف
�أعتقادي �أن هذا البناء يعود اىل نهاية القرن الثاين ع�شر

الهجري( فقد ذكر جدي المي احلاج احمد بن علي بن
حممد بن ح�سني بن �أحمد �آل حرز ب�أن جده حممد عا�ش
يف منطقة الرفيعه وكذلك جده ح�سني اما جده �صالح (
وهو احد اجداده) فقد �أنتقل اىل القويعيه (البقيليه ) اىل
جانب مقربة ام احلمام احلاليه املقربة التي �أوقفها احلاج
حبيب املغا�سله وبعد �أن بنى �أهايل ام احلمام البلده
ا�سموها امل�سوره لل�سور الذي كان يحيط بها والرفيعه لعلوها
عن ماحولها  ،ومن املالحظ �أن �أهايل البلده ومن حولها
من القرى كانوا يختارون االماكن املرتفعه والرتبه ال�صلبه
الماكن �سكناهم ونرى ذلك يف �أختيارهم الم احلمام
احلاليه وباقي االحياء التي حولها مثل اجلبله (�سميت بهذا
اال�سم النها ار�ضها مرتفعه وت�شبه اجلبل يف �صالبتها)
والقوع وقديرى البع�ض ب�أن هذه املناطق غري مان�صف لذا
ينبغي التنبيه �إىل التغري الطيبوغرايف للمنطقه مع الزمن
وكذلك اىل ر�صف ال�شوارع وحماولة م�ساوتها مع بع�ضها
البع�ض جعلها كما تبدو الآن 0
وقد روي احلاج مكي ال�شبيب رحمه اهلل ب�أن �أهايل الرفيعه
�أنق�سموا يف حال �أنتقالهم اىل عدة جتمعات :
• فريق القريعيه جنوب املقربه
• فريق املحرقه يف املحرقه
• فريق ال�ضبيبي بالقرب من مزرعة مهدي الكعيبي
• فريق لرحيه بجوار عني لرحيه
• فريق الديره
• فريق الزويكيه
قال ال�شاعر �شبيب بن حممد ال�شبيب ابو ال�شاعر واخلطيب
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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واملحامي ح�سني ال�شبيب يفتخر ببلدته :
ه�اذي لرفيع�ه ماتب�ي ع�ش�ر الزهي�د
ليف��ر البيـ���ض نحمـ��ي ارجاله��ا
يابندقيت�ي تدمي اللح�م لومن بعيد
ماوقف��ت يف ال�س��وق م��ع دالله��ا
�سنة الرحمه( االوىل )

وتلك حدثت يف عهد احلكم العثماين �أي قبل �سنة الرحمه
التى حدثت يف عهد امللك عبد العزيز �آل �سعود وقد كرث فيه
املوت وكان احلاج علي بن ح�سني بن احمد �آل حرز وهو من
�ساكني الرفيعه القدميه �أحد ال�صاحلني القارئني القران الكرمي
امل�شهورين بال�صالح ي�أتي من الرفيعه اىل املغت�سل ال�صباح
وال يخرج منه اال وقت امل�ساء ب�سبب �إن�شغاله بتغ�سيل املوتى
طوال اليوم 0

شباب يف رحلة خارجية ١٣٩٩ه

العوائل يف ام احلمام وا�صولها

�إن الكثري من �سكان املدن يف منطقتنا العربيه يرجعون
ب�أ�صولهم اىل قبائل قربيه قدميه تنتمي يف جذورها اىلقبائل
ومن�شائها �إىل قبائل قحطانيه �أو عدنانيه كما يالحظ �أن القبيلة
الواحد متفرعة اىل عدة فروع وتواجدها يف عدة اماكن نتيجة
لهجراتها يف طلب املعي�شه او خوفاً من طلب الثار او البحث
عن موقع اف�ضل  ،اونتيجة للكوارث الطبيعيه  ،ولكننا
نرى بالرغم من ذلك �أن كثريا منها الزالت حتتفظ بالقابها
وجذورها و�صالتها مع بع�ضها البع�ض مما ي�سهل على الباحث
معرفة �أ�صول تلك العوائل 0
و�أهايل بلدة ام احلمام كمايالحظ ينتمون اىل قبائل عده
وذلك الن البلدة ال�سابقة ( الرفيعه ) كانت �إحدى احلوا�ضر
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العوائل وا�صولها :

-1عقاقه  ،الرجال  ،اليو�سف � ،صليل  ،خريدات
(املوجودون يف �سيهات) ؛ يواقنه ينتهي ن�سبهم اىل الياقني
�أ�ضافة اىل (عفني  ،العاقول  ،حميميد ) وه�ؤالء الثالثة
�إخوه ينتهي ن�سبهم اىل الياقني كذلك 0
�-2آل عبد النبي  ،طفيف  ،يكنون مبطعط�ش بن حمورب 0
 -3البدر ( �أ�صلهم من املربز االح�ساء)0
�-4أحمد �شهاب والد حممد وعبداهلل وح�سني وعلي
(اجلاروديه ) �إما �شهاب االخرون فقد �أتوا من باب ال�شمال
يف القطيف 0
-5امل�سعود من عيال �سليمان جاءوا من اجلارودية و�أ�صلهم
من االح�ساء 0
�-6آل �سعود واملنجور اال�صل �آل عطية0
-7اجلرب من ال�شويكة و�أ�صلهم من الف�ضول.
�-8آل حممد علي ومنهم �آل يحي واال�صل �آل ثاين �أقرباء

زيارة مدرسية ملرشوع كعيك كوال ١٣٩٧ه

مقالة

التي ت�ضم قبائل �شتى وعندما �أنتهت تلك البلدة تفرق
�سكانها يف باقي مناطق القطيف.
بقيت القلة منهم التي �أن�ش�أت ام احلمام احلاليه :

الذي �أخذته وحني رجعت مرت بجانب تلك ال�صخره
فوجدت �إبنها بجانب تلك ال�صخره مل ي�صبه �أي �ضرر وقد
كان ير�ضع منها ف�أ�سمته �صلبوخ لذلك 0
� -13آل ر�ضوان من منطقة �سوق ال�شيوخ بالعراق ( الب�صره
) وقيل من املحمره يف ايران ولهم �أقرباء يف القديح ب�أ�سم
الر�ضوان و�آل خلف و�آل �شالين يف �صفوى و�آل املو�سى
و�آل حمود يف ام احلمام 0
�-14آل ها�شم ( ال�ساده ) و�أ�صلهم من البحرين ودليل
ذلك �إحدى املخطوطات بخط ال�سيدعبد العظيم بن علوي
والد علوي عبد العظيم ( املدر�س ) املوجود حالياً من �أهايل
ام احلمام تدويناً لن�سبهم حيث ينتهي ن�سبه بالبحرين 0
-15ال �شرن ويرجع ن�سبهم اىل جدهم علي �آل عبا�س
وقد كان له ولد �أ�سمه حماده وكان حماده �صديقاً للبداة
وقد كان �أحد �أولئك اال�صدقاء لديه ولد �أ�سمه �شرن فنذر
حماده �إن رزقه اهلل ولداً �أن ي�سميه �شرن وملا ولد له �أ�ؤفى
هلل بندره وكان والده عمدة للبلده وبعد وفاة والده �أنتقلت
العمودية له وملا كان النا�س يذهبون اىل جمل�سه ب�صفته
عمدتهم فكان عندما ُي�س�أل اىل �أين �أنت ذاهب فيقول اىل
جمل�س �أبي �شرن فبهذا ن�سبت العائلة وكان ل�شرن �أخ �أ�سمه
من�صور 0

العوائل ذات الأ�صل البحراين :

 -1قمرب
 -2الطويل
 -3البحراين – من قرية الزجن يف البحرين
� -4آل ها�شم وال�ساده
� -5أل عبد العال
 -6ال حرز ويعد احمد ال حرز اولهم وقد �أتى من بلدة
نبيه �صالح بالبحرين م�ستوطناً يف الرفيعه وقد �أجنب ح�سني
الذي �سكن يف القريعيه ومن ح�سني تفرع ال حرز فقد
�أجنب من االبناء حممد وعبداهلل  ،فمن حممد جاء حممد
و�صالح وعلي والعبده وعي�سى وح�سني،ومن عبداهلل جاء
�سلمان ورا�ضي وقد تزرج �سلمان ابنة عمه العبده وهي
والدة عبد اهلل جدي البي 0
العوائل التي �أتت من عنك :

�آمان  -املن�صور -ربيع � -آل عا�شور وينتمون اىل عائلة
امل�شهد يف مدينة عنك -قو �أحمد -الطاللوه� -أل عي�سى
منهم ح�سن بن عي�سى وينتمون اىل �آل ال�سلو � -8آل مغوي
( عفني ).
�أ�سماء بع�ض العوائل التي �أنقر�ضت يف ام احلمام:

 -1عائلة ال�سبايا :
 رئي�س هذه العائله وكبريها عبد العزيز ال�سبايا حممد ال�سبايا �أخو عبد العزيز املذكور حبيب ال�سبايا وكان من املالك حكيم ال�سبايا و�إبنه �إبراهيم-2عائلة ذا النون
وبقي منها زوجة زيد احمود ( ام خالد ) وهي �أبنة جواد
بن عبد اهلل ذا النون وكان منزلهم بني بيت �شعيب وبيت
احلاج �سلمان البحراين بالقرب من امل�سجد اجلامع ويف

حكام قطر ومنهم �أي�ضاً �آل لطف اهلل
-9الكعيبي والنواد ينحدرون من �آل عرفه (واال�صل من
الب�صره).
-10العوامي والهنيدي جاءوا من العواميه
0-11ال�ساده (املعلم ) والعوامي جاءوا من القديح 0
-12ال�صلبوخ من اجل�ش ويقال �أن �سبب ت�سميته �صلبوخ
ان �أمه كانت يف رحلة اىل احلج وقد و�ضعت غالمني ول�شدة
ماكانت تعاين كانت خمريه بني �أخذ �أحدهما وترك الآخر
فف�ضلت �أحدهما وتركت الآخر عند �صلبوخ (قطعة من
ال�صخر ) وغابت يف مكة عدة �أ�شهر تويف خاللها الولد
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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مواجهة ح�سينية الكعيبي 0
-3النواد ومنهم جعفر حمزة النواد وحمزة النواد وحبيب
النواد.
�-3آل دويب.
�-5آل عيد.
�-6آل ال�سلوم.
-7مهدي العبد اهلل.

مسجد ومغيسل أم الحامم وبجانبه إحدى العيون املندثرة

عيون �أم احلمام القدميه:

كان هناك نوعان من العيون :
النوع االول يف و�سط نخيل البلدة وهو ي�سقي النخيل
املوجوده حالياً حول ام احلمام وبع�ض النخيل التى
�أ�صبحت بلقعاً ب�سبب زحف الرمال ولقد كانت هذه
العيون مت�صله ببع�ضها البع�ض بقنوات يف داخل االر�ض
وقد �أخربين احلاج علي بن حممد ال حرز ب�أنه �شاهد
احدى تلك القنوات املمتده من عني (الطعم) متجهه اىل
عني (لفتيه) القريبه من اجلاروديه 0
النوع الثاين يف منطقة الرب وقد كانت لها ترع وم�شاريب
للماء ت�سمى ( تناقيب) ومفردها (تنقاب) وهي م�صنوعة
من احلجارةعلى �شكل م�ستطيل يجري بداخلها املاء
ويعتمد هذا التنقاب يف ات�ساعه على كثافة املاء اجلاري فيه
 ،ويف بع�ض االحيان ي�صل �إرتفاعه اىل مرتين وعر�ضه اىل
مرت و ُيعمل لهذا التنقاب �أفقب ( ثقوب ) وهي كاملناره
ت�ستعمل يف تنقية الهواء يف داخل التنقاب وحفاظاً على
�ضغط املاء اجلاري كي الي�ؤثر عليه ويهدمه نتيجة ال�ضغط
وت�ستعمل لتنظيف التنقاب من الرمل واالو�ساخ التي
ميكن �أن تكون بداخله فتكون عائقا عن جريان املاء 0
وهذه الثقوب هي �أ�شبه ماتكون باملنارة يف طولها و�شكلها
ك�شكل البئر  ،وقد كانوا ي�ستخدمون الرجال لتنظيف هذه

الثقوب بوا�سطة احلبل للنزول بداخلها والزبالني وذلك
الزالة الرمال واالو�ساخ ورميها خارج التنقاب وكانت
العيون تبنى بحائطٍ رفيع ليحافظ على العني ومن نزول
الرمل بها وعن زحف وي�سمى احلائط (بال�سايف)0
�أ�سماء العيون القدميه ومواقعها

 -1القحه تقع يف داخل البلده حالياً بجوار اخلزان
-2ام كردو�س تقع نهاية ام احلمام من اجلنوب وتقع �شمايل
نادي االبت�سام مبا�شرة
 -3املو�سي
-4الق�صريي تقع يف الق�صريي
 -5ام زمزوم تقع �شرقي البلده يف حي املو�سي
-6النويهيه تقع يف منطقة الزويكيه �شرق �شمال البلده
 -7العوي�سي تقع تُ�سقى من عني الفلف (الثلث)
 -8ال�سالخف ال�شماليهتقع بجوار م�سجد املقربه
-9ال�سالحف تقع بجوار م�سجد املقربه

و�سميت بهذا اال�سم النهم
-10ام احلمريتقع بجوار املقربه ُ
يغ�سلون احلمري فيها
-11عني املغي�سل تقع بجوار مغت�سل االموات
-12عني ام ياب�س تقع ال�ضبيبي
-13عني الراي�سيه تقع يف نخل �صالح الكعيبي �شمال
الفتيه فم �شمالها امل�شريع
-14ال�سامليه تقع نخل املرزوق �شمال املحرقه
-15عني ال�صايغيهتقع بني ام احلمام واملالحه
-16لرحيه
 -17اوعيلي
 -18احلمامتقع جنوب نخل املرزوق وكانت تعد اكرب عني
يف الرب
-19الفلف (الثلث)
-20املحرقهتقع وهي جنوب ام احلمام
-21لفتيه (الفتيه)
-22امل�شريع
-23اخلليليه تقع يف منطقة البي�ضانيه
�-24سابيعاي
-25نوبان
 -26ام رحال
امل�ساجد القدميه

 -1م�سجد الغريري (الغمريي) و�سمي م�سجد ابو متليك،
و�سبب ذلك �أن النا�س �أنقطعت عن ال�صالة يف هذا امل�سجد
وخ�صو�صاً يف �أوقات �صالة املغرب والع�شاء ويف املقابل ملا
علم ال�شيخ من�صور املرهون بهذا االمر �أعلن بني النا�س ب�أن
من يذهب لل�صالة يف هذا امل�سجد �سوف يعطيه ال�شيخ
متليكا (واملتليك هو جزء من الروبية العملة العثمانيه
التي كان يتدولها النا�س يف العهد الرتكي )فا�صبح النا�س
وهم يذهبون اىل ذلك امل�سجد فلما حتقق لل�شيخ �أن النا�س
�أعتادوا على الذهاب اىل امل�سجد �أنقطع عن �إعطائهم
املتليك 0
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نخيل أم الحامم ويظهر فيها مرشوع الري والتحسني الزراعي ١٤٣٦ه

اخل�ضار والفاكهه:

ولقد كان اىل الغرب من هذا امل�سجد مبا�شرة �أر�ض
م�ساحتها تقدر بـ  7X 7مرت مقربة للأطفال وخ�صو�صاً من ومنها الرمان واملوز والتوت والعنب والليمون والتني والنبق
ميوت يف بطن �أمه او من يولد فيموت 0
والبوبي وبع�ض �أنواع املم�شم�ش واخلوخ.
 -2م�سجد القوع0
�أما اخل�ضروات فهي الطماطم واخل�س والفجل والباذجنان
والباميا والطروح (وهو ي�شبه اخليار يف طعمه وميتاز بانه �أكرب
احل�سينيات القدمية:
حجماً ب�ألإ�ضافة اىل �أنواع متعددة من الزهور والورود مثل
-1ح�سينية ال عبد العال-2 .ح�سنينة الكعيبي.
الورد املحمدي وال�سلطاين والرازقي واليا�سمني واجلوري
وغريها0
الن�شاط ال�سكاين
ثم تطورت الزراعه فكانوا يزرعون البطيخ  ،وامل�شم�ش ؛
الزراعه  :وت�أتي ك�أهم م�صدر لك�سب املعي�شة لل�سكان واخلوخ ؛ الرمان  ،العنب  ،التني  ،الليمون  ،ال�سم�سم
وذلك لتوفر املياه والأ�ضي اخل�صبة وقد ذكرنا عددا كبريا بكرثة وفرية.
من العيون التي هي م�صدر للمياه يف هذه املنطقه وماي�شكله
ذلك من ثروة مائية لل�سكان ولقد كانت ت�سقي املزروعات ال�سلوق
كاحلمام  ،القوع ،
حتى ت�صل اىل �أكرث من ثالثة كيلو مرت من غربي البلدة �أماكن ال�سلوق :كل مكان ف�سيح َّ
حتى مدينة عنك احلالية.
خرابة امل�سافري  ،واملليخانيه  ،والعمارة0
وين�شر ال�سلوق على الأر�ض لتجفيفه ثم يجمع يف
ومن �أهم املزروعات يف تلك االزمنه :
العرو�ش (ا�سرتاحات م�سقوفه ب�سعف النخيل) بانتظار
•�أ�شجار النخيل وهو متوفر بعدة �أنواع منها :
وزنه ويعب�أ بعد ذلك يف �أخيا�ش � 4أمنان لكل خي�شة0
اخلال�ص-البكريات-الغرا-اخلنيزي-ال�سل�س -املاجي -وتكون �أجرة الوزان  1/100من ال�سلوق 0عوينات-خ�صايب-خ�صبةالع�صفور-ال�سيدات-برحي -اخلرا�صون  :لتحديد ال�صربه ( بدون اجرة يف الغالب )
هاليل-احلالواالبي�ض-احلالواالحمر-خ�صبةارزيز -ومن �أ�شهرهم  :حم�سن م�سبح  ،علي بن را�ضي  ،عبد اهلل
احلليلي -قراقر-تناجب -الب�صو-ال�شي�شي-الربيكي اليو�سف  ،حممد علي ال�شبيب 0
الطيار-زاهدي-عيون بقر-غزالن-بقو�ص .ويكون التخري�ص هكذا � :إذا خر�ص النخل  200قله
يكون ربعها للأكار (امل�ست�أجر) �أي  50قله 0
الرز و�أنواعه كالتايل :
وتعيني ال�صربة يكون عاد ًة بطريقتني اما باخلر�ص او
�ساقندي -يلم -كريه -زبرهباالتفاق بني املالك والأكار (معادل) 0
ومن امهر الطباخني الأخوان علي و�سعود �إبنا �صالح

الزاي0
وكانت القدور ت�ست�أجر مقابل فوحه �أو  1/2فوحه �أي مل�ؤها
�سلوقاً وت�ست�أجر كل جمموعه من �أ�صحاب النخيل قدراً
�أواكرث 0
وي�ساوي من ال�سلوق =  4/5قلة.
ومن �شروط االتفاقيات بني مالك النخل وامل�ست�أجر يف
بع�ض االحيان �أن ي�شرتط املالك �أن تكون (ال�صربة )�سلوق ُا
و�أن يكون احلطب على املالك0
ويق�سم التمر  3انواع :
 -1خنيزي  -2ب�شرة �-3ساير (للمالك0
 -2وتكون �أجرة العامل على القدر قله وكذلك �أجرة
وال�صرام 0
احلمار َّ
َّ

بيع الخرضوات والفواكه
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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ومن �أ�شهر ال�صرامني يف البلده :

زيارة طالبية متوسطة أم الحامم إلحدى الرشكات

عبد اهلل �سعود هالل  ،حممد ح�سني الزاير  ،عبد اهلل
حميميد  ،عبد اهلل بن علي الرجال 0
البنا�ؤون :
-1من�صور حميميد  -2حممد الزاير � -3سلمان الزاير.
امل�سحرون :
� -1سيد حممد  -2علي بن �سلمان الطاللوه.

الغو�ص

ولقد ذكر �أن يف البالد حوايل  60غوا�صا
�أ�شهر الغوا�صني :
 -1احلاج ح�سن حميميد يلقب بـ (حم�سن)
- 2عبد اهلل حميميد
 -3مدن بن جرب
فريق الكشافة ملدرسة أم الحامم املتوسطة ١٣٩٢هـ
- 4مكي عبيد
 -4عبد الر�سول العوامي
 -5احلاج عبداهلل حميميد
 -6احلاج عبداهلل املرهون
� -7سعود زبيل
 -8عبداهلل ال�شمالوي
 -9را�ضي مريبط
 -10جرب اجلرب
 -11علي بن قا�سم املرهون والد مال را�ضي املرهون املوجود
حالياً.
� - 12صالح املرهون  :نوخذه بري ( يعطي للنوخذه البحري
متر ،رز  ،قهوه تنت 0
 -13خليل العوامي  :نوخذه بحري
�أ�شهر حوادث الغو�ص

�سنة الطبعه والتي فقد فيها من ام احلمام حوايل � 18شخ�صاً
من عائلة الزاير :
حممد علي الزاير  -علي الزاير  -عبد الواحد الزاير
من عائلة البدر:
علي حقيقه البدر -ح�سني البدر� -سلمان البدرمن عائلة قي�صوم� :صالح قي�صوم
من عائلة عبد العال :
علي بن عبد العال بن احمد العبد العال
من عائلة ال حرز
را�ضي بن عبداهلل ال حرز وهو جد را�ضي ح�سني ال حرز
(�أبوح�سني) املوجود حالياً
وقد كانت للغوا�صني �أنا�شيد معينة يرددونها يف حلهم
وترحالهم ي�سلون بها �أنف�سهم وكان من يردد تلك الأنا�شيد
يطلقون عليه لقب النهام ويطلقون على ن�شيده املوال ومن
�أهم املواويل التي تن�شد يف بدايـة الرحلة -:
ياهلل بدينا ياهلل �صباحية مباركة
ياهلل ياهلل ياهلل قلنا
هولو يا�سيدي هولو يا فزعة اهلل
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على يا اللي نويت ت�سافر �سافر
وتوكل على اهلل
اهلل يا�سيدي م�سافرين ومتوكلني
متوكلني على اهلل..
ومن املواويل �أي�ضاً

ودعتكم بال�سالمة يا �ضوى عيني
وخالفكم ما غم�ض جفني على عيني
واعدتني الوعد ملن �أحتفت عيني
ظليت يا �سيدي ج�سم بال روح
يا نور عيني مثل ما �أرعاك راعيني

عبدالعزيز علي �آل حرز
جا َءتْ و�أَح ُر ُفها بالد َّْم ِع ت�س َت ِ ُ
ت
يا َع ْذ َب وجنتِها ..ك ْم ج َّر َح املط ُر ؟
ت ُق ُ
ول  :ترت ُكنِي يف بئ ِر حامل َ ٍة ؟!
ُ
أل�ستَ تظم�أ يل ؟!
� ْ
احلج ُر ؟!
يا �أ ُّيها َ
�َْ
أل �أ ُع ْد َ�شهرزا َد القلبِ ؟
م�ضتْ َ
أين َ
� َ
تلك الليايل ؟
ح َكايانا �أ َت َّد ِك ُر ؟
و�س َد اللي ُل ُروحي يف يديك َ،
ك ْم َّ
وك ْم قطفْتَ َك ْرمِ ي ،
و َغ ْي َم ا ُ
حل ِّب تع َت ِ�ص ُر ؟!
َ
َن�سِ يتَ ح َ
ني �أرا َد ال َّن ْج ُم َي�سم ُعنا
ُ
ونحن نتلو ه َوانا  ،واله َوى َحذِ ُر ؟
ني كتبتَ ِّ
َن�سِ ْيتَ ح َ
ال�ش ْع َر تخدعُني
�أنا �أح ُّبكِ � ..أنتِ املا ُء وال َّثم ُر ؟
َن�سِ ْيتَ ح َ
ني َ�س َق ْي َنا ظِ َّل نخلَتِنا
َع ْذ َب الكال ِم ،
وحدَنا الب�ش ُر ؟
ك�أَ َّنا ْ
�أال تراين وكا َن اللي ُل خيمت َنا
�أغا ُر لو قلتَ هذا يف ال�سما قم ُر ؟
�َْ
وهي المع ٌة
أل َت ُع ْد مث َل َثغريْ َ
ال�س ُي ُ
َ
وف !
تلك ُّ
ود ِْف ُء ال ُق ْبلَ ِة َّ
ال�ش َر ُر
ُ
ُ
تقول ِّ � :إن  -وب ُ
ِي�ض ال ِه ْندِ تقط ُر مِ نْ
ُ
دَمِ ْي  -ذكرتكِ ،
والأرما ُح ت�ستع ُر !
والآ َن ماذا ج َرى ؟! ال �شِ ْع َر غا َز َلني
�أ َل�ستُ عبلَ َة ؟!
ْ
قل يل َ
كيف تع َتذ ُر ؟!
 مه ًال َ ..ف َد ْيتُ �أ َنا َجف َن ْيكِ  ..ال َب َك َيا
َْ
يحت�ض ُر
ولتفقِي بي فعقلي اليو َم
ِ
هي القبيل ُة  ..يف قل ِبي خمال ُبها
َ
َ
ْ
ق ْد ك َّبلتني
ونا َر ال ُب ْعدِ قد َ�س َجروا
لك َّنني ُ�صغتُ مِ نْ ُروحِ ي قالد َتكِ الأحلَى
غاب َ
خوف امل ُ ْد َي ِة ال َب�ص ُر
و� ْإن َ
ول َت ْ�س َ�أ ِل ف َر�سِ ي � ْإن كنتِ جاهلةً
ربكِ �أ َّن فمي بالع ِْ�شقِ ُم�ؤ َتز ُر
ُتخ ْ
ومق�صلَ ٍة
رب مِ نْ َق ْيدٍ
َ
ُّ
احلب �أك ُ
احلب د ٌ
ُ
الدين ين َت ِ�ص ُر ؟!
ألي�س
ُّ
ِين َ � ،

ثقافة

ِم ْن َب ْو ِح َع ْب َلة
يف َح�ضرة الفار�س

التعايش من أجل الوطن
احلديث عن الوطن ال يكفيه مقال الن الوطن هو احلياة بجوانبها والوطن
لي�س جمرد حدود جغرافية ،الوطن هو احلكومة هو ال�شعب هو الت�شريع
هو القانون هو االت�صال والتعاون و�إقامة عالقات باخلارج ومواكبة العامل
،وبناء وطن م�ستقر و�آمن يحتاج من اجلميع �إىل التعاون وتقدمي ت�ضحيات
وتنازالت وعلى اجلميع العي�ش ب�سالم وفاعلية وقبول الآخر والتعاي�ش
لن�صل لقيمة املواطنة وحب الوطن،ولن ي�ستطيع الفرد ممار�سة حياته
عايل الزهراين
بدون جمتمع �أو وطن م�ستقر و�أعني ممار�سة حياته العي�ش ب�أمان ليتوفر
العمل وبالتايل بناء الوطن.
وتعزيز اللحمة الوطنية بني �أفراد ال�شعب يحتاج �إىل وعي فكري ولغة توا�صل قريبة و�سهلة بني �أفراد املجتمع
واحلكومة من خالل جمال�س ال�شورى ومن خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية
لل�شعب يف حدود الإمكانات املتاحة ،
كما نحتاج �إىل �إعالم نزيه يقدم كل ما يخدم بناء الوطن بتنوع متجان�س ومقبول ،وبناء الوطن يحتاج
�إىل �إطالق حوار فكري هادئ بني �إفراد املجتمع فيما يخ�ص �أهمية التعاي�ش بعيداً عن التحزبات الدينية
وال�سيا�سية و�إيقاف كل حماوالت فر�ض الر�أي و�إق�صاء الأخر ونختلف فيما نختلف ونتفق يف بناء الوطن و�أن
الوطن هو ملك اجلميع وكل ذلك وفق القانون والت�شريع ويف �إطار العي�ش امل�شرتك .
واملت�أمل يف بلدان ال�صراعات من حولنا ومهما طغى البعد ال�سيا�سي وبعيداً عن الأطماع االقت�صادية فلب
عدم اال�ستقرار هو فقدان التعاي�ش وعدم قبول الأخر  ،كما �أن بع�ض احلكومات فقدت حتقيق وفر�ض التوازن
بني �شرائح ال�شعب ومتييز جمموعة �أو حزب �أو طائفة عن الآخر وتقريبها �إىل ال�سلطة واملنا�صب يف الدولة هو
من يخلق بداية عدم اال�ستقرار.
كما يجب على اجلميع التحكم يف العاطفة الدينية وقبول الآخر يف �سبيل اال�ستقرار وبناء وطن م�ستقر و�آمن
لي�ستطيع اجلميع ممار�سة حياته وحتقيق التعاي�ش بعدها �سي�ؤمن اجلميع ب�أن العامل امل�شرتك يف حياتنا هو الوطن
وحب الوطن.

تعالي
�سعيد معتوق ال�شبيب
تعالــي فمــا للــروح مــن متنفــس
ـدت
فلــم يبــق عنــدي غير بــوح تأكسـ ْ
وهــذا الهــوى يجتــاح شــريان علتــي
وأنـ ِ
ـت علــى عــرش يحــف بــه النــدى
إذا مــا جمعــت الشــعر فــي ســلة المنى
وإن شــط بــي هــذا الخيال وخــاط لي
ْ
لهنيئــة
خذينــي وضمينــي ولــو
ٍ
نــار التشــتت بيننــا
أخمــدت
إذا
ْ
ُ
ـتباك مشــاعر
علــى أننــي أهــوى اشـ َ
وهــذا صراطــي تقرض الشــمس بعضه
فمــدي يــد التحنــان نحــوي وجــردي
ـواحل أصدافــي لصيـ ِ
ُ
ـرعت
سـ
ـدك أشـ ْ
ولؤلــؤي المنثــور فــي حضن ســاحتي
نبــض مشــاعري
نوارســي البيضــاء
ُ
َ
ســأبني علــى اآلفــاق عشــًا منمنمــًا

مغلقــه
وكل مســامات التــأوه
ْ
لشقشــقه
مخارجــه حتــى تشــظى
ْ
وأغرقــه
مــر مــن قلبــي غشــاه
ْ
إذا ّ
فمــن للــذي ســحر المليحــات أحرقــه
ـادرت هــب الحــزن ليــا وفرقــه
وغـ ُ
ســتاراً مــن األوهــام ثــار ومزقــه
لواعج هــذا الحــب في الصــدر محرقه
فلســت أبالــي مــت فــي أي مشــنقه
فــا تبخلــي إن كان عنــدك شــرنقه
لــو اســطاع ليــل الشــانئين ألغلقــه
وهــن أتــاه وأرهقــه
كمالــي ْ
مــن ْ
َ
يحــق لــك اإلبحــار فــي أي منطقــه
ـت ُمخ َّلقــه
ـوع مــن العينيــن ُصبـ ْ
دمـ ٌ
علــى مــوج أشــواقي هنــاك محلقــه
تطــرزه منــي األمانــي المعتقــه
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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عبداهلل بن علي الزاير لــ

من الكتاتيب انطــــــــــــــــــــــ
ومن مراسل يف بقيق إلــــــــــــ
حوار� /سلمان العيد
�ضيفنا يف هذا اللقاء من جيل الر ّواد يف العمل االجتماعي ،وممن كانت له باع طويلة
يف خدمة املجتمع ،من بوابة العمل الر�سمي يف �شركة ارامكو ،ومن البوابة الأو�سع
وهي بوابة الن�شاط االجتماعي من خالل جمعية �أم احلمام اخلريية للخدمات
االجتماعية ..وما مييز �ضيفنا �أنه �أي�ضا من الع�صاميني ،ممن حملوا الطموح �شعارا
لهم ،فكانت لهم م�ساهمات تعد على م�ستوى الوطن ،ونعني بذلك الدور الكبري الذي
بذله يف ت�أ�سي�س قطاع التخطيط والتدريب والإبتعاث يف �شركة ارامكو..
�إنه احلاج عبداهلل بن علي الزاير (�أبو جمال) فماذا يقول؟
بو�صفكم من ال�شخ�صيات البارزة يف حمافظة القطيف ،حتديد يف بلدة ام احلمام ،هل لكم �صغري ،فتدخّ ل الوالد يف املو�ضوع ،وذهبت معه �إىل املكتب ،وكان ال�شخ�ص يتابع معاملته عن طريق
�شباك ،فوقفت على حجر كبري جعلني �أبدو �أكرب من عمري ،وحينما �س�أل املوظف عن عمري قلنا
ان ت�صفوا لنا بداية حياتكم العملية واالجتماعية كيف كانت؟
كانت والدتي يف بلدة �أم احلمام التابعة ملحافظة القطيف يف العام  1938تقريبا ،وكانت بدايتي له  20":عاما" يف حني �أن عمري حينها كان  12عاما ،فالتحقت بال�شركة وعملت يف الظهران
التعليمية يف الكتاتيب ،مثلي مثل كافة ابناء ذلك اجليل� ،إذ ملا تكن املدار�س النظام قد �أ�س�ست يف وكان ذلك يف العام .1950
ذلك الوقت  ،بل �أن التعليم الر�سمي مل ي�أخذ و�ضعه كما نراه اليوم ،بالتايل مل يكن هناك درا�سة
�أو مدار�س ،ومن خالل الكتاتيب بد�أت بتعلم القران الكرمي ومن ثم القراءة والكتابة ،وبع�ض ا�س�س ويف �أي الأعمال التحقت ،وكيف كان الو�ضع حينها ،خ�صو�صا يف م�س�ألة االنتقال من ام
احل�ساب ،وذلك على يد كل من املال حميد املرهون(يرحمه اهلل) ،ثم تاله ال�شيخ عبداحلميد احلمام اىل بقيق؟
املرهون (حفظه اهلل)ّ ..
تقدمت للعمل يف �شركة ارامكو وبعد �أن اجتزت امتحانات القبول ،ارادوا يف بقيق التحقت بالعمل كمرا�سل ،اقوم ب�أعمال ب�سيطة ،وبالفعل كان مو�ضوع االنتقال �صعبا
فذهبت
،
"
التابعية
"
بــ
الوقت
ذلك
يف
عليه
تعارفنا
ما
أو
�
،
املدنية
االحوال
مني تزويدهم ببطاقة
للغاية ،ومرهقا لنا يف ذلك الوقت ،بحكم �أن الإجازة الإ�سبوعية كان "يوما واحدا ون�صف فقط" �أي
�إىل امل�س�ؤول عن الأحوال املدنية بالقطيف ويدعى بن فار�س ،فر ّدين حتت مربر �أن الزل عمري ن�صف دوام يوم اخلمي�س مع يوم اجلمعة بالكامل ،ومل تكن هناك حافالت تنقل املوظفني والعمال
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ــــــــــــــــــلقتُ إىل املاجستري..
ـــــــــــــــى كبري موظفي قطاع التدريب يف أرامكو
الزاير يف مخترب اللغة االنجليزية يتابع الحصص الدراسية للطالب ١٩٧٠م
كيف تعاملت مع هذه الظروف ،و�إىل �أين �صارت الأمور
بعد ذلك؟

من �أماكن عملهم �إىل �أماكن �سكنهم ـ كما هو احلال الآن ـ
فكنا نركب يف �أي �سيارة ،حتى لو كانت تلك ال�سيارة �شاحنة
خم�ص�صة لنقل الرمل واحلديد واحل�صى ،والطرق مل تكن
مع ّبدة ،تنقلنا هذه ال�سيارات �إىل الظهران ومن الظهران كنت
ننتظر ( البو�صطة ) �ساعات عديدة لكي تنقل العمال املتاخرين
�إىل القطيف ،وال ن�صل القطيف اال ال�ساعة العا�شرة او احلادية
ع�شرة ليال ،ونذهب مرهقني وننام ،ونبقى يوم اجلمعة لنخرج
من ال�ساعة الواحدة ظهرا لنعود �إىل مقرنا يف بقيق عن طريق
الظهران ..وقد تراجعت هذه ال�صعوبات نوعا ما حينما مت نقلي
�إىل الظهران للعمل يف �إدارة ق�سم اخلدمات العامة وبالتحديد
يف ق�سم املطابخ ،و�إن كان العمل يت�سم ب�شيء من ال�صعوبة �أي�ضا
وهو الورديات الذي يعني التق ّلب يف الدوام.

يف احلقيقة التحقت يف العام  1952مبركز التدريب ال�صناعي
بال�شركة  ،وكنت اتقلب يف الدوام الدرا�سي ح�سب تقلب
دوام العمل ،لأن الدرا�سة كانت من وقتي اخلا�ص ( خارج
�أوقات العمل ) ،وكان امل�س�ؤولون عن �إدارة التدريب حينما
ر�أوا درجاتي مرتفعة واط ّلعوا على �أن التحاقي باملدر�سة
والدرا�سة كان من وقتي اخلا�ص  .فقررت �إالدارة
بنقلي من دائرة اخلدمات العامة اىل دائرة التعليم
والتدريب بال�شركة فعملت بوقتها كمدر�سا
مق�سما
وطالبا بالوقت نف�سه  ،ف�صار دوامي ّ
بني الدرا�سة والتدري�س ،وا�ستمر الو�ضع
على حاله حتى عام  1958حيث مت
�إبتعاثي �إىل بريوت لإنهاء ال�شهادة الثانوية
بغية ت�أهيلي لدخول النطاق اجلامعي ،
وهناك يف بريوت ق�ضيت �سنة كاملة �أنهيت
املرحلة الثانوية ،ويف العام  1960مت ابتعاثي
اىل الواليات املتحدة االمريكية بوالية
فريمنت وح�صلت على درجة البكالريو�س
يف تخ�ص�صي علم النف�س واللغة االجنليزية و،
بعدها ح�صلت على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
�إالدارة من خالل الدرا�سة بكل من جامعتي
فريمنت وجامعة بو�سطن ،و�أنهيت كل تلك الدرا�سة
يف العام 1964

 1968ثم مت ترقيتي ك�أول مدير �سعودي يف تاريخ ال�شركة
كمديرا جلميع مركز التعليم و التدريب على جميع مناطق
العمل بال�شركة ،وعملت ك�إي�ضا مديرا جلميع املدار�س التعليمية
يف ارامكو و املدار�س الأكادميية وال�صناعية على حد �سواء،
باال�ضافة للمدار�س التي كانت ت�شرف على ت�أ�سي�سها ال�شركة..
ويف تلك الفرتة وحتديدا يف العام  1974ويف ظل التو�سع

وبعد ذلك رجعت �إىل البالد بالطيع ،ولكن يف �أي موقع
وظيفي جئت عليه؟

هذا ما ح�صل بال�ضبط ،حيث رجعت �إىل البالد
وعملت يف �إدارة التدريب ،وكانت مهمتي
هي تدري�س املواد العليا باللغة االجنليزية
ان�سجاما مع الطفرة الكبرية يف عدد
موظفي ال�شركة يف تلك الفرتة ،التي هي
فرتة الطفرة التعليمية والتدربية بال�شركة
تقريبا ،وبقيت يف هذا املوقع حتى العام
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( )٤٨يناير  ٢٠١٥م

31

الضيف يكرم بعض املوظفني برشكة أرامكو ١٩٧٠م

الضيف يكرم األستاذ سعيد الخباز

حوار

الكبري يف عدد املتدربني واملوظفني يف ال�شركة �صرت م�س�ؤوال
عن االبتعاث الذي كانت تتبناه ال�شركة� ،سواء كان ابتعاثا
خارجيا �إىل امريكا و�أوروبا ،او داخليا يف اجلامعات ال�سعودية،
وبلغ بنا الأمر اننا وبعد ان كنا نبتعث  50طالبا يف ال�سنة مع
مطلع ال�سبعينات �أ�صبحنا نبتعث  500طالب �سنويا اوائل
الثمانينات ،وبعد ذلك �أ�صبحت م�س�ؤوال عن توظيف الطالب
اجلامعيني يف ال�شركة ،ومن ثم كنت م�س�ؤوال عن دائرة تطوير
الكفائات املهنية والوظيفية للموظفني ومن ثم منا�صب اخرى
كادارة برامج التخطيط والتوظيف للمتدرجني ( الأبرنت�س

بوسرت من قبل رشكة أرامكو أثناء تكريم الضيف
تقديرا ً إلنجازاته مبناسبة التقاعد ١٩٨٩م
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تدرجت يف مدار�س �أرامكو
من وقتي اخلا�ص رغم تقلب الدوام
عا�صرت �صعوبات التنقل
من بقيق اىل الظهران اىل القطيف

الضيف مع املرحوم د.عبد الكريم الزاير يف إندونيسيا  1396ه
عبدرب النبي ،وغريهم (رحم اهلل من تويف منهم) ،وا�ستمرت
رئا�سة ال�شيخ عبداحلميد ع�شر �سنوات ،حيث كنت �أنا نائبا له
يف رئا�سة اجلمعية.
وماذا جرى فيما بعد ،وكيف ا�ستطعت التوفيق بني العمل يف
اجلمعية والعمل يف االرامكو؟

بعد ع�شر �سنوات من العمل اعتذر ال�شيخ عبداحلميد املرهون
يحفظه اهلل عن الرئا�سة ،ملربر �إتاحة الفر�صة لغريه يف هذا املجال،
فكلفت �أنا برئا�سة املجل�س ،وبقيت يف الرئا�سة  13عاما ،وبهذا
�أكون قد ق�ضيت  23عاما يف خدمة اجلمعية ،وخدمة ابناء هذه
البلدة الطيبة ..ورغم �صعوبة العمل والتوفيق ،ولكن بتعاون
والتحمل منى هذا امل�شروع
�أع�ضاء املجل�س ،مع بع�ض ال�صرب
ّ
يف الطريق ال�صحيح وهلل احلمد ،وبعد التقاعد بت �أكرث تفرغا
لأعمال اجلمعية املتعددة واملتنوعة.

) يف ال�شركة ،فبعد �أن كانت ال�شركة تقوم بتوظيف العمال
بطريقة ع�شوائية (جتد �أن املتدرب على مهارة معينة يعمل يف
غري تخ�ص�صه) ولكن بعد برنامج التخطيط الذي �ساهمت يف
�إعداده بات التوظيف ح�سب املهارات املطلوبة لكل دائرة،
واملفارقة ان برنامج التخطيط الذي و�ضع يف تلك الفرتة كنا
نتوقع ان يبقى ملدة ع�شر �سنوات ،لكنه بات معموال به حتى
يومنا هذا� ..أما املرحلة الأخرية من العمل يف �شركة ارامكو
ما �أبرز التحديات التي واجهتكم ،خ�صو�صا يف مرحلة
فعينت م�ساعدا لنائب رئي�س ال�شركة وا�ستمر بي الو�ضع
الت�أ�سي�س؟
حتى عام  1989حيث تقاعدت عن العمل وهلل احلمد.
لعل �أبرز التحديات هي نق�ص ال�سيولة ،التي مل يكن توفريها
ماذا عن اجلانب االجتماعي؟
بالأمر ال�سهل ،وقد �أ�س�سنا رو�ضة الأطفال ،وامل�ستو�صف،
منذ اخلم�سينات امليالدية ،وبينما �أنا على ر�أ�س العمل يف كم�شروعني ا�ستثماريني ،لكنا كنا ن�صرف عليهما يف معظم
�شركة ارامكو اجتمع جمموعة من ال�شباب ،وكنت من بينهم ،الأوقات ،خ�صو�صا يف مرحلة الت�أ�سي�س ،لكننا فيما بعد
وحاولنا �إن�شاء �صندوق لدعم الفقراء واملحتاجني  ،وحاولنا �أن ذلك قمنا ب�شراء �أر�ضا مبليون ريال ،وبيننا عليها رو�ضة �أطفال
جنمع �شيئا من املال لنقوم ب�إنفاقه مل�ساعدة املحتاجني ،وكانت حديثة و�صالة لالفراح  ،ثم قطعتني من الأرا�ضي وبنى عليهما
املجموعة ت�ضم عددا من ال�شباب املتحم�س خلدمة املجتمع م�شروع كافل االيتام ،حيث مت �إن�شاء � 18شقة �سكنية للإيجار
واتذكر من امل�ؤ�س�سني حينها كال من املرحومني ابراهيم يكون عائدها ل�صالح الأيتام ،كما �أننا ـ وبتوفيق اهلل ثم بتعاون
احلايك ،واحمد نا�صر اليو�سف ،و�سيد جعفر الها�شم� ،صالح امل�س�ؤولني ـ ح�صلنا على قطعة �أر�ض قرب �صالة امللك عبداهلل
البحراين �,أحمد املرهون واخرو ن ومن الأحياء �أطال اهلل للأفراح ونحن ب�صدد بناء مركز للتدريب بها .
ب�أعمارهم مهدي الكعيبي ،وعلى را�ضي العوامي ،واحمد
ماذا كانت اخلدمات التي تقدمها اجلمعية حينها؟
�سلمان احلرز و عبداهلل موي�س ,على الطفيف و غريهم .ممن
كنا نقدم رواتب �شهرية للأ�سر املحتاجة ،ويف بع�ض الأحيان
تخوننا الذاكرة لذكرهم  .وحينما �سافرت �إىل �أمريكا توقف
تت�أخر الإيرادات في�ضطر �أع�ضاء املجل�س �أن يدفعوا من جيوبهم
ال�صندوق ،وملا رجعت قمنا بت�أ�سي�س جمعية ام احلمام
اخلا�صة  ،كما تعمل اجلمعية على حت�سني امل�ساكن وعالج
اخلريية للخدمات االجتماعية وذلك يف العام  1973وكان
الفقراء جمانا وتقدمي معونات ال�شتاء وال�صيف ومعونات �شهر
ال�شيخ عبداحلميد املرهون اول رئي�س للجمعية وعبداهلل
رم�ضان و الأعياد والدار�سة وما �شابه ذلك
الزاير نائب لرئي�س واملجل�س الأول لالدارة �ضم كال من
وكيف وجدمت تعاون املجتمع مع م�شروعات اجلمعية؟
جعفر املرهون ،وجعفر الر�ضوان ،مال را�ضي املرهون  ,علي
كان املجتمع ـ وال يزال ـ داعما ومتفاعال مع م�شروعات اجلمعية،
الطفيف ،وعبداهلل موي�س ، ،ح�سن عبدالعال ،حممد مهدي
فقد و�ضعنا ن�صب �أعيننا �أن ن�صل �إىل حل م�شكلة الفقر يف

الضيف أثناء رئاسته لجمعية أم الحامم يلقي كلمة الجمعية

إحدى اجتامعات الجمعية

املجتمع ،ومت لنا ذلك يف بع�ض العوائل التي تخرج منها �أطباء
,مهند�سون ,معلمون ف�صار نعم العون لأ�سرهم ،و�صاروا �أي�ضا
حتولت مل�شاريع
متوا�ضعا ّ
داعمني للجمعية ب�شكل كبري ..كما �أننا �شكلنا جلنة حتت ا�سم
تدعم الفقراء والأيتام
جلنة املتابعة (وك ّلفت برئا�ستها) ومهمتها مراجعة امل�س�ؤولني من
�أجل اجناز بع�ض املعامالت التي تتعلق مب�شاكل املجتمع من
جتاوب �أهايل �أم احلمام
قبيل تطوير املدار�س ،ووجدنا تفاعال كبريا من قبلهم ،وكان
مع اجلمعية �إيجابي
جتاوب الأهايل جيدا ،ل�شعورهم ب�أن اجلمعية هي م�شروعهم ،يوىل
اهتماما بالفقراء وي�شرف على املغت�سل واملقربة ،ولع ّلي �أ�شري اىل
واكرث من رائع
مثال واحد يف هذا ال�صدد وهو املقربة التي كانت �صغرية فقام
�أدعو �شباب جمتمعنا للدخول مبجاالت العمل االجتماعي،
املرحوم عبدالعظيم �شبيب بالتربع بقطعة �أر�ض م�ساحتها 2000
خلدمة جمتمعهم ،فهذا املجتمع ي�ستحق منا كل ت�ضحية وكل
مرت مربع ف�أ�ضيفت �إىل املقربة ،ف�ساهم بذلك يف تو�سعتها ،ومثل
عرقة جبني ..كما �أدعوهم �إىل املزيد من العلم واملعرفة والعطاء.
هذه املواقف عديدة من �أبناء املجتمع  ..فتجاوب الأهايل مع
اجلمعية وم�شروعاتها كان وال يزال ايجابيا ،بل ميكن القول �أنه
�أكرث من رائع.
يف اخلتام ماذا تقول؟
بعد هذه امل�سرية احلافلة ماذا تقول جليل ال�شباب؟
�أقول �إن الع�صر يتط ّور ،واملجتمع يتطور ،واحلاجات تتطور ،وال
ال�سابقة
االدارات
يف البداية ال نن�سى اجلهود الكبرية التي قدمتها
بد للعمل االجتماعي �أن يتطور ،لذلك فالأخوة القائمون على
باجلمعية املتمثلة يف اال�ستاذ حممد عبد رب النبي واال�ستاذ ماجد اجلمعية يبذلون جهودا كبرية ،وا�صلوا ما بد�أناه يف ظل ظروف
عبدالعال واالدارة احلالية بقيادة اال�ستاذ اجلرب ومن هذا الباب تتح�سن يوما بعد يوم ..امتنى لهم التوفيق والنجاح
جمعية ام احلمام كانت “�صندوقا”

الضيف مع أوالده وبعض أحفاده

الضيف مع أحد أطفاله يف املغرب

الضيف مع أوالده ١٩٧٢م
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حوار
رئيس نادي االبتسام فيصل بن علي الحميدي لــ

رياضتنا تتقدم بجهود ذاتية
وينقصها الدعم املادي وجاهزية املرافق
حوار� /سلمان العيد
حينما نتحدث عن �إجنازات ريا�ضية ف�إن وراء تلك الإجنازات جهود ،ووراء تلك اجلهود رجال ،بذلوا الغايل والنفي�س� ،إنطالقا من
�أهمية الريا�ضة ووجودها يف املجتمع ..والريا�ضة تقف �شاخمة �أمام العديد من العقبات ،لعل �أبرزها عزوف املجتمع ،والنظرة
ال�سوداوية التي يحملها العديد من �أبناء املجتمع عن هذا الن�شاط كونه لهويا ي�صد النا�س على �أداء م�س�ؤولياتهم يف املجتمع ..بينما
هناك وجهة نظر �أخرى ،تورد بالأدلة والرباهني واحلقائق والأرقام على �أن الريا�ضة غري ،ولها معان �أخرى ،ثقافية واجتماعية،
ت�ساهم مع اجلامع واملدر�سة لتهذيب اجليل ورفع م�ستوى �أخالقهم وذوقهم ..من ه�ؤالء رئي�س نادي االبت�سام ب�أم احلمام مبحافظة
القطيف في�صل بن علي احلميدي ،الذي حتدث لــ “اخلط” عن هذا النادي وعن �إجنازاته ،وعن ال�صعوبات التي يواجهها جتاه الثقافة
املجتمعية ،وكيف ا�ستطاع جتاوز املع�ضلة واالنطالق نحو عامل الإجنازات ..كل ذلك يف احلوار التايل:
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مع محافظ القطيف وأ .فيصل العبدالهادي مدير رعاية الشباب باملنطقة الرشقية يف حفل تكرميه زيارة الضيف واألمني العام للنادي إىل سمو األمري عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب
كيف ن�ش�أت عالقتكم بالريا�ضة والقطاع الريا�ضي
ب�شكل عام؟

الذي م ّر عليه �سنتان فقط.

خالل الدورتني ما ابرز االجنازات

عالقتي بالريا�ضة بد�أت منذ ال�صغر ،حتديدا يف املرحلة
االبتدائية من خالل مدر�س الريا�ضة حينها حممد
عفيفي الذي ّ
�شكل فريقا لكرة القدم من الطالب من
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة ،وقام بربطهم بالنادي
حتى �أنه كان ي�أتي يف الفرتة امل�سائية مبقر ملعب النادي
ليقوم بتدريب الطالب الذين اختارهم ،وقام بعد ذلك
ب�إجراء غربلة �شاملة لهمّ ،
و�شكل منهم فريقني لكرة
القدم ،لدرجة ال�شباب والأ�شبال ،كان يدر ّبهم ل�صالح
النادي ..ومن ذلك احلني وحتديدا يف فرتة ال�سبعينات
التحقت بالنادي كحار�س مرمى ،تد ّرجت من الرباعم
و الدرجات الأخرى �إىل �أن مت اختياري بعد ت�صفيات
�شاقة �إىل متثيل منتخب املنطقة ال�شرقية ،ثم منتخب
اململكة لدرجة ال�شباب.

التي حتققت؟

هل كان هذا قبل ت�أ�سي�س النادي ،ام قبل انطالق

النادي؟

جاء ذلك بعد ت�أ�سي�س النادي بالت�أكيد ،حيث ان
النادي ت�أ�س�س يف عام 1388هـ (ب�شعاره املعروف الذي
يجمع بني الأخ�ضر والأحمر والبنف�سجي) ،ويعد من
�أوائل الأندية يف اململكة.
وكيف تطورت العالقة مع النادي من العب �إىل �إداري؟

من املعروف �أن عالقة الالعب تنتهي �إىل وقت معني،
فت�أتي �أدوار �أخرى للعمل ،فقد انقطعت العالقة مع
النادي ب�سبب تزايد ارتباطاتي العملية و الأ�سرية ،و
بطبيعة احلال التقدم بالعمر ،لكني من باب رد اجلميل
عدت �إىل النادي قبل ب�ضع �سنوات ،وحتديدا يف دورتي
جمل�س �إدارة النادي ال�سابقة برئا�سة الأخ فوزي �أمان،
وكنت نائبا لرئي�س املجل�س ،والدورة احلالية التي بها مت
اختياري من قبل اجلمعية العمومية ،و جمل�س �أع�ضاء
ال�شرف و زمالئي �أع�ضاء املجل�س احلايل لرئا�سة النادي

يف احلقيقة �أن نادي االبت�سام
م ّر مبراحل عديدة منذ ت�أ�سي�سه،
فاملقر كان بيوتا م�ست�أجرة ،تنقل
فيها مقر النادي من بيت �إىل
�آخر� ،إىل �أن ا�ستقر النادي يف
مقره الدائم على �أر�ضة اململوكة
له با�سم الرئا�سة العامة لرعاية
كأس بطولة املنطقة الرشقية لكرة
درع التفوق العام للجمباز
ال�شباب و م�ساحتها 19,018
الطائرة للشباب ١٤٣٥هـ
عام ١٤٣٥هـ
مرتا مربعا ،حيث مت بناء
الريا�ضية ،و الذي �شاع �صيته يف هذا املجال وقد متت
من�ش�آته كلها بجهود ذاتية،
ت�شمل مقر جمل�س الإدارة ومالعب "القدم ،واليد ،اال�ستعانة به من قبل االحتاد االماراتي لكرة ال�سلة،
والطائرة ،والتن�س الأر�ضي" ،و�صاالت "اجلمباز ،وتن�س ويف هذه العيادة هناك �أ�س ّرة خا�صة للعالج ،وكذلك
الطاولة ،والكاراتيه ،والعيادة الطبية" ،و �سكن للعمال� ..أجهزة للعالج الطبيعي ..ويف احلقيقة يوم جئنا للنادي
وباملنا�سبة ف�إن النادي ي�شرف على ع�شر �ألعاب ،وي�شارك كان يف و�ضع يرثى له ،وكان �أ�شبه ب�أر�ض حمروقة ،ال
يف الدوري ال�سعودي للدرجة املمتازة يف عدد من هذه توجد به �إال بع�ض الألعاب و �أهمها لعبتا اليد والطائرة،
الألعاب �أبرزها كرة اليد لفئتي النا�شئني و الأوىل ،و كرة وكان بجهود الالعبني و �أع�ضاء اجلهازين الفني
الطائرة للفئات الثالث (النا�شئني و ال�شباب و الأوىل) ،والإداري الذين كانوا م�ص ّرين على اال�ستمرار ،وكانتا
مع بع�ض الألعاب الفردية ،مثل لعبة ال�سباحة واجلمباز يف الدرجة الأوىل ،حينها �شعرنا ب�أن هذا الكيان ينبغي
والدراجات وكرة امل�ضرب ،وي�ضم ما يقارب  440العبا احلفاظ عليه ،و�إنا علينا م�س�ؤولية جتاهه فالنادي �صاحب
ف�ضل علينا جميعا ،لذلك عملنا ـ �أع�ضاء املجل�س يف
م�سجال يف ك�شوفاته.
اثرت يف اجابتك م�س�ألة اجلهود الذاتية ،وهي عبارة الدورة ال�سابقة والدورة احلالية و�أنا معهم ـ لتغيري هذا
الو�ضع ،انطالقا من رفع �ش�أن اللعبتني �أوال حتى دخلتا
غري مفهومة ..ماذا تعني بذلك؟
�إننا يف احلقيقة حينما جئنا �إىل النادي كان من �ضمن يف مناف�سات الدوري املمتاز ،ثم �أعدنا احلياة يف كرة
�أولوياتنا �إيجاد و �صيانة البنية التحتية للمن�ش�أة ،فقمنا ال�سلة حتت �أ�شراف الأ�ستاذ جمال الزاير ،التي كانت
بتطوير مقر النادي ،و املالعب واملرافق واملن�ش�آت يف تلك الفرتة م�شطوبة من قائمة �ألعاب النادي لعدم
التي مت احياء بع�ضها من العدم ،فطورنا العيادة حتت وجود الالعبني والطاقم الفني والإداري لها ،بينما لدينا
ّ
�إ�شراف طبي من قبل ابن االبت�سام املخل�ص الدكتور يف الوقت احلا�ضر مدر�سة للرباعم يف لعبة كرة ال�سلة،
خالد الزاير ،وهو طبيب متخ�ص�ص يف اال�صابات و�صارت �أحد الألعاب الرئي�سة يف النادي ،ثم انطلقنا
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م

35

وهل انعك�س هذا الدعم والتفاعل املجتمعي على
�أداء النادي الفعلي ،يف املناف�سات الريا�ضية املحلية
املختلفة؟

تكريم النادي لحصوله عىل وصافة بطولة الدوري لكرة الطائرة

حوار

�إىل �إعادة احلياة يف باقي الألعاب ومنها ال�سباحة
والتن�س الأر�ضي واجلمباز والدراجات وتن�س الطاولة
والتي ّ
تغذي املنتخبات الوطنية بالالعبني املوهوبني
و�أخريا لعبة الكاراتيه.

وماذا عملتم لإعادة احلياة لهذه الألعاب وقد �أو�شكت
على االنقرا�ض؟

كانت �أوىل م�شكالتنا لتحقيق هذا الإجناز هو الدعم
املادي والإداري ،مبعنى �أن النادي كان ينق�صه املال
والكوادر الب�شرية ،فا�ستطعنا بتوفيق اهلل توفري دعم
مادي للنادي من خالل ت�شكيل جمل�س �أع�ضاء
ال�شرف للنادي الذي ي�ضم خرية �أبناء املجتمع يف
البلدة ،ف�أ�صبح ما يقارب ثالثة �أرباع م�صروفات النادي
يتم توفريها من خالل �أع�ضاء ال�شرف ،الذي يبدون
اهتماما ال حمدودا بالنادي وتطويره ورفع م�ستوى
عطائه ..واخلطوة الثانية �أننا انفتحنا على املجتمع،
وقدمنا النادي اىل الفعاليات االجتماعية على �أنه
ّ
م�شروع البلدة ولي�س م�شروع �شخ�ص بعينه ،فكان
تفاعل رجال الدين بوجه خا�ص معنا الفتا وباعثا لنا
نحو املزيد من العطاء� ،إذ ح�صل النادي على دعم
مادي ومعنوي من قبل رجال الدين و على ر�أ�سهم
الوالد ال�شيخ عبداحلميد املرهون و ال�شيخ غازي
فريق كرة اليد األول لدوري املمتاز
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االنفتاح على املجتمع
كان وراء انطالقة النادي
نحو الإجنازات
النادي ينطلق من لعبتي
اليد والطائرة اىل � 10ألعاب
و� 34إجنازا متنوعا
ال�شبيب و ال�شيخ حممد عبدالعال ،الأمر الذي بعث
لدينا حوافز �إ�ضافية و حملنا م�س�ؤولية �أكرب ملوا�صلة
العمل والن�شاط يف النادي ،و قد خ�ص�صنا غرفة خا�صة
يف النادي لتكون م�سجدا لأداء ال�صالة لإبنائنا ،فيما لو
�صادفت بع�ض التمارين او املباريات مع وقت ال�صالة.
و على �سبيل املثال ال احل�صر ،كان الأمر الفتا لرئي�س
�إحتاد كرة الطائرة حينما ر�أى �أحد رجال الدين وهو
ال�شيخ حممد عبدالعال حا�ضرا باملن�صة بز ّيه الديني يف
�إحدى مباريات النادي النهائية ..اخلال�صة �أن املجتمع
تفاعل مع م�شروع النادي فلقينا منه الدعم املادي
واملعنوي ،ومن املجتمع مت ت�شكيل �أع�ضاء ال�شرف،
و�أكاد �أجزم �أن الأهايل مل يرتبطوا بالنادي يف �أي وقت
مثل الذي نراه الآن.

نعم ،ففي املو�سم الريا�ضي املا�ضي حقق النادي
�إجنازات غري م�سبوقة ،و �أ�ستطيع القول و بكل ثقة
ب�أنها الظاهرة الأوىل بالنادي منذ ت�أ�سي�سة �إذ بلغت
� 34إجنازا يف جميع الألعاب ـ عدا كرة القدم ـ وذلك
على م�ستوى املنطقة ال�شرقية ،ومنها � 13إجنازا على
م�ستوى اململكة مع اجنازين خليجيني ،و�إجناز عربي..
و حيث كرم النادي على هذة الإجنازات م�ؤخرا يف
احلفل ال�سنوي الذي تقيمه �شبكة القطيف الريا�ضية
م�شكورة حتت رعاية �سعادة حمافظ القطيف خالد
بن عبدالعزيز ال�صفيان .ولو اردنا عر�ض العديد من
الإجنازات لطال بنا املقام ،ولكن �إجابة على ال�س�ؤال
اقول ب�أننا يف هذا املو�سم حققنا اجنازات طيبة منها يف
لعبة التن�س الأر�ضي ،فقد �شارك عدد من العبينا
(عبداهلل العبداهلل و ح�سني الزاير و�شقيقه عبداهلل
الزاير ) يف �صفوف املنتخب ال�سعودي بالبطولة
العربية للفئات ال�سنية التي �أقيمت يف املغرب ،وفيها
حقق العبداهلل لقب البطولة حتت � 12سنة للزوجي،
و كان قبل ذلك قد حقق املركز الأول بنهائيات
بطولة امل�ستقبل على م�ستوى اململكة لفئة حتت 13
�سنة ،والنادي يف هذه اللعبة �شهد حتقيق � 7ألقاب
مبناف�سات بطولة املنطقة ال�شرقية للفردي العام بجميع
فئاتها ،و � 6ألقاب مبناف�سات بطولة امل�ستقبل للمنطقة
ال�شرقية ،و � 3ألقاب ببطولة اململكة للأندية �أبطال
املناطق التي �أقيمت بالريا�ض ،حيث ح�صل الالعب
ح�سن عبداحلليم املرهون على املركز الأول و الالعب
مهدي �صالح �أمان على املركز الثاين حتت � 13سنة،
و الالعب علي توفيق العبداهلل على املركز الثالث
حتت � 15سنة ،و متثيل الالعب يا�سني عبداهلل عقاقه
املنتخب ال�سعودي ببطولة غرب �آ�سيا لفئة حتت 14
�سنة التي �أقيمت بالعا�صمة القطرية الدوحة ..واحلال
نف�سه يف لعبة (ال�سباحة) حيث ت�ش ّرف الالعبون
ها�شم العلوي و علي الق�صار و علي املغا�سلة بتمثيل

وفد من املجلس البلدي يف زيارته ملوقع النادي

زيارة مجلس اإلدارة للشيخ عبد الحميد املرهون

كلمة الضيف يف اجتامع الجمعية العمومية للنادي

زيارة الشيخ غازي الشبيب للنادي

املنتخب ال�سعودي يف مناف�سات البطولة اخلليجية
مرحلة � 10-9سنوات التي �أقيمت بالكويت ،وقبل
ذلك حقق الالعب ها�شم العلوي ذهبية اللقاء الأول
لبطولة املنطقة ال�شرقية ل�سباق 100م �صدر و املركز
الثاين ل�سباق 50م �صدر ،وكذلك حقق الالعب حممد
ر�ضا العلوي ذهبية اللقاء الأول لبطولة ال�شرقية ملرحلة
� 10-9سنوات ل�سباق 100م ظهر ..ويف كرة الطائرة
مثّل عدد من العبي النادي مثل علي عبداجلليل
الكعيبي و ح�سني جعفر مريط املنتخب ال�سعودي لفئة
ال�شباب مبناف�سات البطولة اخلليجية الرابعة ع�شر التي
�أقيمت بالبحرين و ح�صل الكعيبي على جائزة �أف�ضل
العب يف لقائي املنتخب مع الأمارات و عمان ،كما
مثلوا املنتخب ال�سعودي لفئة ال�شباب مبناف�سات البطولة
الأ�سيوية ال�سابعة ع�شر التي �أقيمت بالبحرين ..و�أما يف
لعبة (الدراجات) فكان الالعب حبيب ال�شبيب ممثال
للمنتخب ال�سعودي يف دورة الألعاب الأ�سيوية 2014م
التي �أقيمت مبدينة �أن�شون الكورية ..واما �إجنازاتنا يف
كرة اليد فقد حقق فريق ال�شباب بالنادي و�صافة بطولة
املنطقة ال�شرقية ..ولدى النادي �إجنازات يف لعبة اجلمباز،

حوار

زيارة الشيخ حسن الصفار للنادي

زيارة الشيخ محمد العبد العال للنادي

�إجنازات الريا�ضة يف املحافظة
رغم حتقيقنا لكل هذه الإجنازات �إال �أن الفكرة اخلاطئة
�شاملة وكبرية ب�إ�ستثناء كرة
امل�أخوذة عن دور النادي ال زالت تع�شع�ش يف عقول
القدم
البع�ض ،حيث مل يقتنع بع�ضهم ب�أن دور النادي ال يقل
ت�أثريا عن دور املدر�سة واجلامع ،والأرقام التي نوردها
العبو احلواري ميار�سون لعبة
لكل م�شكك ب�أن كافة الريا�ضيني لدينا هم من املتف ّوقني
امل�ساومة بحق �أنديتهم
درا�سيا ،وامللتزمني دينيا ،وال�شخ�ص الريا�ضي ميلك من
حيث مثل العبنا حممد الفلفل املنتخب ال�سعودي يف املوا�صفات ال ميكن توافرها فيما لو مل يكن ريا�ضيا ،لعل
بطولة الب�سفور الدولية التي �أقيمت برتكيا ،والالعب �أبرزها احلالة االجتماعية التي منها تتم جتاوز جملة من
جعفر ال�صايغ يف دورة الألعاب الأ�سيوية 2014م  ،وكان املع�ضالت والأمرا�ض النف�سية واجل�سدية.
�أمل تكن لديكم جهود على ال�صعيد الر�سمي لرفع
فريقنا قد متكن من حتقيق و�صافة بطولة �أندية مناطق
م�ستوى االداء يف النادي؟
اململكة لفئة النا�شئني امل�ستوى الأول (�أ) ،بينما حقق
نعم و على جميع الأ�صعدة مثل مكتب الرئا�سة العامة
الفريق الأول بطولة �أندية مناطق اململكة ،و ال�سيطرة
لرعاية ال�شباب باملحافظة و املنطقة ال�شرقية و حمافظ
على املراكز الثالثة الأوىل مبناف�سات البطولة للفردي
القطيف ،و �آخرها ما مت عر�ضه على امل�س�ؤول الأول يف
العام ،وحتقيق الفريق بطولة اململكة لأوائل الأندية التي
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب �صاحب ال�سمو امللكي
�أقيمت بالريا�ض ..تلك باخت�صار �أهم اجنازات املو�سم،
االمري عبداهلل بن م�ساعد بن عبدالعزيز الرئي�س العام
ون�أمل يف موا�صلة هذه االجنازات ،وحتقيق �إجنازات �أخرى
لرعاية ال�شباب ،حيث عر�ضنا على �سموه احلاجة املا�سة
على خمتلف ال�صعد وخمتلف الألعاب.
وهل انتهت الفكرة ال�سوداوية امل�أخوذة عن الريا�ضة لدعم النادي مبن�ش�أة ريا�ضية متكاملة على �أر�ضه� ،أو على
الأقل �صالة منوذجية متعددة الأغرا�ض ..كما ح�صلنا
والريا�ضيني؟
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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على دعم من قبل �سعادة حمافظ القطيف خالد
بن عبدالعزيز ال�صفيان على �إن�شاء ال�صالة الريا�ضية
النموذجية ،بعد �أن �أر�سل وفدا كبريا من املجل�س
املحلي للإطالع على و�ضع النادي وحاجاته ،ومت رفع
خطاب بذلك اىل مقام �إمارة املنطقة ال�شرقية ،التي
تفاعلت مع امل�شروع والفكرة ورفعت اخلطاب اىل مكتب
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب باملنطقة ال�شرقية ،وبات
�ضمن م�شروعات الرئا�سة لهذا العام وينتظر االعتماد
فقط و هذا ما طلبته من �صاحب ال�سمو الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب �أثناء زيارتنا له يف � 9صفر املا�ضي.
ماذا عن توفري م�صادر مادية غري تقليدية للنادي؟

هناك م�شروع ا�ستثماري بد�أنا به يف عهد الإدارة
ال�سابقة ،ومل نكمله حتى الآن ،ويف احلقيقة مل ننجح
بعد يف ا�ستقطاب م�ستثمرين لال�ستفادة من مقر النادي
حيث ميكن �إن�شاء عدد من املحالت ،وبناء عدد من
ال�شقق التي ميكن اال�ستفادة منها ا�ستثماريا خلدمة
النادي ،وبناء على ذلك فالعمل مازال قائما لإيجاد
م�ستثمر منا�سب لهذا امل�شروع و لن نقف حتى يرى
هذا امل�شروع النور.

رمبا �س�ؤال يثار هنا ،ونحن نتحدث عن �إجنازات نادي
االبت�سام ،وهو" :ماذا ينق�ص ريا�ضتنا يف حمافظة
القطيف؟"

ب�إخت�صار �شديد ،ينق�ص الريا�ضة يف حمافظتنا التي ت�ضم
 13ناديا ،الدعم املادي ،الذي هو عماد �أي �إجناز ،و�أي
تطور ،ومما ي�ؤ�سف له �أن كل هذه الإجنازات تتم بجهود
ذاتية من قبل كل �أندية املحافظة ،ومعونة الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب ال�سنوية ال تزال دون امل�ستوى..وكذلك
جهوزية املن�ش�آت فكل هذه الأندية حتقق �إجنازات على
م�ستوى الوطن ولي�س لديها �أي من�ش�أة تذكر ما عدا
ناديي اخلليج و ال�صفا ،و�إذا مل يكن توفري من�ش�آت لكل
الأندية فليكن لبع�ضها ،ف�أي تطور لأي ناد ينعك�س على
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تكريم النادي لـ سعيد الخباز

النادي الآخر �إيجابيا ،رغم �أن هذه الأندية حتقق �إجنازات
متوا�صلة وم�ستمرة ..بالن�سبة لنا �إعانة الرئا�سة ال تفي
حتي لرواتب املدربني و العمال لب�ضعة �أ�شهر فقط ،حتى
و�صل بنا احلال لإ�ستجار برك �سباحة يف اال�سرتاحات
القريبة �إذا تعذر ح�صول بركة رعاية ال�شباب مبدينة
القطيف الريا�ضية ،رغم متثيل عدد من العبينا املنتخب
الوطني مثل ها�شم العلوي ،وعلى املغا�سلة ،وحممد
العلوي .و من جانب �آخر حينما ت�صعد لعبة للدوري
املمتاز و تلعب خارج املنطقة ف�إن ذلك يزيد من العبء
املادي علينا خ�صو�صا لتغطية متطلبات هذه الفرق مثل
املوا�صالت وال�سكن والأكل ،دون اي م�ساعدة مالية
مقابلة من الرئا�سة .مبعنى �آخر فان �إعانة الرئا�سة تظل
ثابتة بغ�ض النظر عن �إجنازات النادي.

حتدثتم عن كرة القدم ،وقلتم ب�أنها الوحيدة التي مل
ت�شهد �إجنازات للنادي ،كيف ت�صفون لنا هذا الو�ضع؟

ما ميكن قوله هنا �إن الريا�ضة يف بلدنا احلبيبة هي كرة
القدم بالدرجة الأ�سا�س ،ومن مل يكن لديه كرة قدم
يف الدرجة املمتازة ال �أحد يعرفه ،وال �أحد يدري عنه،
ولذلك ف�إن معاناتنا الكثرية هي يف كرة القدم ،وهي
اللعبة الوحيدة تقريبا التي بها مناف�سة بني الأندية وفرق
احلواري ،فتجد �أن العبا م�صابا يف كرة اليد بالنادي مثال،
وقد يعتذر عن مباراة او مترين معني ،لكنه يلعب مباراة
حما�سية حادة يف مالعب احلواري ،كما �أن البع�ض
ميار�س حالة من االبتزاز بحق النادي ،ت�صل �إىل درجة
ويف�ضل احلواري على النادي ،رغم وجود
امل�ساومةّ ،
الفارق الكبري بني ما يجنيه يف احلواري وما يح�صل عليه
من خالل النادي ،فالبع�ض ي�صاب يف احلواري ويطلب
من النادي معاجلته ..والكثري من الالعبني يف ام احلمام
جندهم يف احلواري ب�شكل قوي وال نرى لهم ح�ضورا يف
النادي ..ورمبا ت�س�ألني عن ال�سر وراء هذه احلالة ،اقول
لك ب�أن االخال�ص للأندية بات �شبه معدوم ،وثقافة

الوالء واحلب باتت مهددة باخطبوط امل�صالح .ولكن و
هلل احلمد و امل ّنة ،ا�ستطعنا يف هذا املو�سم بجلب مدرب
متفرغ لبناء مدر�سة لكرة القدم و تطوير فرق الرباعم
و النا�شئني و ال�شباب ،ويف الدرجة الأوىل ،ا�ستطعنا
من حتقيق نتائج مر�ضية و مازلنا نطمح للمزيد ،و عرب
جملتكم الغراء �أنا�شد �شباب ام احلمام ب�أن النادي منهم
و لهم ،والباب مفتوح لهم و خا�صة العبي كرة القدم.

قيل �أن النادي (ريا�ضي ،ثقايف ،اجتماعي) ،هل

طبقتم هذه القاعدة؟

اما بالن�سبة للريا�ضة ،فقد قلنا ما يكفي ،و�أما على
ال�صعيد الثقايف فلدينا م�شروع �إعادة احلياة يف امل�سرح
التابع للنادي ،وقد عي ّننا م�شرفا ثقافيا يف النادي ،وط ّورنا
املركز الإعالمي للنادي ،وجوال االبت�سام ،واوجدنا
موقعنا لنا على مواقع التوا�صل االجتماعي مع موقع
النادي على �شبكة االنرتنت ومنها يتحقق التوا�صل
الثقايف مع املجتمع ..واما على ال�صعيد االجتماعي
فعالقاتنا مع كافة اللجان العاملة خلدمة املجتمع ويف
مقدمتهم جمعية ام احلمام اخلريية وطيدة ،وهم داعمون
لنا �أكرث مما نحن ندعمهم ،ونحن على ا�ستعداد للتعاون
�أكرث خلدمة جمتمعنا وبلدنا العزيز اململكة العربية
ال�سعودية.
كلمة اخرية

ب�إ�سمي و نيابة عن جمل�سي الإدارة و ال�شرف و كل
اللجان العاملة بالنادي� ،أتقدم بجزيل ال�شكر و العرفان
للأخ رئي�س حترير جملة اخلط ف�ؤاد ن�صر اهلل ،و لكم
�شخ�صيا على هذا اللقاء الطيب ونتمنى لكافة انديتنا
الريا�ضية ال�سعودية وخ�صو�صا يف حمافظة القطيف
املزيد من االجنازات على خمتلف ال�صعد الريا�ضية
واالجتماعية والثقافية .و متنياتي ملجلة اخلط مبزيد من
التقدم و الإزدهار خلدمة جمتمعها على كافة الأ�صعدة.
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حوار� /سلمان العيد
�أن تدخل العمل التطوعي فهذا �شيء ،و�أن تدخله بعقلية امل�ستثمر ال�ساعي لتحقيق الربح ومن ثم حتويل امل�شروع اخلريي
التطوعي ،من املتلقي للإعانات فقط �إىل م�شروع يحقق �أرباحا تلبي جزءا كبريا من احتياجات امل�شروع فهذا �شيء �آخر ..وال �شك
�أن الآلية الثانية هي الأجدى والأم�ضى ت�أثريا وهي الأف�ضل بالت�أكيد ،ولكن الأمر يتطلب جهودا �إ�ضافية.
هذه النقطة كانت حمور النقا�ش مع الرئي�س ال�سابق جلمعية ام احلمام ماجد بن �سعود العبدالعال ،والذي �شهد على مدار  12عاما
طفرة امل�شروعات التي نفذتها اجلمعية ،والتي تعد متميزة ،كتميز هذه البلدة واهلها ..كل ذلك نقر�ؤه يف احلوار التايل:

مبنى املعهد التابع للجمعية

يف البداية ،كيف ن�ش�أت عالقتكم مع العمل التطوعي؟
تعود الق�صة �إىل �أن �صديقا يل ا�سمه �إبراهيم بن عبداهلل احلرز كان يعمل يف اللجنة االجتماعية ،وكان
يو ّزع م�ؤونة �شهر رم�ضان ،ودعاين �أنا وبع�ض الأ�صدقاء كي ن�ساعده يف عملية التوزيع يف بلدتي �أم احلمام
وحلة ام حي�ش ف�شاهدنا جراء هذه العملية واقع الفقراء ومعاناتهم ،و�شجعني ذلك على الدخول كع�ضو
م�ؤ�س�س مل�شروع كافل اليتيم بجمعية ام احلمام  ،كان ذلك عام � 1416ضمن فريق عمل خمتار من
املتطوعني املخل�صني من خارج جمل�س الإدارة وعملت ملدة � 7سنوات ،ثم التحقت باجلمعية عن طريق
هذا امل�شروع ،الذي انتخبت فيما بعد رئي�سا له ،وكانت البداية الفعلية �إنني دخلت يف حتد مع الذات

الرئيس السابق لجمعية ام الحمــــــ

جئت الجمعية ولـــــــــــــــــ
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والظروف ال�سائدة ،وكان هدفنا ـ يف بداية ت�أ�سي�س م�شروع الأيتام من الذكور والإناث على حد �سواء.
كافل الأيتام ـ ان جنمع  120الف ريال وهي متطلبات �أ�سر
الأيتام ،وكان املبلغ خياليا بالن�سبة لأع�ضاء مبتدئني ،لكننا كم عدد الأيتام الذين يرعاهم هذا امل�شروع؟
رفعنا �سقف الطموح يف خطتنا �إىل �أكرث من ال�ضعف مبعنى كان عددهم يوم كنا يف اجلمعية حوايل  147يتيما ويتيمة،
�إن نعمل على حت�صيل تربعات مببلغ � 300ألف ريال ،فكان وهذا العدد يف ازدياد م�ضطرد ،مما جعلنا نفكر مليا وبكل
الأع�ضاء حينها غري متقبلني الفكرة ،لدرجة �أن �أكرثهم كانوا جدية يف �إيجاد م�شروع ا�ستثماري يوفر دخال ثابتا يدر على
ي�ضحكون ،لكنني اقتنعت ب�ضرورة الو�صول اىل املبلغ ،الأيتام ،ويحافظ على هذه امليزات للأيتام ،فوفقنا اهلل بعد �أن
فقمت بالعديد من الأن�شطة لتحقيق هذا الغر�ض ،والتي دخلت ع�ضوا ر�سميا يف جمل�س �إدارة اجلمعية ،ف�أن�ش�أنا عمارة
ابهرت املجمع حينها وخالل �سنة متكنا ـ بف�ضل اهلل ـ من من ثالثة �أدوار و � 18شقة يتم ت�أجريها وعائدها ي�صرف ل�صالح
حت�صيل  365الف ريال ،وكان هذا املبلغ فوق ما كنا نتطلع االيتام.
�شجعنا لبذل املزيد من الن�شاط  ..تلك
او نطمح ،وهذا ما ّ
ّ
هي بداية عالقتي بالعمل التطوعي الفعلي ..ولعلي �أتذكر هذا الأمر ينقلنا اىل مو�ضوع �أو�سع ،وهي كيف
�أحد �أعيان البلد حينما ر�أى الإغداق على الأيتام من قبل و�صلتم اىل رئا�سة اجلمعية؟
امل�شروع قال":جعلتم �أبناء �أ�سر الفقراء امل�ستفيدين من يف العام  1422اختارين زمالئي يف املجل�س لأن �أكون رئي�سا
اجلمعية يتمنون لو كانوا يتامى م�سجلني �ضمن م�شروع كافل لهذه اجلمعية ،فانتقلت من رئا�سة م�شروع كافل الأيتام،
اليتيم" ،يف �إ�شارة اىل حجم امل�ساعدات التي يتم �إنفاقها على �إىل رئا�سة اجلمعية ،وقد واجهت بع�ض العقبات ا�ستطعت
الأيتام.
جتاوزها والتغلب عليها ،ولو �شئت تو�صيف الو�ضع فقد جئت
حممل بفكرة امل�شاريع اال�ستثمارية ،وموا�صلة ما بد�أه
و�أنا ّ
ما ابرز امل�ساعدات التي تقدم من خالل م�شروع امل�ؤ�س�سون ـ جزاهم اهلل خريا ـ ففي �أول �سنة �أجرينا خطة عمل
كافل الأيتام؟
مكتوبة ،وبعد �أربع �سنوات متت مراجعتها ،فكانت املفاج�أة �أننا
يقدم امل�شروع م�ساعدات �شهرية ،مع كافة متطلبات املنزل من قمنا ب�أعمال و�إجنازات �أكرث مما كتب يف اخلطة ،ورغم ت�شجيعه
�أثاث وثالجة وفرن وغ�سالة ومكيفات و�أدوات تدفئة مع �صيانة املتوا�صل عاد ا�ستاذي يف العمل التطوعي ابراهيم احلرز
لها ،وكذلك �صيانة للمنزل ،وميكن �أن تقول �أن كل �شيء الذي قال يل ":افتح رجلك على قدر حلافك" ،خوفا من
يحتاجه املنزل يتم توفريه من خالل امل�شروع ..بل يف كثري تعطيل العمل ،مت�سائال عن �سر العمل يف م�شروعني يف وقت
من الأحيان و�ضمن متابعة امل�شروع للو�ضع الدرا�سي للأيتام ،واحد ،لكننا قدمنا له مفاج�أة اخرى وهي و�ضع حجر الأ�سا�س
يتم ترفيه الأيتام من خالل رحالت �إىل �أماكن الرتفيه مل�شروع ثالث ،واملتمثل يف مركز التدريب
املختلفة ،ويف الأعياد نقوم بزيارة الأ�سر ونقدم لكل يتيم ظرفا
فيه مبلغ مايل ب�إ�سمه مع هدية مرفقة ،وهذا الفعل الب�سيط وماهي هذه امل�شروعات؟
كان يدخل البهجة وال�سرور يف نفو�س الأيتام ،الذين كانوا لقد زرت معايل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية الأ�سبق
ينتظرننا يف ال�صباح الباكر ،وكنا جنتهد يف االهتمام بالو�ضع الدكتور علي النملة� ،أنا و�أخي مدير امل�شاريع باجلمعية
الدرا�سي لهم ،فنقدم لهم بع�ض الدرو�س اخل�صو�صية ،ون�شجع اال�ستاذ عبداملنعم الكعيبي ،وكان معاليه رجال متفهما
املتفوقني منهم بهدايا� ،إال �أننا مل نوفق يف هذه النقطة وتركنا ومتعاونا وداعما لكل الأعمال اخلريية واالجتماعية ،وقدمت
�إىل االمهات ..ف�ضال عن �أن جميع الأيتام يح�صلون على له برو�شور مل�شروعني (امل�ستو�صف ومبنى �إدارة اجلمعية)
املالب�س والأدوات الدرا�سية ..وطبعا هذا الأمر ي�سري على فطلبت منه �أن يتف�ضل بافتتاحه ،وتفاعل مع املو�ضوع وابدى

ـــــــــــــــــــام ماجد العبدالعال لــ

ا�ستعدادا لذلك خالل زيارته للمنطقة ال�شرقية ،حيث كنا
ن�أمل �أن تكون الزيارة بعد �أربعة �إىل �ستة �أ�شره حيث مل
يحدد وقتها ،وقال �سوف ن�شعركم باملوعد ،ولكن بعد �أقل من
ا�سبوع نفاج�أ بات�صال ب�أن الوزير �سوف ي�أتي بعد ثالثة �أيام،
فعقدنا اجتماعا طارئا ،واجرينا ا�ستعداداتنا ال�ستقبال معاليه..
وفاج�أنا مرة �أخرى ب�أن جاءنا قبل �أذان املغرب حر�صا منه على
ال�صالة معنا يف بلدة ام احلمام ،املهم جاء وافتتح م�شروع
مبنى اجلمعية ،ومبنى امل�ستو�صف وو�ضع حجر اال�سا�س
مل�شروع كافل اليتيم املكون ـ كما �سبق القول ـ من � 18شقة،
مت ان�شا�ؤه بكلمة  4.6مليون ريال ،ومت ت�أجريه فيما بعد وهو يدر
على اجلمعية  340الف ريال يف ال�سنة.
وهل هناك م�شروعات اخرى؟
نعم �إننا وبعد �أن قمنا بتحديث النظام املحا�سبي يف اجلمعية،
�أجنزنا مبنى امل�ستو�صف الذي يت�ألف من قبو وثالثة �أدوار،
بكلفة  4.5مليون ريال ،و قمنا بتجهيز �صيدلية خا�صة
بامل�ستو�صف وكلفتنا �أكرث من مليون ريال�..أما مبنى �إدارة
اجلمعية فقد �أقيم على ار�ض م�ساحتها  2242مرت مربع،
ويت�ألف من دورين حيث ي�ضم مكاتب لإدارة اجلمعية مع
قاعه اجتماعات وقاعة افراح كبرية ورو�ضة اطفال تت�سع اىل
اكرث من �أربعمائة طفل ،وقد بني من اخلر�سانة م�سبقه ال�صنع
(االبريكا�ست) بتكلفه 5.5مليون ريال ..وكذلك مبنى لأربعة
م�ستودعات ،ومر�آب كبري لل�سيارات ،وم�شروعني خا�صني
بال�سيدات ،الأول عبارة عن جممع خياطة ن�سائي يحتوي
على  60ماكينة خياطة خ�ص�صت للتدريب على فنون اخلياطة
والتف�صيل والتطريز وما �شابه ذلك ..وامل�شروع الثاين خ�ص�ص
للعناية بج�سم املر�أة ويت�ألف من �صالة ريا�ضية متكاملة ،مع
بركة �سباحة ،وجاكوزي ،غرف للتدليك وامل�ساج ،ومكان
لل�سباحة بالبخار ،و�سوف ي�ضاف له غرف للمكياج وح�ضانة
الأطفال ،وهو م�شروع مميز باخلدمات اخلا�صة لل�سيدات،
و�إ�ضافة �إىل توفري هذه اخلدمات فهو م�شروع ربحي يخدم
اجلمعية ،يذكر �أن احد البنوك الوطنية تفاعل مع فكرة
امل�شروع وتكفل بتوفري قيمة املاكينات ،و�سدد املبلغ مقدما..
�إننا بف�ضل اهلل ـ وبعد هذه الإجنازات ـ زاد عدد موظفي
اجلمعية من  37موظفا وموظفة على  142موظفا وموظفة. .
وكيف وجدمت تفاعل النا�س معكم؟
النا�س تتفاعل مع العمل ولي�س الكالم� ،أو �أن تطلب الدعم

ــديها  500الف وتركتها ولديها مشاريع باملاليني
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الضيف وإىل يساره عبد املنعم الكعيبي وإىل ميينه الوزير
أحمد العثيمني وزير الشؤون االجتامعية السابق ثم عيل اليوسف

للم�شروع قبل مبا�شرة العمل فيه ،فنحن عندما نبد�أ امل�شروع
فالدعم ي�أتي �أكرث مما نتوقع حيث ا�ستخدمنا تقول":نتوكل
على اهلل ونبد�أ العمل يف امل�شروع فيجلب الدعم لنف�سه"..
كنا يف البداية نعاين من نق�ص يف املتطوعني لوجود عده
�أفكار وم�شاريع حتتاج من يديرها ،ولكننا فيما بعد باتت معظم
امل�شاريع تدار من قبل �أع�ضاء متطوعني من خارج جمل�س
الإدارة ،مبعنى اننا ا�ستطعنا بتوفيق من اهلل �أن نزيد عدد
العاملني يف الن�شاط اخلريي التطوعي اىل درجه اننا ا�صبحنا
ال جند مكاتب الجتماعات اللجان وافرادها مما دعانا لف�صل
ق�سم من قاعة االحتفاالت وحتويلها اىل مكاتب للجان حيث
متت �إ�ضافه ع�شرة مكاتب جديده ال�ستيعاب املتطوعني.
وما اجلديد الذي قدمتموه للمجتمع؟
�إ�ضافة اىل ما قيل ،الحظنا يف ال�سنوات الأخرية� ،أن هناك
�أحاديث عن البطالة ،وظهرت لأول مرة مقولة ال�سعودة
والتوطني وما �شابه ذلك ،فكان لزاما علينا ــ ونحن يف جمعية
ام احلمام ـ �أن يكون لنا م�ساهمة يف هذا امل�شروع الوطني،
ومكافحة البطالة ف�شكلنا جلنة مهمتها توظيف ال�شباب،
فالحظنا �أن الذين ن�سعى لتوظيفهم يف بع�ض ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات يلتحقون بالعمل ولكن برواتب �ضعيفة ل�ضعف
الت�أهيل ،وهي ال تفي مبتطلبات الأ�سر ،و�أغلب من يتوظف �أما
�أن يتم ف�صله خالل عامني� ،أو يرتك العمل لقلة احلوافز وتدين
الرواتب ،فما كان منا �إال �أن ّفكرنا يف �إقامه معهد ي�ساهم يف
تدريب وت�أهيل افراد املجتمع ومن �ضمنهم امل�ستفيدين ،على
�أن يدار �ضمن �شراكة مع معهد له خربته و�شهرته العاملية
لي�ستفيد امللتحق بهذا املعهد حقا بحيث يحقق للملتحق
الدخل العايل الذي ي�ؤهله للعي�ش الكرمي ،فرفعنا خطابا
لاللتقاء بخادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل (يوم كان ولياً
للعهد) فكان لنا ذلك ،و�شرحنا له فكرة م�شروعنا ،فتفاعل
معنا حفظه اهلل ووجه ب�أن توفر لنا قطعة الأر�ض الالزمة لإقامه
املعهد وبعد مداوالت وجهود كبرية ح�صلنا على قطعتني
من �أمانة املنطقة ال�شرقية اقمنا عليها املعهد العايل للتدريب
والت�أهيل على م�ساحة  2500مرت مربع وهو مكون من قبو
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الوزير األسبق د .عيل النملة واملحافظ خالد الصفيان وإىل يسار الصورة الضيف

و�ضعنا خطة لأربع �سنوات
فنفذنا �أكرث مما كتب
انتقدونا لأننا ننفذ م�شروعني
يف �آن واحد فرددنا عليهم
مب�شروع ثالث

وثالثة �أدوار ،وقد مت بنا�ؤه باخلر�سانة م�سبقة ال�صنع ( وكا�ست )
ويت�ألف من ق�سمني (للرجال والن�ساء) ،ومن املتوقع ان يكلف
حوايل  15مليون ريال ،وقد مت انهاء القبو وكامل هيكل
(عظم) املبنى ،والعمل جار يف الك�سوة والت�شطيب� ..أما
القطعة الثانية فهي �أر�ض اخرى من �أمالك الدولة مب�ساحه 24
الف مرت مربع يف حله حمي�ش التي مت تخطيطها لثالثة م�شاريع
هي (مركز لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ومركز للأ�سر املنتجة،
ونادي ترفيهي �صحي للرجال) وقد عر�ضنا خمطط امل�شروع
امام ملتقى اجلمعيات اخلريية على م�ستوى اململكة فحاز على
اعجاب اجلميع ،وقد با�شرنا العمل يف امل�شروع املذكور و�أغلقنا
امل�صارف التي حوله وبد�أنا يف ت�سوير االر�ض..كما ح�صلنا
على قطعه ار�ض حكومية ثالثة مب�ساحة  1580مرتا مربعا
وهي تقع غرب مبنى املعهد اخلا�ص باجلمعية خ�ص�صت الن
تكون مبنى جديدا لأداره اجلمعية .والأخوة القائمون على
اجلمعية يعملون على ترخي�صه والبدء يف العمل به .كما قمنا
بتطوير املغت�سل وتو�سيعه على م�ساحه كبريه وتكييفه وت�أثيثه
ال�ستقبال امل�شيعني وراحتهم.
لقد حتدثت قبل قليل عن مبنى جديد
للجمعية� ،أين املبنى القدمي؟
املبنى القدمي قمنا بتحويله اىل ق�سمني ،ق�سم للجنة الن�سائية
بكامل ن�شاطاتها االجتماعية ،وق�سم للجنة القر�آن الكرمي،
الذي يقدم درا�سة للح�صول على �شهادة الدبلوم يف علوم
القر�آن ،وقد �ساهم يف تخريج عدد من حافظي وتالة القر�آن
الكرمي ،وخ�ص�ص مبنى �آخر للجنة القراءة الن�سائية وهو عبارة
عن دور كامل يف منزل �أحد الأخوة وقد خ ّرج عددا كبريا من
احلافظات لكتاب اهلل الكرمي.

كيف كان توا�صلكم مع اجلهات احلكومية وغري
احلكومية؟
وكانت الفرتات الثالث التي ق�ضيتها يف ادارة اجلمعية
ات�سمت بالتوا�صل مع امل�س�ؤولني يف ال�ش�ؤون االجتماعية
والفاعلني يف جميع القطاعات احلكومية ،و�أ�صحاب ال�سمو
الأمراء ،واغلب ا�صحاب املعايل الوزراء ،وحمبي اخلري من
مدراء ال�شركات وتوا�صلت بعدها الزيارات مع ا�صحاب
املعايل وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية الذين عا�صرتهم وهم د.
علي النملة  ،ود.عبداملح�سن العكا�س ،ود�.أحمد العثيمني،
كما كنت اتوا�صل مع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود
بن نايف ،حتى بعد �أن كان �سفري للبالد يف ا�سبانيا وكانت
ت�صلنا منه اعانه للجمعية يف كل رم�ضان ،وكذا خاطبت
�سمو الأمري عبد العزيز بن فهد لطلب الإعانة مل�شروع مبنى
كافل اليتيم وابلغته حتيات و�سالم امهات االيتام واتاين
دعم �آخر بخطاب ،وقال":ال تن�سى ان تبلغ امهات االيتام
ال�سالم..وهنا اتذكر لقاء طريفا مع معايل دكتور احمد
العثيمني حني قدمت له برو�شورا وخمططا للمعهد لطلب
الإعانة ،فابت�سم وقال �إن كثريا من اجلمعيات ير�سمون
م�شاريع كبرية ،ويقدمون خمططات ولكن على ورق وبدون
تنفيذ ،فتفاج�أ حينما ّقدم له �صورا للبنى التحتية ،و�أن القبو
كامل ،وهناك عمل يف الدور االول ،فدقق يف املو�ضوع
واطلع على الربو�شور ،وحينما �شاهد اجلهة الأخرى من
الربو�شور �شاهد �صورة مبنى امل�ستو�صف ،فقال�" :أنا زرتكم
و�شاهدت هذا امل�شروع ،برفقه الدكتور علي النملة عند افتتاح
امل�ستو�صف" ..فقلت ملعاليه�":أن امل�ستو�صف قد ا�شتغل
ولكن بتوا�ضع لعدم وجود الأجهزة الالزمة لت�شغيله" ،فطلب
منا تقدمي االحتياجات الالزمة لت�شغيل امل�ستو�صف ،فقدمنا
له حاجاتنا ،فقدم لنا �إعانة مببلغ  1.5مليون ريال� ..إ�ضافة اىل
توا�صلنا امل�ستمر مع معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية� ،سواء
الدكتور النملة ،او من جاء بعده من �أ�صحاب املعايل فنحن
على توا�صل دائم مع �شركة ارامكو ال�سعودية ،فقد اعطونا
حافلتني حديثتني قيمة كل واحدة اكرث من  200الف ريال،
فكانتا جزءا من عملية تطوير ا�سطول اجلمعية ،ولهم معنا �إعانة

�سنوية ،كما �أن لدينا توا�صال دائما مع اجلمعيات اخلريية يف
املنطقة ال�شرقية ،ون�شارك يف الفعاليات العامة ..هذا ف�ضال عن
ت�شكيل اجلمعية للجنة املتابعة التي مهمتها ر�صد النواق�ص
واحلاجات للبلدة ،وتتوا�صل مع اجلهات املعنية ،ومل يقت�صر
دورها على البلدة بل �شمل البلدات املجاورة ،فقد طالبنا
مبداخل �إ�ضافية ملحافظة القطيف ،ا�ضافة اىل اخلط ال�سريع
وافتتاح كباري وردم ال�سدود لتو�سيع ال�شوارع ونزع امللكيات،
كما طالبنا مبقربة مركزية يف القطيف وم�صلى للعيد ،كما �أنه يف
بداية �إدارتنا وتوا�صلنا مع البلدية يف املحافظة �صارت متطلبات
املوتى يتم توفريها جمانا من �أكفان و�سدر وكافور وقفازات
وقطن وجميع املتطلبات ،وقد �سارت اجلمعيات الأخرى
حذونا يف هذا االجتاه.
بناء على ذلك ،ما �أبرز التحديات التي واجهتكم
يف هذا الطريق؟
�إننا نرغب �أن نبني م�شاريع كبرية ،والتي يف الغالب تتطلب
�أمواال طائلة ،ومواقع خا�صة بها ،ما ينبغي ان يعرفه اجلميع
خ�صو�صا العاملون يف املجال اخلريي ،ان �أي م�شروع
ا�ستثماري �أو اجتماعي يحتاج �إىل درا�سة وخمططات،
ثم يقدم للوزارة ف�إنها تتكفل بتقدمي الأر�ض �إن وجدت يف
النطاق العمراين للجمعية ،وكذلك  50باملائة من تكلفة
امل�شروع وهذا �شيء جيد .
على �ضوء ذلك نفهم ان هناك تفاعال جيدا على
ال�صعيد الر�سمي ،ماذا على ال�صعيد ال�شعبي؟
التفاعل الر�سمي كان حمفزاً ،وم�شجعاً ،وكذلك ال�شعبي،
فمن ي�شاهد امل�شروع ي�ضاعف دعمه وكذلك اخلريين من
ابناء املجتمع ورجال االعمال وامل�سئولني يف هذا البلد اي�ضاً
يتفاعلون مع امل�شروعات التي تنفذ على الواقع ،ولي�ست
م�شروعات على ورق فاجلمعية الن�شطة ال جتد م�شكله يف
متويل م�شاريعها ،ولكن يوجد من يت�ساءل اذا كانت اجلمعية
تتنقل من م�شروع اىل م�شروع اخر ف�أين ما يتم انفاقه على
الفقراء وامل�ساكني ،فيفاج�أون ب�أننا قد �ضاعفنا الإعانة لن�صبح
يف الدرجات العليا يف �سلم امل�ساعدات املقدمة للفقراء

كلمة األمرية عادلة بنت امللك عبد الله بن عبد العزيز
لدى زيارتها الجمعية

حملة تنظيف الشاطئ باإلشرتاك مع أرامكو

الوزير النملة جاء ام احلمام مبكرا
كي ي�ص ّلي معنا املغرب والع�شاء
خادم احلرمني ال�شريفني
تفاعل معنا ومنحنا ار�ضا
بـم�ساحة  24الف مرت مربع

والأيتام على م�ستوى املحافظة ،بل ان جميع امل�ستفيدين
عملنا لت�سجيلهم يف ال�ضمان االجتماعي ،فرفعنا _بف�ضل
من اهلل_ م�ستوى دخولهم ..حينها وجدنا تفاع ًال كبرياً من
ابناء املجتمع فجميع امل�شاريع كما قلت �سابقاً تدار مبتطوعني
من خارج جمل�س الإدارة .واملكاتب الهند�سية يف املنطقة مثل
مكتب املهند�س جا�سم قو �أحمد ومكتب العوامي ومكتب
املهند�س نبيه االبراهيم _ يقدمون لنا الت�صاميم واملخططات
املطلوبة جماناً.
كم عمر التجربة يف اجلمعية ،وماذا اعطتك
على ال�صعيد ال�شخ�صي؟
عملت � 7سنوات يف م�شروع كافل اليتيم ،وعملت يف جمل�س
�إدارة اجلمعية رئي�سا لثالث دورات 12 ،عاما ،فاملجموع 19
عاما يف اخلدمة العامة ،و�أراها اعطتني الكثري� ،أولها العمل

كلمة الوزير د .عيل النملة عند افتتاحه
عددا ً من منشآت الجمعية

لنيل ر�ضا اهلل ،ون�أمل ان يكون هذا العمل هلل خال�صا وننال
ثوابه يوم القيامة ،يف جنة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض ،وهذا ال
يقدر بثمن ،وكذلك �صحبة ومعرفه االخيار من ابناء املجتمع
�سواء يف ام احلمام او العاملني يف املجال اخلريي والداعمني له
خارج ام احلمام وهذا �شيء كبري جداً  ،كما اين ا�شعر بتوفيق
من اهلل يف هذا العمل حيث انني وفقت ب�أع�ضاء جمل�س ادارة
خمل�صني ومميزين وبهم متت هذه االجنازات حيث �أن اي عمل
جماعي ال ميكن ان يجري ل�صالح فرد ومن ورائهم ح�شد من
املتطوعني فجزاهم اهلل كل اخلري على ماقدموا كما ال ان�سى
ان ا�شكر رفيق الدرب امني ال�صندوق ورئي�س ق�سم امل�شاريع
اخي اال�ستاذ /عبداملنعم الكعيبي على ما قدم فهو �شريك يف
كل االجنازات حيث كنا من�شي يف كل ليله ملدة �ساعه نكتب
خطة العمل اثناء امل�شي وننفذها فيما بعد.
كلمة �أخرية
ادعو ا�صحاب الكفاءت يف املجتمع للتطوع والدخول يف
جمال�س ادارة اجلمعيات اخلريية لتقدمي خدمات وم�شاريع
مميزة ت�ساهم يف رفع امل�ستوى املعي�شي للمجتمع وتلبي حاجته
لينعم بحياة كرمية .ا�شكر جمله اخلط على هذا اللقاء وال�سالم
عليكم ورحمه اهلل وبركاته.

كلمة مدير عام الجمعيات باململكة
عند زيارته للجمعية
( )٤٨يناير  ٢٠١٥م
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ال بد لفهم وتفهم ال�شباب معرفة م�شاكلهم و�شكاواهم .ال �شك يف وجود
م�شاكل خا�صة بهم كبقية ال�شرائح االجتماعية .نتحدث هنا عن م�شاكل
عامة يعي�شها معظمهم ،ال امل�شاكل الفردية اخلا�صة .م�شاكل ت�سبب
�إ�شكاالت متعددة ،تارة لأنف�سهم ،و�أخرى ملحيطهم� .سنحاول التطرق
لبع�ضها ك�شواهد ملا نريد طرحه ،مثل الفراغ و�سوداوية امل�ستقبل ،و�إال
فاملو�ضوع بحاجة �إىل درا�سة منف�صلة.

كاظم �شبيب ال�شبيب

كي نفهم مشاكل شبابنا وحاجاتهم وأدوارهم
مقالة
44

م�شكلة �أوقات الفراغ الطويلة التي يعاين منها قطاع وا�سع من ال�شباب على مدار
ال�سنة ،ال�سيما فرتة ال�صيف عندما تتعطل الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات .قد
�أ�شبعت كتابات وبحوث كثرية م�شكلة الفراغ عند ال�شباب ،ولكن هل فهمت �أمتنا
حجم امل�شكلة وتبعاتها على ال�شباب واملجتمع؟ ن�أمل ذلك .الدرا�سات املتوفرة حول
ال�شباب على م�ستوى اخلليج والوطن العربيني خالل العقود الثالثة املا�ضية التي
تناولت ق�ضايا ال�شباب من زوايا و�أبعاد خمتلفة ,ت�ؤكد �أغلبها ب�أن م�شكلة �أوقات الفراغ
الزائدة يف حياتهم من امل�سببات الرئي�سية ال�سلبية لأو�ضاعهم ال�سيئة على جوانب
حياتهم املختلفة ,منها ما �أ�شار �إليه الباحث عبدالعزيز بن حمود ال�شرثي من جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بان ( )%83من عينة درا�سته توجد لديهم �أوقات
فراغ طويلة ال ي�ستطيعون �شغلها.
ال�شباب (من�15إىل�20سنة) ي�شعرون يف هذه املرحلة بالتغيريات النف�سية واجل�سدية
فيهتمون مبظاهرهم ال�شكلية وقوتهم البدنية ,ويحتاجون �إىل �صرف ن�شاطهم وحيويتهم
وطاقاتهم يف جماالت حتافظ على توازنهم النف�سي والعقلي والعاطفي وينفع �أي�ضاً
وي�صب يف ت�شكيل م�ستقبلهم .وحتقيق ذلك ي�ستلزم وجود دوافع ذاتية تكون مبثابة
املولدات التي ال تخمد عن حتريكهم وتتوافق يف الوقت ذاته مع حالتي احلما�س
والتمرد اللتني ترافق هذه املرحلة العمرية.
الدوافع الذاتية تتكون من خالل �سد الفراغ املعنوي والعقلي والروحي عندهم,
وبالتايل ت�ساهم هذه العملية يف خلق جمموعة من الآفاق النظرية والعملية مما ينعدم
مع وجودها حالة الفراغ الزائد يف حياتهم و�أوقاتهم ,فالفراغ املعنوي يجعل ال�شاب
عر�ضة الهتزاز هويته و�ضعف طموحاته احلياتية والفراغ العقلي ُيف�ضي �إىل توقف
م�سريته العلمية وخمول تطلعاته الأ�سرية واالجتماعية ,والفراغ الروحي ي�ؤدي �إىل
انزالقه يف الطرق الوعرة فكرياً و�سلوكياً ,ومن ثم ت�صبح معاجلته �أكرث كلفة وعودته
تتطلب م�شاريع ت�ستنزف اجلهد واملال والوقت.
ال نريد �أن نكرر ما بحثه الآخرون يف هذه امل�شكلة ،ولكن ن�سلط ال�ضوء على حاجات
ال�شباب والأدوار املطلوبة فقط ،عرب اللقطات التالية ،وهي حتدث طوال العام ولكنها
تت�سع وتكرب يف فرتة ال�صيف لوجود فراغ كبري عند ال�شباب:
ال�سفر من �أجل ال�سياحة .اللعب رغبة يف الت�سلية .ال�سهر يف الليل والنوم يف النهار.
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الت�سوق والتم�شية يف الأ�سواق واملجمعات التجارية .رحالت برية لل�شباب يف العمق
ال�صحراوي .و�أخرى بحرية ل�شباب ال�سواحل .متابعات للحفالت الغنائية وامل�سرحية.
متابعات للبطوالت الريا�ضية ،ال�صغرية والكبرية ،و�سباقات ال�سيارات .مالحقة �أخبار
�أبطال الريا�ضة والفنانني .التنقل عرب الف�ضاء من قناة �إىل �أخرى .الدرد�شة الطويلة
على مواقع االنرتنت .ن�سبة الوقت خارج البيت هي الأ�سا�س .يعودون للمنازل للنوم
وتغيري املالب�س ،وك�أنها فنادق ال�صيف لل�شباب غري امل�سافر.
�صيف ال�شباب العربي ،يف كل عام ،يتكرر مع قليل من التغيري .العناوين ال�سابقة
من �صور ممار�ساتهم ال�صيفية تعرب عن طبيعة الن�شاطات التي تعك�س �شخ�صية
ال�شاب العربي يف فرتة ال�صيف .بيد �أن �أغلبها غري منتج .فتميل �شخ�صية ال�شباب �أو
ال�شابات نحو عادة اال�ستهالك و�إدمانه� ،أكرث من جمرد التفكري يف �أن يكونوا منتجني.
ولكنها تعرب �أي�ضاً عن مكنونات تريد االنعتاق .وعن طاقات تبحث عن الت�صريف
واال�ستثمار .وعن حاجات نف�سية حتتاج �إىل من يفهمها ويعرف كيفية التعاطي معها.
وعن حاجات عاطفية ينبغي ا�ستيعابها واحتواءها .و�أهم من كل ذلك معرفة حاجات
ال�شباب ومتطلباتهم احلقيقية.
�إن �أهم حاجات ال�شباب ،كما �شرحها ،قبل �سنوات ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
الأردن ،هي:
 -1احلاجة �إىل ال�شعور بالأمان.
 -2احلاجة للتعبري الإبتكاري.
 -3احلاجة �إىل االنتماء.
 -4احلاجة �إىل املناف�سة.
 -5احلاجة �إىل خدمة الآخرين.
 -6احلاجة �إىل احلرية والن�شاط.
 -7احلاجة �إىل ال�شعور بالأهمية.
 -8احلاجة �إىل ممار�سة خربات جديدة و ال�شعور باملخاطرة .
من هنا ينبثق الفرق بني الن�شاط املقنن والأخر غري املقنن .فالأول ي�صب يف خانة
احتياجات ال�شباب ،وبالتايل ي�سري وفق الن�سق الذي تتطلبه اخلطط التنموية .بينما
الثاين ي�سري "وفق ما اتفق" مع حالة ال�شاب وو�ضع �أ�سرته و�أ�صدقائه وجمتمعه

مقالة

وحميطه .بل ي�سري ا�ستجابة للحظة الراهنة وب�أي اجتاه ت�أخذه الأجواء حينها .ال�سيما
ال�شباب ذوي الطموحات الب�سيطة والثقافة ال�سطحية .لذا ت�أتي �ضرورة �إعطاء الأولوية
مل�س�ألة حتديد الأدوار املطلوبة من ال�شباب وال�شابات فيما يخدم النف�س واملجتمع والوطن.
بخا�صة تلك الأدوار التي ترفد كل فروع التنمية الب�شرية علمياً وتقنياً واقت�صادياً وثقافياً.
وهي كثرية جداً.
نكتفي بالإ�شارة لبع�ض الأدوار املذكورة يف الربنامج الإمنائي ال�سابق .وهي:
 -1امل�شاركة يف حتديد احتياجات املجتمع املختلفة و�إعداد اخلطط الالزمة تبعا لقدراته.
 -2امل�شاركة الفعلية يف بناء �أمن املجتمع وا�ستقراره من خالل امل�ؤ�س�سات املختلفة.
� -3إ�سهام ال�شباب يف اخلدمات االجتماعية والتطوعية.
 -4امل�شاركة يف الربامج التعليمية الرتبوية مثل حمو الأمية ،ودورات التثقيف
والتوعية........الخ.
 -5الإ�سهام يف تر�سيخ احل�ضارة والرتاث ال�شعبي والوطني.
 -6تو�صيل ونقل خربات وعلوم ومعارف وثقافات ال�شعوب الأخرى وانتقاء الأف�ضل
وال�صالح خلدمة املجتمع.
 -7امل�شاركة يف حماية �أمن و�سيادة الوطن.1
ويعاين ال�شباب من م�شكلة تقلقهم كثرياً ،وهي �سوداوية امل�ستقبل وفقدان الأمل
مب�صريهم ال�سيما بعد التخرج من الثانوية �أو اجلامعة ،بخا�صة مع وجود زيادة �سكانية
مقلقة يف جميع البلدان .قد يعني التخرج من اجلامعة بالن�سبة لل�شباب اخلروج من احلياة
النظرية والولوج يف احلياة العملية  ،والطالق من حياة العزوبية لاللت�صاق بع�ش الزوجية
وبناء �أ�سرة تنعم بالرفاء والبنني  .وقد تتلخ�ص �أهداف �أغلب ال�شباب ويف هذه املرحلة
العمرية  ،يف احل�صول على الوظيفة والزواج وت�أمني ال�سكن امل�ستقبلي  .فهل يب�شرهم
امل�ستقبل بها �أم �أن ا�ست�شرافه يف�ضي �إىل الت�شا�ؤم؟.
ذكرت ال�سيدة ثريا �أحمد عبيد املديرة التنفيذية ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان مبنا�سبة
اليوم العاملي لل�سكان يف 2003/7/11م �أن " ن�صف �سكان كوكبنا البالغ جمموعهم
 6.3باليني ن�سمة تقل �أعمارهم عن � 25سنة ويوجد �أكرث من بليون �إن�سان ترتاوح
�أعمارهم بني � 10سنوات و � 19سنة بحيث ميثلون �أكرب جيل من ال�شباب يف تاريخ
الب�شرية " .ويلحظ املتتبع لإح�صاءات تعداد ال�سكان يف البلدان العربية بروز ارتفاع ن�سبة
ال�شباب يف املجتمعات العربية ،فهي ت�صل بني  %60- %51يف اململكة العربية ال�سعودية،
على �سبيل املثال ،وهموم وطموحات ال�شباب امل�ستقبلية هي جزء من تبعات الزيادة
ال�سكانية يف العامل والتي تخت�ص الدول النامية باحل�صة الكربى منها ،ففي م�صر مولود
جديد كل  27ثانية ،ويف اململكة مولود جديد كل  19ثانية ،وهي �إح�صائيات قدمية! .لذا
�سيكون ال�شباب ،كما �أتوقع ،هم مدار الرتكيز والبحث خالل العقدين القادمني عند
مراكز الأبحاث واملعنيني بالدرا�سات االجتماعية وعلوم االجتماع ال�سيا�سي وغريهم.
�إن الطفرة ال�سكانية �ستكون م�ؤ�شراً ايجابياً ومرفداً ح�ضارياً �إذا مت ا�ستيعابها بالإح�صاءات
امل�ستمرة والتخطيط الفاعل للتنمية ،و�ستكون دعماً لالقت�صاد الوطني يف كل دولة عربية
�إذا مت احتواءها وتوجيهها كي تتحول �إىل قوة من املمكن ا�ستثمارها يف النهو�ض بالبلدان
العربية .بينما هذه الطفرة �ستكون وبا ًال خطرياً وكارثة م�ستقبلية �إذا غابت احلكمة عن
درا�ستها مبا متثله م�ستقب ًال من ا�ستنزاف للموارد واخلدمات ومبا تفرزه من بطالة وتبعات
اجتماعية واقت�صادية ونف�سية.

لذلك فان ا�ست�شراف الأزمات امل�ستقبلية املبا�شرة والغري مبا�شرة للزيادة ال�سكانية ،ومن
ثم تناولها بالبحث والدرا�سة ملعاجلتها ،وبالتايل اال�ستعداد بالتخطيط النظري والربنامج
العملي للحد من �شدتها وتفاقمها ،والأمثل الإعداد لعبورها من غري �أن متثل �أزمة
للمجتمعات والدول .وهذا الأمر يحتاج �إىل التعاطي معها على طريقتني :الأوىل �أخذها
كوحدة واحدة من الأزمات امل�ستقبلية ملا بينهما من تداخل وترابط ،والثانية تفكيكها ملا
لكل �أزمة ظواهرها و�أ�سبابها وانعكا�ساتها اخلا�صة على املجتمع والدولة.
فالأرقام التي متلأ �صفحات التقارير التنموية والإن�سانية والإح�صاءات املنت�شرة يف العامل
عن الزيادات ال�سكانية دفعت البع�ض �إىل �إطالق جملة " االنفجار ال�سكاين" على ما
يحدث و�سيحدث فيها ،ونكتفي هنا بالإ�شارة �إىل بع�ض الأرقام املخففة واملعتدلة حول
البلدان العربية واملتوقع �أن يكون عدد ال�سكان فيها عام 2050م  654مليون ن�سمة بينما
هي اليوم  287مليون ن�سمة ،و�ستكون م�صر يف املقدمة بتعداد ال�سكان وحجمه 113
مليونا ثم اليمن  102مليون ويليها ال�سودان بـ 63مليونا ثم ال�سعودية بـ 59مليون ويف
املركز اخلام�س العراق بـ 53مليون ن�سمة .وترتاوح توقعات زيادة �سكان العامل يف عام
 2050بني  9باليني ن�سمة �إىل  14بليون ن�سمة ومعظمها يف العامل الثالث.
هذه الزيادات ال�سكانية وبقدر ما تُربك اخلطط التنموية فتخرجها عن م�سارها ملواجهة
امل�شاكل امل�ستجدة ،ف�إنها تبعث على ت�شا�ؤم ال�شباب جتاه م�ستقبلهم املنظور وبخا�صة
مع تدين م�ستوى دخل الفرد �سنوياً وغالء املعي�شة و�صعوبتها ،ولكن مبعث التفا�ؤل
يكمن يف �سعي الدول العربية ،حالياً ،ومب�شاركة القطاع اخلا�ص ،نحو و�ضع ا�سرتاتيجيات
وطنية متكاملة الأهداف والأبعاد المت�صا�ص الأزمات امل�ستقبلية .وي�ضاعف هذا الو�ضع
امل�سئولية على ال�شباب يف االعتماد على �أنف�سهم �أو ًال و�أخرياً ،لبناء ذواتهم واحلفر يف
ال�صخر لت�شكيل م�ستقبلهم.2
هناك م�شاكل �شبابية �أخرى ،للذكور والإناث ،نكتفي بالإ�شارة �إليها مثل:
ـ م�شكلة تقلب املزاج التي تظهر يف �سلوكيات غري متوقعة �أو متناق�ضة ،و�أحياناً يف فرتات
متقاربة جداً.
ـ م�شكلة التقلب يف حتديد ال�شاب للبيئة التي ي�ستقي منها الر�أي والقرار� ،أهي دائرة
البيت والأهل� ،أم دائرة الأ�صدقاء والأقران� ،أم هي دائرة املحببني �إليه من املدر�سني
واملدراء .وهذه امل�شكلة تُثري م�شكلة �أخرى وهي ما هي حدود الأخذ والعطاء مع هذه
الدوائر من قبل ال�شاب نف�سه.
ـ م�شكلة �ضعف �أو انعدام القراءة واملطالعة ،وبالتايل �ضعف ن�ضج احلياة و�ضعف الوعي
والثقافة.
ـ م�شكلة حدود ت�أثري الدين والتدين يف حياة ال�شاب و�سلوكه ،ومن ثم ت�أتي م�شكلة
�ضعف الوازع الديني وتبعاتها على نف�سه وحميطه.
ـ م�شاكل االنحرافات املختلفة ،وتتدرج من املزالق العاطفية �إىل اجلنح اجلنائية حتى
ت�صل �إىل م�ستوى عمليات الإجرام ،وهو ما يالحظ على الفئة العمرية ال�شابة التي
حتت�ضنها �سجون �أغلب الدول.
ـ الإدمان بكل �أنواعه وهي تتدرج يف حياة ال�شباب� :إدمان ال�سهر بالليل� ،إدمان
رغبة ال�شراء بحاجة �أو دون حاجة� ،إدمان متابعة مو�ضة الأزياء والزينة ومواد التجمل،
�إدمان متابعة امل�سل�سالت� ،إدمان االنرتنت� ،إدمان م�شاهدة الأفالم الإباحية� ،إدمان
املخدرات�...إلخ.

____________________________________
الهوام�ش:
 -1من مقال للكاتب مت ن�شره يف �صحيفة عكاظ ال�سعودية يف 2007/7/12م
 -2من مقال للكاتب يف �صحيفة عكاظ ال�سعودية يف 2004/7/8م
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�آخر الكالم

ح�سن ال�شيخ

الشخصية الكالسيكية
يف السرد

لعل من �أكرث املوا�ضيع ت�سا�ؤال عند العديد من الكتاب ال�شباب  ،هو عن فن الكتابة ال�سردية يف العمل الروائي .
هذا الت�سا�ؤل الذي طرح لآالف املرات على العديد من الكتاب والروائيني  ،كانت اجابتهم خميبة لآمال القراء  ،والكتاب
ال�شباب على حد �سواء  .فلم يكن �أحد من ه�ؤالء الروائيني الكبار يجيب اجابة �شافية  .بل تتمحور اجابتهم  ،ب�أن لكل
كاتب ا�سلوبه اخلا�ص  .فال يوجد ا�سلوب وحيد على الكاتب ان يتبعه  .وي�ضيف معظم ه�ؤالء نا�صحني ال�سائلني  :عليكم
بالقراءة اكرث  ،حتى تتمكنوا من الكتابة ب�أ�سلوب �أف�ضل .
وت�أتي الت�سا�ؤالت االخرى حول العمل االدبي ذاته  .كيف �أجعله م�شوقا ؟ وكيف �أبدع �شخ�صيات مثرية ؟ وهل ال بد من
العن�صر الثنائي القدمي للرواية املتمثل يف اخلري وال�شر ؟ وكيف �أر�سم �شخ�صيات �شريرة ال ت�ستفز القراء بل ت�ستهويهم ؟
هذه اال�سئلة وغريها � ،أ�سئلة م�شروعة للكتاب ال�شباب حني العزم على الكتابة الروائية  .ون�ضيف ان العمل الروائي
و�شخ�صياته ال�شريرة حتديدا  ،م�شابه للعمل ال�سينمائي و�شخ�صياته  .وهناك الكثري من �أبطال االعمال ال�سينمائية
والتلفزيونية  ،يخ�شون من �أداء دور ال�شخ�صيات ال�شريرة  ،خوفا من كره امل�شاهد لهم  .باملقابل هناك العديد من الروائيني
يخ�شون جت�سيد ال�شخ�صية الروائية ال�شريرة بحجة انها ال جتذب القارئ  .اال ان هذا الت�صور لي�س دقيقا .
�أعتقد ان ال�شخ�صية ال�شريرة �ضرورة يف العمل الروائي  ،متاما مثل �ضرورة ال�شخ�صيات الأخرى الطيبة والب�سيطة والعاقلة .
فال ميكن ب�أي حال من الأحوال ان تخلو الرواية من ال�شخ�صية ال�شريرة � . .إمنا الت�سا�ؤل يف كيفية تناول ال�شخ�صية ال�شريرة.
فهل هي �شخ�صية مركبة ام جاهلة ام ب�سيطة  .وهل ال�شر والإجرام مت�أ�صل فيها ام �أن ال�شر �أمر طارئ عليها  .بل وهل ان
ال�شخ�صية ال�شريرة حمبوبة من ال�شخ�صيات الأخرى  -قبل القارئ � -أم ال .
كثري من الروائيني يلج�ؤون لكتابة ال�شخ�صية ال�شريرة الكال�سيكية والتي تتج�سد �سلوكياتها يف �إيذاء الآخرين ب�شكل
مبا�شر� .إال �أن لل�شخ�صية ال�شريرة �أ�ساليب روائية �أكرث تعقيدا  .فقد تكون �شخ�صية �شريرة حمبوبة الزدواجية �سلوكياتها �.أو
رمبا حمبوبة لإحكام الأحداث الروائية حيالها  .فهي �شريرة و�ضحية يف �آن واحد  .بل �إن هناك من ال�شخ�صيات الروائية
ال�شريرة ممن يتمركز �شرها جتاه نف�سها دون الآخرين  .وهنا يحتاج الروائي الن ميتلك �أدوات �أ�سلوبية عالية يف ر�سم مالمح
هذه ال�شخ�صية .
ً
والروائي املجيد هو الذي كلما تفنن يف ر�سم مالمح �شخ�صيته ال�شريرة وزاد يف تقبيحها للقارئ ازداد حبا لها وولعا بها،
ال�ست�شعاره بتما�سك العمل الروائي من خالل امل�صداقية التي ي�ضيفها لهذا الن�ص الروائي .وكلما كانت ال�شخ�صية
الروائية اكرث غرابة  ،ولي�ست بال�ضرورة ا�شد وح�شية و�شرا  ،كلما علقت بذهن القارئ دون غريها من ال�شخ�صيات الروائية
التي قر�أها يف �أعمال �أخرى � .أي ان جت�سيد ال�شخ�صية ال�شريرة هو فن او مقدرة يجيدها كاتب وال يجيدها �آخر.
وعلى الرغم من كل ذلك فمن يجر�ؤ من الروائيني املحليني ان ي�صور �شخ�صية �أح�سائية �أو قطيفيه �شريرة مثال بطال
من ابطال رواياته  .يتج�سد فيها اجل�شع والبخل وال�شح معا  ،ي�ؤدي االمر بهذه ال�شخ�صية الروائية الن ترهن او تبيع �أحد
ابنائها مقابل املال ؟ �أو ان يكتب روائي ان االح�سائي اكرث خبثا من القطيفي �أو العك�س  .نعم قد يكون هذا االمر مقبوال
روائيا ولكنه غري مقبوال اجتماعيا .

ثقافة

نقطة �آخر

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 اليوم

الآيفون
�أجهزة الأندرويد

http://goo.gl/NNHTL1
http://goo.gl/6iVa5a
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Email:gec-dammam12@yahoo.com
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