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االقتصادي والسياسي الكبير حازم الببالوي ..
من التخطيط احمللي إلى الواجهات السياسية العاملية
الدكتــور حــازم الببــاوي قطــب اقتصــادي عربــي شــهير  .قــام بــدور
أساســي يف تطويــر آليــات االقتصــاد العربــي عبــر مجموعــة مــن املناصــب
احلاكمــة التــي شــغلها فأضفــى عليهــا اجلديــة واحليويــة بكفاءتــه وفكــره
املســتنير .
نحــاول خــال هــذا املقــال رصــد أفــكاره األساســية يف االقتصــاد
والسياســة مــع العــودة إلــى اجلــذور ثــم الوقــوف عنــد محطــات رئيســية
مــن مســيرة بلــده مصــر  ،وعالقتهــا بــدول عربيــة شــقيقة أخــرى  ،تعامــل
معهــا بخبرتــه الرصينــة  ،مــن خــال نبضــه الصــادق ؛ فهــو يتمتــع بنزاهــة
فكريــة  ،وشــفافية أصيلــة  ،نــكاد نفتقدهــا يف وطننــا العربــي إال قليــا.
اجلذور  ،بدايات املعرفة:

ذلك الوقت واحدة من الضواحي التي تقطنها يف الغالب جاليات أجنبية ،
وبها نسبة كبيرة من " األرمن " ،ومن " األجريج " اليونان  ،وكان بها قصر
لألمير يوسف كامل  ،وقصر لألميرة شويكار  ،مبعنى أنها كانت متطرفة
جغرافيا  ،لكنها هادئة عن أماكن أخرى كوسط القاهرة  ،حيث الضجيج .
دخل مدارس حكومية  ،أولها " األطفال " ثم مدرسة حلمية الزيتون
االبتدائية  ،ثم مدرسة عني شمس الثانوية  ،وكان حازم طالبا مجتهدا،
حيث أنه من املتفوقني .
كان نظام التعليم يف هذا الوقت  :روضة أطفال ،ثم ابتدائي ثم ثانوي ،
وكلها باملصاريف ،لكنه حصل على املجانية لتفوقه  ،وقرر ناظر املدرسة،
اسمه محمد يوسف  ،وهو شقيق حسن يوسف  ،رئيس اخلاصة امللكية
احلوار معه  .أخبره أنه ميكنه التمتع باملجانية ؛ وألن والده يعمل مستشارا،
فقد طلب منه التنازل عن تلك املجانية لزمالء له  ،وقد وافق على التنازل.
بعد هذه الواقعة بسنتني جاءت حكومة الوفد ،وعممت التعليم الثانوي
مجانيا لكل الطالب.

بيئة القاهرة التي ولد بها كعاصمة مصرية عتيقة  ،كانت حافلة بالتغيرات
خاصة أثناء العهد امللكي ،إال أنها مرحلة حظيت أيضا بالكثير من القيم
والقمم  .فهو ينحدر من أسرة دينية عريقة  ،فأبوه رجل دين  ،وجده شيخ
األزهر  ،وهي عائلة كان بها نقابة األشراف ،فمن ناحية أسرة والده  ،هي
أسرة محافظة ،أصلها من الصعيد ،و" الببالوي " تنسب إلى قرية " ببالو
" يف ديروط مبديرية أسيوط  ،وهي بقلب صعيد مصر .
هذه العائلة العريق ،من األشراف  ،وبدأ اسم " ببالوي " نسبة إلى أول
واحد من أبناء هذه العائلة ترك القرية  ،وسافر إلى القاهرة كي يتعلم يف
األزهر  ،ثم أصبح نقيبا لألشراف ،بعدها تولى إمامة جامع األزهر  ،وكان
مفتي الديار املصرية يف ذلك الوقت الشيخ محمد عبده  ،ألن اخلديوي
كان قد أراد أن يبعد الشيخ محمد عبده فقد رفض شيخ األزهر ذلك،
وترك بسبب هذا اإلبعاد منصبه .
من ناحية األم  ،عائلة والدته من الصعيد  ،وقد أثرى عميدها  ،فنزحت
العائلة إلى القاهرة  ،وكان عندهم ثروة عقارية كبيرة  ،لكن العيشة التي
عاشوها ظلت تنتمي إلى الطبقة املتوسطة ،فهي مستريحة ماديا  ،إذ ليس الطبقة املتوسطة:
ينتمي حازم الببالوي ألسرة متوسطة  ،فاألب موظف  ،وكان البيت لديه
عندها أي نوع من املشاكل فيما يخص اإلنفاق .
كان يسكن يف واحدة من ضواحي القاهرة اسمها " املطرية "  ،وكانت يف تقدير كبير لفكرة العلم  ،كان من عائلة لم تكن ثرية  ،لكن حياتها ارتبطت
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بالتعليم  ،فكانت ثمة قيمة كبيرة لإلحساس
بأهمية التعليم  ،وهذه القيمة تبدت يف تفوقه
باملدرسة  ،فقد كان إحساسه أن هذا واجب البد
أن يؤديه.
ظل والده يحبب له القراءة  ،فكان يعمل ألبنائه
نظاما جميال  ،وهو أن يجعلهم يقرأون الكتب،
وكل كتاب يقرأ ويلخص يحصل صاحبه على 25
قرشا.
من هذه الكتب مؤلفات منها كتب للمنفلوطي،
وكتاب العقاد حول سعد زغلول  ،و مقامات
احلريري حملمد املويلحي  ،وغيرها .
كان الوالد يأخذ األبناء إلى املسرح  ،ألنه كان
يحب متثيل جنيب الريحاني جدا  ،وقد شاهد
الدكتور الببالوي هذا الفنان الساخر على
املسرح يف ثالث روايات  ،ومن األشياء التي كانت
تقدم لهم باعتبارها نوعا من املكافأة  ،أنه كان
يصحبهم للغداء يف حي األزهر  ،وكان يلعب كرة
القدم يف الشارع  ،ولم يكن يذهب للنوادي يف
ذلك الوقت.
قبل الدخول إلى املرحلة االبتدائية أحضر لهم
األب شيخا يعلمهم اللغة العربية ،والقرآن الكرمي.

من العائالت املرفهة املدللة  ،فيما كان طالب املدارس احلكومية يعد نفسه
يف املكان األفضل.

جرائد زمان:

مدرسة القوانني:

كان الراديو منتشرا ومؤثرا تأثيرا كبيرا  ،ولم يكن التلفزيون قد ظهر بعد ،كانت كلية احلقوق يف ذلك الوقت هي مدرسة القوانني  ،وبالتالي هي
أما اجلرائد التي كانت منتشرة  ،فهي كثيرة  ،منها  " :األهرام " ،و" معقل احلرية  ،خالل تلك الفترة التي قامت خاللها ثورة يوليو  ،1952فقد
املصري "  ،و " البالغ "  ،وأحيانا " األساس" ،أما املجالت فكان " املصور " دخل اجلامعة بعدها  ،وهي فترة حراك سياسي ضخم  ،وكانت أول أزمة
أهمها  ،وهناك مجالت بدأت يف االنتشار بعد دخول اجلامعة مثل " روز للثورة مع محمد جنيب ،وتداول اآلراء حول ضرورة احلريات أو تأجيلها
اليوسف " ،و" صباح اخلير ".
لبعض الوقت .
كانت كلية احلقوق تشتعل مع املواقف املنحازة للحرية ،وكثير من األساتذة
يف كلية احلقوق :
الشبان الذين تعاونوا بعد ذلك مع الثورة كانوا يأخذون مواقف شديدة
وحصل
،
أيضا
متفوقا
وكان
،
احلقوق
كلية
الببالوي
حازم
دخل الطالب
الوطنية ضد تدخل السلطة وانتهاك القوانني .لكن مع مرور الزمن وجدوا
على مجانية التفوق ملدة أربع سنوات  .يف هذه السنوات حصل على تقدير طريقهم للوصول إلى مقاعد حكومات الثورة واحدا وراء اآلخر .ومن
جيد جدا .
أمثالهم :الدكتور رفعت احملجوب  ،الدكتور لبيب شقير ،الدكتوراسماعيل
السنة
يف
تراجع
التقدير
لكن
ممتازا،
تقديره
كان
األولى
سنوات
يف الثالث
صبري عبد اهلل  ،الدكتورة عائشة راتب  ،التي عملت وزيرة للشئون
الرابعة  ،وكان يف كليته أربعة طالب يتناوبون املراكز األربعة األولى.
االجتماعية  .كانت مجموعة شباب جاءوا من البعثة ،وكانوا يف غاية
بدون
هؤالء األشخاص هم الذين احتكروا التفوق طيلة أربع سنوات
التحمس ولهم موقفهم املستنير من احلرية.
منافسة مع أحد آخر ،الببالوي واحد منهم  ،أما االخرون فمنهم املرحوم إن كلية احلقوق بالذات نشأت على غرار الكليات املماثلة يف فرنسا؛
ابراهيم شحاته  ،وهو الذي أصبح فيما بعد نائب رئيس البنك الدولي ،أما فالقانون املدني ،ومعظم القوانني األخرى مأخوذة من صلب القانون
السيدة التي كانت تنافسهم يف التفوق فهي الدكتورة فوزية عبد الستار ،الفرنسي  .فالدراسة يف كلية احلقوق كانت على درجة عالية من التخصص
وهي أستاذة القانون اجلنائي  ،ودخلت مجلس الشعب ورأست اللجنة والرقي .
التشريعية فيه ،و الثالث هو الدكتور سامي عبد احلميد األستاذ بجامعة ومن أبرز من حقق استقاللية الفكر واملمارسة يف مصر هو السنهوري
االسكندرية.
باشا .وهو من خريجي كلية احلقوق سنة  ،1918وذهب يف بعثة باخلارج ثم
عمل أستاذا باجلامعة  ،وأصدر عدة كتب قانونية شهيرة يرجع إليها دائما
عن املناهج التعليمية:
ككتب عمدة يف مجالها  .األهم من كل ذلك  ،أنه هو الذي أشرف على
نحت
أنها
بل
متواضعة
تكن
لم
الدراسة
أن
الببالوي
يعتقد الدكتور حازم
وضع القانون املدني  ،ففي هذه الفترة كان قد صدر اجلزء األول من كتابه
نحو التشدد والصبغة العلمية اجلادة  ،مبعنى انه لم يكن هناك شيء " الوسيط "  ،وحاليا كتاب الوسيط عبارة عن 20جزءا  .يعتبر هذا الكتاب
اسمه الدروس اخلاصة  ،إال بالنسبة للطالب الضعاف  ،وكان شيئا شاذا بأجزائه العشرين هو األساس يف تدريس القانون املدني يف اجلامعات
وينظر إليه باستغراب شديد.
املصرية وبعض اجلامعات العربية.
وقبل ذلك كان اإلحساس أن املدارس احلكومية هي أفضل من املدارس كانت دراسة القانون يف مصر لها طابع مستقل حيث نشأ جيل كامل من
اخلاصة  ،ألن االحساس أن األوالد الذين يدرسون يف املدارس احلكومية املصريني الذين درسوا يف اخلارج  ،وبدأوا يهضمون ما درسوه ،ويحولونه
ال يحصلون فقط على تعليم أفضل بل أن عندهم عزة نفس عالية ،وكانت إلى إبداع عربي خالص  ،لكن أهم من ذلك أنه كان يوجد أحكام القضاء
النظرة إلى الطالب املنضمني للمدارس اخلاصة تخالطها كبرياء ألن املصري ،فهذه األحكام كانت تتناول تطبيقات وجتارب مصرية  ،فكانت
توصيف هؤالء الطالب يتحدد من خالل كونهم " ضعاف " علميا  ،أو أنهم األحكام التي صدرت  ،وكذلك احليثيات املدعمة لألحكام قد جاءت نتيجة
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فهم تام للقانون الفرنسي  ،وإملام كاف بجوانب الواقع املصري  ،فكل من
هؤالء له جتربته اخلاصة  ،وكل إشاراتهم متعلقة بالواقع  .أصبح لدراسة
القانون يف مصر وجود مستقل ومدرسة ذات شخصية اعتبارية  ،و أنها يف
هذا الوقت كانت محترمة جدا.
طالب احلقوق والسياسة :

كان األساتذة يتأنون يف إصدار الكتب  ،ولم يكن األستاذ اجلامعي يبيع
كتبه للطبة  .املدرس اجلامعي كان يعكف سنوات طويلة ملراجعة مادة
كتابه  ،ليتأكد أن ما يحويه ذلك الكتاب أو غيره يقدم إضافة ذات قيمة
يف مجاله .
خالل دراسة احلقوق كانت هناك تيارات سلبية تنخر يف واقع املجتمع
اجلامعي ،فقد بدأ التدخل يف شؤون هذا الصرح العمالق ،وبدأت الدولة
تلغي انتخابات العمداء يف الكليات  ،وتقوم بالتعيني  ،كما بدأت ترسخ
نظام الفصلني الدراسيني إللهاء الطالب باالمتحانات ،واشغالهم عن
االهتمام بقضايا الوطن  .هذا التدخل لم مينع وجود آثار الفترة السابقة
املزدهرة ،فالواقع السياسي كان ميور باملتغيرات  ،وكانت اجلامعة منقسمة
بني التيار املوالي لألخوان املسلمني ،والتيار اآلخر املوالي حلزب الوفد،
وكثيرا ما كانت تنشأ بينهم صراعات ثم تقوم احلكومة مبواجهة هذا التيار
أو ذاك  .وشهدت تلك الفترة إضرابات عديدة ،ومظاهرات متتالية ،فكانت
فترة يف غاية احليوية.
حتوالت ما بعد ثورة  23يوليو :

قامت الثورة يف يوليو  ، 1952و كان الشعب معبئا ضد امللك فاروق حيث
تنامى اإلحساس بأن الفساد بلغ أوجه  ،والنظام يف منتهى التفسخ .
إمنا االحساس بالثورة كان يتلخص يف أنه أمر طيب جدا ،ويتذكر الببالوي
أنه حني أعلنت الثورة  ،وراح يهتف مع التجربة اجلديدة  ،وشعر وقتها
بسعادة بالغة  .كان الشعور األكيد أن هناك إحساس قوي بالفرحة ،
واألمل.
قبلها بفترة وجيزة حدث حريق القاهرة  .كان يف مدرسة عني شمس ،
وهي بعيدة عن وسط القاهرة  ،لكن سمع أن العاصمة أحرقت  ،وكان ثمة
احساس بالوجوم  ،والكل كان يترقب حدوث معجزة النقاذ البلد  .يف هذا
التوقيت بالضبط قامت الثورة .
بعد غياب محمد جنيب جاء جمال عبد الناصر ،ولم يكتسب شعبيته إال
بعد عدوان  .1956أما قبل ذلك فقد كانت الكفة الراجحة حملمد جنيب،
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فقد كان بشوش الوجه  ،وهو رجل كبير يف السن
يعطي إيحاءا باالطمئنان  ،ويبدو على محياه
احلس األبوي  ،فكان الناس يشعرون نحوه بثقة
واطمئنان أكيدين  ،ثم أنه كان الوجه األول الذي
ظهر عند قيام الثورة،وكل هذه العوامل جعلته
محبوبا  ،إضافة إلى طريقته يف الكالم املقربة
للقلوب  ،ناهيك عن رتبته العسكرية الرفيعة.
أما جمال عبد الناصر فلم يكن معروفا يف هذا
الوقت  ،وكان الناس ينظرون إليه على أنه شاب
قليل اخلبرة  ،ولم يكن صوته يف أول األمر مشوقا
 ،وهذه املقارنة توضح كيف أن احلالة النفسية
للشعوب لها أثر كبير يف حتول األمور .فعندما
تزعم جمال عبدالناصر الشعب يف الدفاع عن
الوطن ضد العدوان الثالثي أصبح الناس يهتمون
بسماع خطبه السياسية .
كان اجتاه الشارع املصري هو التحسب من قيام
نظام عسكري  ،إلى أن قامت حرب  1956وقبلها
تأميم شركة قناة السويس عندها انقلبت األمور
متاما وأصبح جمال عبد الناصر بطال شعبيا .
يؤكد الدكتور الببالوي أن موجة غامرة من التأييد
تصاعدت لتعصف بكل شيء  .يف عام  1956وجد الشعب املصري نفسه
يف مواجهة مصيره  ،ورأى أنه ميكنه أن يتحدى األمبراطورية البريطانية
ويذيقها األمرين  .اتسق وجدان الشعب املصري مع ما سبق ذلك من تأميم
للقناة  ،وسرعان ما حتول الشعب إلى تأييد كاسح للثورة التي بدأت فعليا
يف حتقيق طموحاته الوطنية  ،وتوجت هذا االجتاه األغنيات الوطنية التي
كانت مبثابة التعبير الفني عن تيار وطني يطمح إلى التغيير نحو األفضل .
الوحدة واالنفصال:

تصاعدت أسهم عبدالناصر  ،وصارت له شعبية هائلة ،وبدأ يتحول
إلى زعيم شعبي  ،مع قدرته املتزايدة على التواصل  ،وإلقاء اخلطب
احلماسية ،بعد تاميم قناة السويس والعدوان الثالثي  ،واستمر هذا
األمر يف تصاعد مستمر ،وكانت القمة مع وحدة مصر وسوريا يف فبراير
 .1958كانت حلظة عروبية مؤثرة حيث حقق الزعيم الوطني حلما راود
الكثيرين طويال ،عندها وصل عبد الناصر إلى الذروة التي وصل إليها من
حيث احلب الشعبي  ،والتأييد املطلق من قطاعات واسعة من اجلماهير .
وبدأ املؤشر يف الهبوط النسبي بدرجات متفاوتة بعد انفصال  ، 1961فقد
كانت الوحدة أمل الناس كلها  ،بعد ذلك تصاعدت املشاكل يف السياسة
الداخلية ،وحدث نوع من التقييد األمني على األفراد  ،والقيود على السفر،
وزاد األحساس بقبضة الدولة يف بداية الستينات  ،فقد ارتفعت األسعار
سنة  1961بشكل كبير .
ما بني تأميم قناة السويس يف يوليو  ، 1956والعدوان الثالثي يف أكتوبر
 ،1956وخروج االجنليز نهائيا من قناة السويس يف ديسمبر  ، 1956ستة
أشهر مليئة باألحداث اجلسام  ،بالنجاح والسعادة مع التأميم  ،واالحساس
أننا واقفون ضد العالم كله  ،وكان الشعور أن اجنلترا هي الدولة العظمى،
ولم يكن الناس قد أدركوا بعد الدور الذي تلعبه الواليات املتحدة األمريكية،
فقد كانت اجنلترا هي األمبراطورية العظمى  ،ونحن نقف يف مواجهتها،
هذا األمر أعطى الشعور بالسعادة الهائلة .
حرب  1956صورت على أنها انتصار ،صحيح أن األعداء نزلوا يف
بورسعيد ،لكنهم ووجهوا مبقاومة شعبية باسلة  ،وكان هناك حتالف ثالثي
وتواطؤ دولي  ،لكن تلك القوات لم تبق هناك كثيرا .
هذه الفترة مليئة باألحداث  ،وكلها أحداث عميقة ومؤثرة  ،املهم أن
خالصتها كان اإلحساس أن مصر  ،الدولة الناهضة  ،صنعت شيئا ،
واستردت القناة  ،وأخرجت االجنليز ؛ألن معاهدة  1936كانت تعطي

الجنلترا حق العودة ملصر يف حالة االعتداء على
أي دولة عربية أو تركيا .مبعنى أن استقالل مصر
لم يكن كامال.هذه املعاهدة ألغيت فيما بعد،
وظلت املفاوضات قائمة  ،حتى انتهت باتفاقية
اجلالء يف يونيو من نفس السنة . 1956
االحساس العام أنه حدث انتصار سياسي  ،إذ
حتررت البالد من أي قيود على سيادتها  ،كما
حدث انتصار اقتصادي باسترداد قناة السويس،
وعادت ملصر واحدة من أهم املوارد املهمة.
التضامن العربي :

يرصد الدكتور الببالوي ما حدث بعد ذلك ؛ فكل هذه األحداث املتواترة
جعلت جمال عبد الناصر يف القمة  ،وساعد على ذلك ما حدث بعد ذلك
بسنتني حيث تأجج الشعور العارم بالقوة  ،وفكرة امتالك االرادة  ،وتنامى
الشعور العربي فسمع ما كان من قطع أنابيب البترول يف ليبيا  ،وعدة دول
أخرى  ،وقيام املظاهرات احلاشدة يف كافة أنحاء البلدان العربية .
بالنسبة للشعب املصري  ،فإن هذا الشعور بالتضامن العربي القومي  ،لم
يكن من قبل بهذا الوضوح  ،فشعر الناس بسعادة كبيرة  ،إلى أن حتققت
الوحدة مع سوريا.
بالطبع كانت الوحدة أمال من آمال الشعب املصري  ،وقد أعطى قيام
الوحدة بهذه السرعة إحساسا أن الوحدة الشاملة مسألة وقت  ،فسوريا
جاءت اليوم  ،ويتبعها بقية الدول غدا  ،وحدث بالفعل أن اجتهت العراق
ذات االجتاه بعد أن تخلصت من حكمها القدمي  .هذا الشعور بالصحوة
القومية أعطى اجلماهير أحالما كبيرة لم يكن الواقع نفسه يتحملها،
وغلب خطاب األحالم على خطاب الواقع العملي والفعلي.
لدرجة أن تلك األحالم انتقلت ملجاالت اخرى كالتصنيع والتعدين والزراعة،
فانطلقت شعارات من أمثلتها  " :نحن سنقيم صناعات متكاملة من األبرة
إلى الصاروخ "  ،و"سنصنع صاروخ القاهر والظافر "  ،و" لدينا أقوى قوة
عسكرية يف الشرق األوسط "  .كل هذه الشعارات جعلت املصريني ومعهم
قطاع عربي واسع يعيش يف جو من اخليال والعظمة والنجاحات .
عندما ذهب حازم الببالوي يف هذا الوقت إلى فرنسا كطالب جديد سنة
 1960كان يتحدث مع الفرنسيني بعظمة وافتخار .
عن الوحدة العربية:

كان هناك سعادة حلدوث الوحدة  ،على املستوى اليومي بدأت تظهر
سلبيات  ،فعدد كبير من املصريني ذهبوا إلى دمشق لإلنتداب يف العمل ،
حينها كان الدكتور حازم الببالوي يعمل يف مجلس الدولة  ،وذهب كثير
من زمالئه لدمشق كي يعملوا يف أعمال مقابلة  ،وبدأ يظهر إلى النور عدد
من الظواهر اجلديدة ؛ فكثير من التجار السوريني افتتحوا محالت لهم
يف القاهرة  ،وألول مرة ترى محالت " الشاورما "  ،وغيرها من املأكوالت
الشامية  ،وبدأ نوع من التعاون احلقيقي .
يف املقابل كان هناك إحساس معني أن طريقة املصريني يف اإلدارة بها
تسلط  ،ولم تؤدي إلى إحساس السوريني بأنها مشاركة بقدر ما أشارت
إلى أنها حتكم  ،فثمة من أعطى اإلحساس أن املصري له دور أعلى من
الدور السوري  ،كما لو كان اإلقليم الشمالي ( سوريا ) أحلقت مبصر ،
ولم تندمج الدولتان كليا .
على املستوى الشعبي فرح الناس كثيرا بهذا التقارب  ،و أعتقد بصدق أن
املصريني يحبون السوريني  ،ونفس األمر حادث يف اجلهة األخرى .
لكن عند التعامل اليومي املباشر  ،حدثت حساسية كبيرة  ،ألن املصريني
تصرفوا كما لو كان عندهم عقدة التعالي  ،وأنهم يعرفون أكثر  ،وأنهم
أصحاب البلد  ،وأصحاب احلظوة  .هذا خطأ جسيم .
هذا ال مينع على املستوى الصغير أن حتدث بعض احلزازات  ،فالتجار
السوريون شعروا أن التجار املصريني استولوا على التجارة  .إمنا أعتقد

أن اجلزء األكبر من املشكلة كان يرجع إلحساس
عدد من املصريني أنهم ذاهبون ليعلموا السوريني،
ويدربونهم  ،وهذا أدى إلى بعض التصرفات التي
يشم منها رائحة التعالي .
بالنسبة لسوريا ،فقد انفصلت  ،وحدث نوع
من الشعور باملرارة لدى القيادة املصرية .
وعندما حدث األنفصال تضايق أغلب املصريني،
واعتبروا أن اخلطأ ال يرجع إلى النظام يف مصر
بل هو نوع من عدم الوفاء من القيادات السورية
هو الذي أدى لإلنقالب  .وكان رد الفعل عاطفيا،
فكل جانب راح يبرر لنفسه أن اخلطأ ال يعود إليه  ،وعلى وجه العموم
فقد كان لكل جانب من املبررات ما يدعم به تصوراته ؛ فال السوريون وال
املصريون كان على استعداد لالعتراف بجوانب التقصير يف هذه التجربة،
والكثيرون اعتبروا أن األمر برمته ما هو إال هزمية سياسية لزعامة جمال
عبد الناصر.
نشر وقتها يف الصحف أن هناك مجموعة من الضباط يف مكتب املشير
عبد احلكيم عامر نفسه  ،تآمروا على النظام  ،وجنحوا يف االنفصال ،
ويعتقد الدكتور الببالوي أن الغالبية العظمى من اجليش السوري كان
لديها اجتاه وحدوي قوي للغاية  ،إمنا أخطاء اإلدارة املصرية  ،وطريقة
اختيارها للقيادات التي ذهبت لإلقليم الشمالي هي التي تسببت فيما
حدث.
الوحدة والدميقراطية:

يرى الدكتور الببالوي بوضوح أنه ال ميكن أن تستمر وحدة بني الشعوب
إال إذا كان النظام دميقراطيا .
ففي ظل النظام التسلطي قد يستطيع احلاكم أن يحكم بلدا  ،ألنه يف نهاية
األمر البد أن حتدث ثورة حيث اليوجد شعور وطني  ،لكن أن حتكم بلدين
عاش كل منهما لفترة طويلة ككيان مستقل بإدارة مستقلة  ،باإلضافة إلى
وجود نظام تسلطي هذا يجعل الشعور الوطني يزداد حدة .
وال ميكن أن حتدث وحدة حقيقية بغير نظم دميقراطية  ،وبها إمكانية
تداول السلطة  ،وفيها مساءلة  ،وغير ذلك من طبيعة احلكم التداولي .
حني عاد الدكتور من فترة البعثة يف فرنسا بالدكتوراة سنة  ،1965كانت
األجواء مشحونة بالتوتر  ،والعالم كله ينتظر ضربة عبد الناصر إلسرائيل
والتخلص منها يف دقائق  .لم يكن هناك كالم مبالغ فيه حول حدوث حرب
بني مصر وبني اسرائيل  ،وبالتالي لم يكن يف اجلو نذر مواجهة عسكرية ،
فقد كانت مصر مشغولة بحرب اليمن بعد أن قام السالل باالنقالب على
نظام اإلمام  ،وكانت هناك تغيرات يف الواقع العربي خاصة بعد ما سقط
نظام العراق كذلك .
لقد عاد إلى مصر وكان هناك جزء من اجليش املصري يف اليمن  ،وكانت
تلك املشكلة تشكل نزيفا كبيرا يف القوة العسكرية املصرية .
سقوط نظام اإلمامة ـ كما يرى الببالوي ـ كان نقطة إيجابية ألنه كان
نظاما جامدا  ،فبالضرورة كان على ثورة  23يوليو أن تساعد احملاوالت
اجلديدة للتحول .
ً
لكن ما يظنه الدكتور حازم الببالوي أن املصريني لعبوا دورا أكبر من
قدراتهم  ،ليس هذا فقط  ،بل بدأوا يتصرفون كما لو أن هذا مقدمة
لتهديد نظم أخرى  .بالذات أثاروا مخاوف السعودية  ،وهذا هو التصرف
اخلاطيء يف املسألة كلها .
أنت يف وضع ضعيف  ،ومحاط بكثير من املشاكل  ،فعليك أن تخفف
األزمات قدر اإلمكان  ،ال أن تزيد الضغط الواقع عليك  .يف نفس الوقت
بدأ الوضع يف اليمن اجلنوبي الذي كان حتت السيطرة البريطانية يزداد
تعقيدا  ،والنظام املصري غير مستعد له  ،ثم تبني أن اجليش املصري ليس
له معرفة بالطبيعة اجلغرافية املعقدة لتلك املنطقة  ،وليست له معرفة
بالتحالفات العشائرية  ،والعادات والتقاليد املوجودة هناك .
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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لقد دخل اجليش املصري مستنقعا خطيرا جدا  ،وكان التفكير هو كيف
يخرج من هذا املستنقع دون أن يفقد كرامته وسمعته .
حني رجع من البعثة إلى مصر شعر أن االجتاه األشتراكي هو املشكلة
 ،فالنظام وجد املشاكل تتفاقم يف الداخل ،وعالج هذه املشاكل مبزيد
من محاربة من سماهم أعداء الثورة  ،أو بقايا األقطاع ،وبقايا العناصر
الرأسمالية  ،وبدأ يوغل يف االجراءات االشتراكية ،وأدى هذا إلى التدخل
يف حياة الناس ،ويف إحكام قبضة اإلجراءات البوليسية ،وحبس التيارات
املناوئة للسلطة .وعندما عاد كان الوضع الداخلي غاية يف التأزم ،والسوء.
تفصيالت ما قبل النكسة:

إن الدكتور حازم الببالوي يقيم هذا النظام بأنه ليس نظاما اشتراكيا،
ولكن فيه نوع من التحكم الشديد  ،فأي شيء ميكن أن يحدث  ،ثم
جاءت عملية فرض احلراسات على العائالت الثرية بعد أن حدثت (أزمة
كمشيش) يف محافظة املنوفية  ،وخالصتها أن خالفا عاديا حدث بني
عائلتني يف الريف  ،وقتل أحد أفراد العائلتني ( عائلة الفقي ) خصما له
يدعى صالح حسني  ،فوضعت الدولة كل أموالها حتت احلراسة  ،ثم
تكررت املسألة  ،ووضعت عائالت كثيرة حتت مظلة احلراسة  ،بعد ذلك
جاء محافظ بدأ يف مهاجمة املالك الذين يفرضون " خلو الرجل "  .وقيل
وقتها أن القانون يف إجازة  .وكان اإلحساس السائد أنه ليس هناك ضمان
لك  ،وأن أي شيء ميكنه أن يحدث طاملا القانون يف إجازة  ،ولو أنت ثري
ولديك أموال فيمكن أن توضع حتت احلراسة .
يف هذا اجلو الشائك حدثت حرب  ، 1967وكانت مصر يف حالة من
الضغط السياسي  ،ولكن كان يف نفس الوقت حالة من حاالت غسيل املخ،
حيث مت املبالغة يف قوة اجليش املصري  ،ووقف جمال عبد الناصر يف
إحدى خطبه السياسية مهاجما إسرائل وحلفائها.
يسترجع الببالوي تلك االحداث  ،يعلق  " :لو انك سمعت هذا اخلطاب
لشعرت على الفور بنبرة التحدي  ،ولم يقل مثال أو نأمل  ،أو نرجو  .ال ،
كان هناك قدر كبير من التحدي  ،وثمة غطرسة قوة  ،لذلك حينما نشبت
حرب  1967كان إحساسنا األول أن األسرائيليني قد ارتكبوا أكبر خطأ يف
حياتهم  ،بينما الواقع كان عكس ذلك متاما " .
يف ذلك الوقت كان الدكتور الببالوي يشتغل إلى جانب عمله بجامعة
األسكندرية مستشارا يف مكتب وزير التخطيط  ،وكان وزير التخطيط
أستاذه  .كان يف مكتبه يستمع إلى البيانات العسكرية من الراديو  ،فال
يصدق أننا أسقطنا  20طائرة  ،ثم  70طائرة  ،بعدها  100طائرة  ،وأخيرا
 200طائرة .

يعترف الدكتور حازم الببالوي أنه قد عاد إلى الوطن فالحظ وجود
شبكة من املشكالت املعقدة  ،حيث زيادة قبضة السلطة  ،وانحسار
حيز احلريات ،واحلركة املستقلة للتيارات الوطنية  ،يف ذلك الوقت لم
يكن هناك نظام سياسي موحد فقط هو االحتاد االشتراكي العربي  ،بل
أنشأوا ما سمى بالتنظيم الطليعي  ،وهو نظام سياسي سري يف الوزارات،
واجلامعات  ،ويف كل مكان  ،وهؤالء أناس كانوا ميثلون حزبا غير معلن ،
ويأخذ دورا رقابيا مختفيا  ،فأصبح الفرد العادي مهددا مبثل هذه القوى
غير املعلنة .
حني كان يجتمع يف مجلس الكلية  ،كان يشعر باخلوف ألنه ال يعرف من
الذي سيبلغ عنه ،كل ما يتفوه به من كلمات  ،وما يطرحه من أفكار  .إنه
جو بوليسي  ،قابض  ،ممكن خالله أن يتهم أي شخص بأنه مناهض
للثورة  ،أو أنه من بقايا اإلقطاع  ،والثورة املضادة  ،واحلقيقة أنه كان جوا
مشحونا بالتعصب .
أصبح السفر إلى اخلارج أشبه بدخول اجلنة  .فالبد من " فيزا " ،
وإجراءات معقدة  ،وال يعطى للفرد حتويالت نقدية كي يسافر إال يف حدود
بسيطة  ،حوالي خمسة جنيهات  ،كما أن اجلنيه املصري لم يكن قابال
للتحويل  ،وال إمكانية ألن يعثر املسافر على العملة الصعبة  ،وهو وضع كانت حملة من الكذب والتضليل  ،ويعتقد الببالوي أن أكبر مصيبة حلت
كان بالغ السوء ـ أساسا ـ على احلريات الفردية .
بالشعب العربي  ،وبنفسيته حتى اآلن  ،ولم يستطع ان يتخلص
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شارك عدد من الشخصيات الوطنية من
مختلف مناطق اململكة يف ملتقى «الوطن
محبة» الذي نظمه أهالي محافظة القطيف
مبناسبة اليوم الوطني للمملكة ،وذلك
مبدينة سيهات مبزرعة املهندس الدكتور
عبداهلل السيهاتي ،معبرين عن فرحتهم
بالوطن وقيادته .وتغنى الشعراء بالوطن
يف األمسية ،حيث شارك كل من الشعراء
هاشم الشخص ،ياسر الغريب ،ناجي
حرابة ،يف أمسية شعرية ،فيما حتدث
الدكتور جنيب الزامل ،املهندس جعفر
الشايب ،اللواء متقاعد عبداهلل البوشي
عن الوطن ،كما شارك الفنان أكرم املطر يف
مقطوعة موسيقية ،إضافة إلى مشاركة 50
تشكيليا وتشكيلية من خالل معرض أعد
بهذه املناسبة .الفنان التشيكلي عبدالعظيم.
رئيس املجلس البلدي مبحافظة القطيف
السابق املهندس جعفر الشايب ،أكد أن
الوحدة الوطنية أصبحت أكثر إحلاحا من
أي وقت مضى ،الفتا إلى أن اجلميع يشاهد ما
يحدث يف الدول املجاورة من احتراب داخلي
وتشتت ،مشددا على ضرورة التفكير يف النعمة
التي منحنا اهلل إياها وحتملنا مسؤولية احملافظة
عليها وااللتفاف حول بعضنا من قيادة وشعب
لتفويت الفرصة أمام أي طرف يحاول املساس
بأمان وسالمة الوطن .وذكر املهندس الشايب

أن مسؤولية احلفاظ على سالمة وأمن الوطن
ال ميكن إلقاؤها على اآلخرين وإمنا نتحملها
جميعا ،مضيفا أن اجلميع قادر على احلفاظ
على الوحدة الوطنية ،الفتا إلى أن اإلفصاح عن
األخطاء التي تهدد الوحدة الوطنية أبرز مالمح
حتمل املسؤولية يف احلفاظ على املكتسبات التي
حققها الوطن خالل العقود املاضية ،مشيرا إلى
أن األخطاء التي حترف املجتمع عن التوجه

متابعات

ملتقى «المحبة»
يجمع شخصيات القطيف على حب الوطن

يف مسيرة التنمية الشاملة ليست خافية على
اجلميع ،مؤكدا ،أن تلك األخطاء متارس من
أطراف قد تكون جاهلة أو غير ذلك ،داعيا
للتعاون يف معاجلة هذه اإلشكاليات والقضايا.
وحتدث الدكتور جنيب الزامل عن الذكاء
اإلنساني والذكاء األكادميي ،مشيرا إلى أن
نسيجنا واحد يف هذا الوطن الكبير ومصيرنا
واحد ،مؤكدا أن كل منطقة من الوطن.

محافظ القطيف يستقبل عدداً
من أهالي األوجام
التقى سعادة محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان عدد من أهالي بلدة االوجام يتقدمهم فيصل بن سعود السنان  ،وذلك لتقدمي الشكر
والعرفان لقادة هذه البالد املباركة اعزهم اهلل ولصاحب السمو امللكي امير املنطقة الشرقية االمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه اهلل ولسعادته
وملسؤولي اجلهات االمنية بالقطيف مبناسبة اجلهود التي بُذلت خالل موسم محرم  1438هـ وتكللت بفضل اهلل بالنجاح .
من جانبه  ..اعرب احملافظ عن شكره وتقديره
للحضور وعلى ماعبرو عنه من مشاعر
صادقه  ،مؤكداً ان املسؤولني باحملافظه ووفقاً
لتوجيهات والة االمر يحفظهم اهلل يسعون
دائماً خلدمة الوطن واملواطن يف كل ما من
شأنه حفظ االمن والنظام السيما ان املواطن
هو رجل االمن االول مثمنن الدور الذي قام
به االهالي خالل محرم والتعاون مع االجهزة
االمنية وللحضور هذه الزيارة الغير مستغربة
على أبناء الوطن الغالي  .متمنني للجميع
التوفيق ،،،
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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متابعات

محافظ القطيف يستقبل المهنئين
بعيد األضحى المبارك
خالد السنان  -تصوير حسني األصيل
استقبل محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز
الصفيان مبجلس احملافظة جموع املهنئني
بعيد األضحى املبارك ،يتقدمهم أصحاب
الفضيلة املشايخ وأعضاء مجلس املنطقة
واألهالي  ،وجم ٌع من املواطنني ،ومديري
اإلدارات احلكومية ،وكبار املسؤولني من
مدنيني وعسكريني  ،ومن خالله مت تبادل
التهاني والتبريكات بهذه املناسبة الكرمية.
وقال الصفيان  :بهذه املناسبة أرفع آيات
التهاني والتبريكات ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي
عهده األمني وولي ولي العهد ولصاحب السمو
امللكي أمير املنطقة الشرقية -حفظهم اهلل-
وإلى كافة الشعب السعودي الكرمي وإلى
األمتني العربية واالسالمية بعيد األضحى
املبارك  ،مهنئاً القيادة الرشيدة جناح حج هذا
العام  ،ومشيداً باجلهود العظيمة التي بذلتها ما
كان له األثر يف أداء املناسك بكل يسر وسهولة
يف جو آمن مطمئن حتفهم عناية اهلل ورعايته ،
وختم سائ ً
ال اهلل تعالى أن يتقبل منهم حجهم
وأن يحفظ حكومة خادم احلرمني الشريفني وأن
يعوده على اجلميع باخلير واليمن والبركات .
كما قدم احملافظ تعازيه يف استشهاد رجلي أمن
الدورية رئيس الرقباء موسى علي محمد القبي
و اجلندي أول نواف محماس ضيف اهلل العتيبي
الذين تعرضا الطالق نار يف حي اخلضرية
بالدمام اثناء تأدية مهامهما األمنية.
من جانبه  ،أشاد نائب رئيس جمعية سيهات

10

اخليرية محمد آل خليفة باجلهود اجلبارة التي
تبذلها اململكة العربية السعودية يف سبيل خدمة
وراحة حجاج بيت اهلل احلرام.
وقال أن احلرمني شهدا تطو ًرا سريعاً يف تسيير
أعمال احلج وإنفا ًقا كبي ًرا على البنية التحتية
يف احلرمني الشريفني من خالل التوسعات
املستمرة وتشييد عدد من املشروعات وادخال
االنظمة االلكترونية  ,وانتهى مشيداً باجلنود
البواسل املرابطني يف احلد اجلنوبي وما قدم
من تضحيات يف سبيل حماية الوطن.
ثم القى الشاعر عقيل ناجي املسكني قصيدة
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شعرية مبناسبة جناح حج هذا العام ع ّبر فيها
عن سعادته و ما تقدمه اململكة من خدمات
حلجاج يتعدى كل وصف  ،من خالل قيادتها
للعالم لإلسالمي مشيداً باخلدمات والتسهيالت
التي قدمت للحجاج ورضاهم من النواحي
االمنية والصحية وغيرها .
من جانبه ث ّمن عضو مجلس املنطقة الشرقية
محمد الدعلوج لقاء املعايدة واجلمع املبارك ،
مؤكدا الشرف قد ح ّمل اململكة العربية السعودية
مسؤولية كبيرة و بناء علية فقد سخرت كافة
امكانيتها من اجل خدمة زوار بيت اهلل احلرام
وجناح احلج هذا العام .

متابعات

أهالي القطيف يشددون على التعاون التام
مع رجال األمن في محرم الحرام

أكد سعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان  -حفظه
اهلل  -بأن رجال األمن يف أقصى درجات التأهب حلماية الوطن
واملواطنني وهم يف جاهزية تامة للتصدي لكل من يسعى إلستهداف
أمن وسالمة املواطنني واملقيمني من الدواعش واإلرهابيني  ،خاصة
يف شهر محرم احلرام .وذلك وفق حرص وتوجيهات ومتابعة صاحب
السمو امللكي االمير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير املنطقه
الشرقيه حفظه اهلل.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي مت مع مشايخ وأعيان محافظة القطيف،
وعدد من القائمني على املساجد يف مقر احملافظة  ،وحضره عدد
من املسؤولني األمنني الذين استمعوا ألراء املواطنني وإقتراحاتهم
بكل رحابة صدر.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الكامل بني املواطنني ورجال األمن
لتحقيق مبدأ أن املواطن هو رجل األمن األول  ،مبيناً بأن هذه العالقة
تكاملية والميكن ألي عمل أن ينجح جناح تام إال بتكاتف اجلميع.
وشدد على أن مسؤولية حماية املنطقة هي مناطة برجال األمن
دون غيرهم  ،مبيناً ضرورة أن يقوم املواطنني خاصة يف شهر محرم
احلرام  ،باإلبالغ الفوري لرجال األمن عن كل موطن شبهة  ،واإلبتعاد
عن االجتهادات الشخصية والتصرفات الفردية وذلك حفاظاً على
سالمة اجلميع  ،كون رجل األمن مدرب بشكل كامل للتعامل مع كافة
احلاالت  ،ومواجهة املخاطر بالشكل الصحيح.
ولم يغفل سعادة احملافظ اجلانب االجتماعي خالل كلمته للحضور،
حيث ع ّبر عن أمله أن يتطرق املشايخ خالل محاضراتهم جلانب من

القضايا التربوية االجتماعية وابرزها قضايا املخدرات  ،والطالق،
والتفحيط  ،واجلرائم  ،والسرقات  ،وعقوق الوالدين  ،واالبتزاز ،
وغيرها من القضايا التي تهم املجتمع مشدداً على أن شهر محرم
فرصة لبث الكلمة الطيبة واملؤثرة يف نفوس بعض الشباب الذين
يحتاجون منا رعاية وتوجيه إلى الطريق الصحيح.
املشاركون يف اللقاء من مشايخ وأعيان على ضرورة أن يباشر جميع
مسؤولي املساجد ودور العبادة واجلهات التطوعية بال استثناء  ،على
التواصل الفوري والتنسيق مع شرطة محافظة القطيف  ،كل حسب
املنطقة التي هو فيها قبل بداية شهر محرم احلرام  ،وأن يتم إبالغ
اجلهات األمنية عن كل خطط العمل التي سوف تعد ملوسم شهر
محرم من قبل القائمني على املساجد والفعاليات  ،وأن يكون ذلك
حتت مظلة وإشراف رجال األمن بشكل كامل  ،واإلبتعاد كل البعد عن
التصرفات الفردية التي قد تكون بحسن نية ولكن قد تسبب نتائج
غير محمودة نتيجة سوء التنسيق أو عدم التنسيق مع رجال األمن.
واختتم اللقاء بشكر االهالي لسعادة احملافظ ولرجال االمن وللقيادة
الرشيدة وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده ولسمو أمير املنطقة الشرقية
االمير سعود بن نايف حفظهم اهلل جميعاً  ،منتهزين فرصة هذا
اللقاء لتهنئة اجلميع باليوم الوطن الغالي وذكراه العزيزة على نفوس
اجلميع.
من جهته عبر محافظ القطيف عن خالص شكره وتقديره للجميع
على حضورهم وتفاعلهم فيما يخدم الصالح العام .
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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متابعات

محافظ القطيف يستقبل عدداً من أهالي صفوى

استقبل سعادة محافظ القطيف خالد عبد
العزيز الصفيان عدد من أهالي مدينة صفوى
من مسؤولي املساجد واحلسينيات واللجان
التطوعية ،وذلك لتقدمي الشكر والعرفان
لصاحب السمو امللكي امير املنطقة الشرقية
االمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه اهلل
ولسعادته وملسؤولي اجلهات االمنية بالقطيف
مبناسبة اجلهود التي بُذلت خالل موسم محرم
 1438هـ.
وأشاد احلضور بالدور الرئيسي لسعادة احملافظ
ال سيما باللقاء الذي عقده قبل بداية املوسم
باحملافظه مع مسؤولي املساجد واحلسينيات

واللجان التطوعية على مستوى احملافظة،
وبالتوصيات التي مت طرحها والتي أثمر عنها
وهلل احلمد جناح املوسم.
من جانبه ..قال الصفيان يف كلمته للحضور:
"نحن هنا يض ّمنا وطن واحد ،ونحن أبناء وطن
واحد ،وواجب الدولة اعزها اهلل توفير األمن
واحلماية ملواطنيها وأنتم جزء غالي ال يتجزأ من
هذا الوطن الغالي".
جهة اخرى قام الوفد بزيارةٍ مماثلة لكل من
مدير شرطة محافظة القطيف العقيد ظافر
بن ناصر الشهري ومدير إدارة مرور احملافظة
العقيد سعيد بن مشبب القحطاني ومساعده

العقيد عبد اهلل بن مطر املطيري ورئيس مركز
صفوى األستاذ منصور بن عبد اهلل احمليا
ومدير شرطة مركز صفوى العقيد مطلق بن
محمد السبيعي ومساعده املقدم عبد احملسن
بن محمد املطيري.
من جانبه ..أعرب مسؤولي تلك اجلهات عن
خالص شكرهم وتقديرهم للوفد على هذه
املبادرة التي وصفوها بالغير مستغربة على
أهالي مدينة صفوى ،مثمنني الدور الذي قاموا
به طيلة موسم محرم مع اجلهات األمنية ،والذي
تكلل وهلل احلمد بنجاح املوسم.

لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالقطيف تفتتح
" فاب الب القطيف " في انطالقته الرسمية
افتتحت جلنة التنمية األهلية االجتماعية األهلية بالقطيف مركز
تنمية املواهب والهوايات العلمية "فاب الب القطيف " للنشأ
والشباب ،يف انطالقة رسمية بعد فترة جتريبية استمرت شهرين.
االفتتاح الذي مت يف مقر املركز ،حضره رئيس اللجنة املهندس
عباس الشماسي ،و لفيف من املهتمني باالختصاصات العلمية على
رأسهم الدكتور سمير علوان البيات عميد كلية الهندسة سابقاً
بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،كشف من خالله الشماسي بأنه
انطالقة جادة نحو حتقيق األهداف يف خلق جيل قادر على مواكبة
التطورات العلمية ،باختراعات وابتكارات رائدة تبرز الرصيد
املعريف واالبداعي يف املنطقة وتوفير بيئة احترافية محفزة للشباب.
وقال الشماسي بأن الفكرة هي النواة االساسية التي ينطلق منها
املوهوبون خلدمة املجتمع والوطن ،واملساهمة يف تقدمي كل ماهو
جديد يف هذا املجال ،مشيراً إلى أن املرحلة القادمة ستشهد تفعيل
الشراكات مع اجلهات الداعمة ،اإلعالمية ،التعليمية ،واألكادميية
واملهندس رائد الدحيلب عضو جلنة التنمية و مسؤول املركز على شرح
و رواد االعمال كاشفاً عن أن اللجنة ستعكف يف الفترة املقبلة على تطوير رؤى و أهداف املركز ،بإعالن االستعداد الكلي للمرحلة القادمة ،التي
مرافق اللجنة ،وايجاد بيئة عمل منوذجية ،وإعداد خطة تشغيلية لتحقيق سيتم تواصل الدورات وورش العمل ،حتى يكون املجتمع مؤهل الستقبال
األهداف مستندة الى الطرق العلمية املعتبرة ،مشددا على أن طموح اعضاء األنشطة بشكل مكثف.
الفريق اليجب ان يحده مكان ،وابدى تفاؤله بدعم املجتمع وفعالياته لهذا وأوضح املهندس حسني الناصر ( مجموعة سبل االستشارية) بأن املشروع
املركز حتى ينمو ويترعرع.
بدأ كحلم هدفه مساعدة شبابنا لتحويل أحالمهم لواقع ملموس من
وتناوب كل من املهندس حسني الناصر رئيس مجموعة سبل االستشارية ،االختراعات،
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محمد رضا نصر اهلل يدعو إلى منح مجلس
الشورى صالحية السلطة التنظيمية
دعا األستاذ محمد رضا نصر اهلل عضو
جلنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار
يف مجلس الشورى الى تعديل نظام
مجلس الشورى ليكون مسؤوال حصرا
عن السلطة التنظيمية ،وقال انه سبق أن
طرح بعد تولي خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل -بأن يختص مجلس الشورى
بالسلطة التنظيمية أي التشريعية وذلك
بعد تشكيل مجلسني من الوزراء..
واحد خاص بالشؤون السياسية واألمنية ،وآخر للشؤون االقتصادية والتنموية ،وذلك لتوحيد
السياسات العامة ،وجتاوز التضارب يف عمل املؤسسات احلكومية ،مبا يجعل القرار السياسي
واألمني واالقتصادي والتنموي ،منطلقاً من روحية الفريق الواحد ،وضمن رؤية استراتيجية
وطنية ،قادرة على اتخاذ القرار املتحرك ،وفق ما تقتضيه املصلحة العامة دون بطء أو تأخير،
لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية -على الصعيد الداخلي -وتفعيل املوقف السياسي واألمني -على
الصعيد اخلارجي -خاص ًة وأن اململكة اليوم ،محاطة بحزام ملتهب من الدول املضطربة يف
استقرارها.
وقال نصر اهلل خالل مداخلته« :أحسب أن مجلس الشورى ينتظر منه الدور األكبر ،مبا ينسجم
مع هذه التطورات يف السلطة التنفيذية ،ليكون سانداً تشريعياً لها ،يف صياغة األنظمة واقتراحها
من ناحية ..وجهة رقابية على أدائها من جهة أخرى ودعوة الوزراء لعرض خططهم ومناقشتها
ومراقبة أدائهم ـ اثناء توليهم الوزارة ،حتى تكتمل منظومة السلطات الثالث ..هذا ما يجعل
إعادة النظر اآلن يف نظام مجلس الشورى ضرورة وطنية».
وكان رئيس مجلس الشورى  -يف بداية هذه الدورة السادسة قد وجه بتشكيل جلنة من عدد من
الزمالء والزميالت شرفت بأن أكون واحداً منها ..برئاسة نائب رئيس املجلس ،حيث اجتمعت
مراراً للنظر يف مقترحات اإلخوة واألخوات من أعضاء مجلسكم املوقر ،حول تعديل نظام مجلس
الشورى ،وقد اتفق رأي اللجنة على اعادة النظر يف مواد مجلس الشورى ،ومنها أن تكون املادة
األولى منه بعد الديباجة «أن ينشأ مجلس الشورى وميارس املهام التنظيمية والرقابية واملالية
وفقاً لهذا النظام والنظام األساسي للحكم».
وكذلك إعادة بناء املادة اخلامسة عشرة من نظام املجلس احلالي ،بأن تكون على النحو التالي:
«يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي يف السياسات العامة للدولة».
وكذلك إعادة النظر يف بناء املادة السابعة عشرة حول رفع قرار مجلس الشورى إلى امللك،
ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .بإضافة فقرة جديدة ،تنص على «إلزام اجلهات املعنية،
بإحاطة مجلس الشورى باإلجراء النهائي املتخذ حيال قراراته التي يصدرها».
وقال نصر اهلل« :من حتت هذه القبة املباركة أطالب بأن يستعيد مجلس الشورى دوره ،حينما
أنشأه املؤسس امللك عبدالعزيز بوصفه مسؤوالً حصراً عن السلطة التنظيمية .وذلك قبل أن
يشكل أول مجلس للوزراء بعد وفاته  -طيب اهلل ثراه  -عام 1373م .ليمارس سلطة مركبه من
التشريع والتنظيم ،وبذلك قد أخذ مجلس الوزراء من مجلس الشورى حقاً أصي ً
ال يف ممارسة
سلطته التشريعية ،وهو ما يجعل مجلس الشورى يتضارب اليوم يف بعض قراراته مع مجلس
الوزراء».
وزاد« :إن اعتبار مجلس الشورى هو املسؤول عن السلطة التنظيمية يتوافق والفصل بني السلطات
وتطلعات القيادة واملواطنني ،بقيام شراكة كاملة بني مجلس الوزراء والشورى يف صناعة القرار،
وهو ما يجعلني أطالب بنقل هيئة اخلبراء من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بوصفه مصنعاً
لألنظمة واللوائح ،وبذلك يتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل تام».

أسود ونقطة بيضاء
ان هذا العالم اغتاله السواد الدامس فاجلميع
أصبحوا كالوحوش املسعوره يبحثون بأنفوهم
ال بعقولهم ّعن شهاوتهم املاديه واملعنوية
وكذلك عن مصاحلهم فهم كاملالئكة عندما
يريدون ذلك  ،ولكن يف داخلهم شيطان ماكر
ذو َش ٍ
رهة كبيرة يريد تناول جميع مايعجبه
من أصناف البشر نعم ان األغلب يف هذا
العالم األسود هكذا ولكن ! هنالك نقطه
بيضاء صغيره انها فريده ومميزه انه شخص
يحمل يف قلبه حزنا على هذه الوحوش انه
يؤمن بأن هنالك امل نعم انه يقول هذا ":
انني ارى النور من بني السحب السوداء
انتظر ! ماهذا! ماذا يحدث !
أو ّد ان اقول يف نشرة اخبار املساء ان السوادقد قضا نهائياً على هذه النقطه البيضاء ال
داعي للقلق بعد االن يا أبناء الوطن.

إنه واقع ال ميكن انكاره !'
حسنا هكذا سأبدأ حديثي  ..فقط ب حسناً
انظر من حولك الى هذا ألكم الهائل من
البشر الكل مشغول بأمر من أمور حياته
ومن ماليني هذه البشر سوف جتد شخصا
واحداً يكون سببا يف تغير هذا الكون الكبير
نعم يا عزيزي القارئ جميعنا يعلم هذا وال
اشك ابدا بأنك لم تقابل هذا الشخص الذي
جعل منك إما بطال ميضي او قلماً يشكي ..
ال اعلم ما قصة هؤالء االشخاص حقاً ال
اعلم !فهم يأتون فجأة ويرحلون فجأة ان
هذا غبي فع ً
ال  ،هل عساني ان أكون منهم
او هل عساك انت ان تكون منهم ام اننا دائما
الضحية ؟
سؤال يحتاج الى القرأة اكثر من مرة لكي جتد
اإلجابة الصريحة التي لم يتخللها التزييف ،
ان احلياة كالدائرة فنحن منضي قدماً لكي
جند أنفسنا حينها يف نفس النقطة التي بدئنا
منها لن تتمكن من الهروب فالبداية تالحقك
الى ان تغادر احلياة الدنيوية وتبدأ حياتك
الروحية  ،وبالطبع اثناء مضيك خالل مراحل
هذه احلياة سوف يبقى خيال االشخاص يف
ذهنك فهم قد بصموا بصمة البقاء الدائم يف
حياتك فذكراهم خالدة يف قلبك وهذه هي
العقدةُ األكبر ؟ فنحن ال نعلم هل سنكون من
بعدهم ابطاال او أقالما ؟

زينب عبداهلل الغامن
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رئيس أرامكو السابق
يتحدث عن تحديات القيادة بمنتدى الثالثاء

يف حضور ملفت وكثيف ،افتتح منتدى الثالثاء
الثقايف موسمه السابع عشر باستضافة األستاذ
عبد اهلل بن صالح بن جمعة الرئيس السابق
لشركة أرامكو السعودية إللقاء محاضرة حتت
عنوان "حتديات القيادة يف املؤسسات الكبرى"،
وذلك مساء الثالثاء  17محرم 1438هـ املوافق 18
أكتوبر 2016م .وافتتح اللقاء مدير الندوة األستاذ
ميرزا اخلويلدي الذي وصف احملاضر بأن حياته
طالبا ومهنيا واداريا وانسانا ومثقفا وقارئا نهما
مصدر الهام واثراء معريف ال يتوقف ،وأن حياته
كانت مفعمة بالطموح والتحدي والسباق مع
الزمن لتحقيق النجاح ،وأنه من مواليد مدينة
اخلبر شرق السعودية ودرس العلوم السياسية
يف اجلامعة االمريكية يف كل من القاهرة وبيروت
ثم اكمل برنامج التطوير اإلداري يف جامعة
هارفارد ،وطوى يف شركة أرامكو  41سنة من
العمل يف مجاالت مختلفة بينها  14سنة رئيسا
للشركة وكبير إدارييها التنفيذيني ،وهو أحد
الشخصيات العاملية املعروفة يف مجال الطاقة
والزيت والغاز ،وعلى الصعيد الثقايف فعرف عن
عبد اهلل جمعة أنه قارئ نهم ومبختلف اللغات
ومتذوق وحافظ للشعر وقدم عمال ادبيا متقن
األداء يعيد انتاج ملحمة "جلجامش" بروحها
الشعرية ذات املضامني اآلسرة.

وألقى بعد هذه املقدمة صاحب منتدى
الثالثاء الثقايف األستاذ جعفر الشايب
كلمة ترحيبية باحلضور وأشاد فيها
بالضيف مشيرا الى مقترح لتحويل
جتربته الطويلة يف مجال القيادة الى مادة
تدريبية للقيادات الشابة يف وطننا من
خالل إقامة أكادميية متخصصة يف هذا
املجال حتمل اسمه .واستعرض فعاليات
املنتدى طوال الستة عشر عاما املاضية
حيث أقام  359ندوة شارك فيها 544
ضيفا وعشرات املعارض الفنية وتكرمي
العديد من املؤسسات والشخصيات ،ولفت إلى
أن املنتدى حاز على تكرمي وزارة الثقافة واالعالم
عام 2010م وجائزة "شايو" حلقوق االنسان من
بعثة االحتاد األوروبي باململكة عام 2015م،
واقام املنتدى عدة شراكات مع مؤسسات ثقافية
محلية وإقليمية .كما شكر الداعمني للمنتدى
من رجال األعمال واملسولني يف احملافظة على
تعاونهم ودعمهم.
بدأ األستاذ عبد اهلل جمعة حديثه بنقل جتربة
مرت بها شركة أرامكو السعودية ابان حرب
اخلليج األولى التي فرضت على الشركة ظروفا
غي متوقعة وبالتالي تعاملت معها بصورة
استثنائية ،ووصف حال الشركة وموظفيها

وعوائلهم وقت احلرب حيث أصيبوا بالهلع
واخلوف يف الوقت الذي كان على الشركة العمل
على تعويض النقص يف سوق البترول العاملي
بزيادة اإلنتاج .وأوضح ان إدارة الشركة جنحت
تقنيا يف إدارة األزمة بصورة باهرة وأجنزت ذلك
بصورة باهرة ،مشيدا بدور األستاذ علي النعيمي
حينها .وأوضح أن إدارة الشركة اكتشفت أن
املوظفني كانوا قادرين على تشغيل كل املعامل
بصورة جيدة ،إال أنهم اكتشفوا أيضا أن اإلدارة
لم تتمكن من التعامل مع حالة اخلوف والهلع
لدى موظفي الشركة بصورة فعالة ،وهو درس
مهم يف ضرورة استخدام ما أطلق عليه "املهارات
الناعمة" وهي التعامل مع البشر والوصول إليهم
كي يستوعبوا اهتماما وظروف وأهداف اإلدارة
وهي من أصعب املهام يف املؤسسات الكبرى.

مدير تعليم القطيف يؤكد على أهمية توفير
بيئة مدرسية جاذبة خالل تكريمه لـ (الفردان)

أكد مدير مكتب التعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي بن
عبداهلل العليط على أهمية توفير بيئة مدرسية جاذبة تلبي
جميع االحتياجات التربوية والتعليمية للمنتمني لها وتهيئتها
التهيئة املناسبة باعتبارها أحد املكونات األساسية لترسيخ
مفهوم اإلبداع و تنمية املواهب داخل املدرسة.
جاء ذلك خالل تكرمي العليط مبكتبه لرجل األعمال سعيد بن
حسن الفردان ودعمه بعدد  5سبورات ذكية ملدرسة عمار بن
ياسر اإلبتدائية هذا العام  ،بحضور قائد املدرسة عماد بن
عبدالعظيم اجلراش ورئيس جلنة املناسبات والعالقات العامة
مبكتب التعليم بالقطيف حسني بن سعيد الصيريف .
وأشاد العليط بالفردان وجهوده البارزة يف سبيل توفير الدعم
للبيئة املدرسية لتكون جاذبة  ،ولتؤكد على أهمية الشراكة
املجتمعية ودورها الرائد يف تعزيز مخرجات التعليم .
بدوره أكد الفردان أنه يسعى دائما إلى دعم األنشطة التي
تخدم العملية التربوية والتعليمية مقدما شكره للفردان على دعمه وحرصه
تساعد على عجلة التقدم التعليمية لتكون بيئة مدرسية غنية
باملثيرات التربوية ومنفتحة على اخلبرات والتقنيات احلديثة التي تعزز على تلبية احتياجات املدارس بأحدث الوسائل املعينة .
ويف ختام اللقاء ك ّرم العليط رجل األعمال الفردان وقدم له درعا تذكاريا
املخرجات التعليمية.
من جانبه ثمن اجلراش املبادرة الكرمية والكفيلة بتوفير بيئة مالئمة جاذبة نظير دعمه ومبادرته الطيبة.
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إلى رحمة اهلل
احلاجة نعيمة أحمد املصطفى
انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى احلاجة نعيمة أحمد
محمد علي املصطفى ،أرملة املرحوم رسول بن الشيخ
علي اخلنيزي والدة كل من :نسيم وأسامة ولؤي وعلي.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرتي املصطفى
واخلنيزي وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح
جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج عبداهلل مال حسن الزاير
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج عبــداهلل مــا
حســن الزايــر.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن
يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج حسن أحمد اخلنيزي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج حسن أحمد
اخلنيزي ،والد كل من :علي ،زكي ،مفيد ،محمد
،فادي،أحمد،وابنتان  .وأخ كل من  :منصور وعبداهلل.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

السيد حسني السيد حيدر العوامي
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب الســيد حســن
بــن الســيد حيــدر الســيد علــي الســيد مجيــد العوامــي
شــقيق كل مــن :الســيد علــي والســيد رامــي.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج محمد أحمد احلواج
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى محمد أحمد احلواج والد
كل من  :أحمد وعبدالكرمي وعبداإلعلى وحبيب.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج سعيد حسن الشماسي
انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج ســعيد حســن
الشماســي والــد كل مــن اســامة وحســن .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

السيد حسن العوامي
انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى الســيد حســن بــن الســيد
مجيــد علــوي العوامــي  ،والــد كل مــن :الســيد جمــال
والســيد منــذر والســيد ياســر والســيد انــور والســيد
زكــي والســيد هاشــم والســيد علــي.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج فتحي إبراهيم اجلامع
انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج فتحــي إبراهيــم
اجلامــع والــد كل مــن  :حســن  ،إبراهيــم ،وبنــت واحدة،
وشــقيق كل مــن  :علــي  ،محمــد ،عبــداهلل.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

الشاب حسني علي عبدالكرمي هجلس
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب حســن علــي
عبدالكــرمي هجلــس والــد كل :مــن علــي وخضــر .
واملرحــوم لــه بــاع طويــل يف خدمــة املجتمــع ،ومعــروف
بشــهامته ونخوتــه ،وكان دائمـاً يرتــب حركــة الســير يف
مداخــل ومخــارج القلعــة يف القطيــف ،والزحــام يف
ليالــي املناســبات ،كان ذاهبـاً لعملــه ،ويف زحــام طريــق
ترجــل عــن ســيارته وأخــذ ينظــم حركــة
اجلبيــل الســريع ّ
ً
صــرع مدهوسـا وهــو يقــدم خدمــة لوجــه اهلل لفــك الزحــام
الســير ،إال أنــه ُ
وتيســير الطريــق للمــارة.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد وأرحامهــم بأحــر
التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه
فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
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حوار

محمد أبو السعود يحكي قصة والده أحد
رواد التصوير األوائل في القطيف

عبد الصاحب أبو السعود عــــ
الفوتوغـرافــــ
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حوار

حوار /فؤاد نصر اهلل ـ سلمان العيد
حينما نتحدث عن املتميزين والرواد واألوائل يف املنطقة الشرقية ،البد وأن يأتي اسم عبد
الصاحب بن عبداهلل أبو السعود ،كونه من أوائل من متيز وأبدع يف مهنة التصوير ،إذ زاولها
يف ظل إمكانيات محدودة للغاية ،إن لم نقل معدومة ..هذا املبدع الذي فارق دنيانا قبل
ما يقرب من عقدين من الزمان ال يزال حديث األجيال ،فقد ساهم بتخليد صور علماء
وشخصيات املنطقة ،من خالل قيامه بعملية التصوير.
ولهذا األمر بطبيعة احلال قصة تستحق أن تروى ،وتستحق أن تقرأ لألجيال املعاصرة ،ألن
املص ّور الرائد أخذ املهنة باخلبرة وأتخذها خيارا له يف حياته ومصدر عيشه ،وترك العمل
يف شركة النفط التي كانت بديال لكل املهن اليدوية ،فكان النجاح حليفه ليؤكد حقيقة أن
التميز حليف اإلصرار واجلدية واإلخالص.
من هنا ،فإن األجيال وهي تدخل العصر الرقمي ،العصر الذي تطورت وسائل التصوير
والتوثيق ،فصار الكل ميارس التصوير ،ويرصد املعالم ،ويحتفظ بالوثائق والصور ـ هذه
األجيال لتقف وقفة إعجاب جليل الرواد الذي أبدع يف هذا الفن مع تواضع اإلمكانات،
وتنظر بدهشة لهذا املبدع بناء على ذلك ،كان لنا مع احلاج محمد بن عبدالصاحب أبو
السعود ليتحدث لنا عن قصة التصوير يف القطيف ويف املنطقة الشرقية بشكل عام ،وذلك
من خالل احلوار التالي.:

ـــ أبو مراد كيف كانت املراحل األولى؟
ــ أنا محمد بن عبد الصاحب بن عبداهلل أبو السعود من محافظة
القطيف كانت والدتي يف العام  1947بحي القلعة املعروف ،درست يف
مدرسة احلسني بن علي األولى ،إلى الصف الرابع االبتدائي ،انتقلت إلى
مدرسة زين العابدين االبتدائية بالدبابية وبها أنهيت املرحلة االبتدائية
واملتوسطة ،ثم انتقلت إلى مدرسة ثانوية الدمام وذلك يف العام 1965
ويف منتصف الدراسة يف الصف الثاني الثانوي طرأت علي فكرة الدراسة
الدينية ،وذهبت إلى النجف األشرف ،وبقيت هناك  40يوما لكني لم
أستطع االنسجام مع األجواء يف ذلك الوقت فعدت الى البالد.
ـــــ ألم تلتحق بالكتاتيب يف املراحل األولى؟
ــ التحقت فترة قصيرة جدا لم تتجاوز السنة حيث درست عند املرحوم
السيد باقر املويلغي ،لكني أيضا لم أستمر معه ،فكانت املدرسة هي املكان
الذي وجدت نفسي فيه.
ـــــ ماذا بعد العودة من النجف األشرف؟
ــ بعد أن رجعت من النجف األشرف اجتهت إلى املدرسة ،والقيت صعوبة
يف العودة إليها ألني قطعت الدراسة ألكثر من شهرين ،فكان التوجه نحو
خيار آخر هو شركة أرامكو.

احلاج عبد الصاحب أبو السعود والد الضيف

ـــ جميل جدا ،وكيف متت العملية وأنت لم تنه الدراسة الثانوية
بعد؟
ــ بعد أن انتابني اليأس من العودة إلى املقاعد الدراسية بسبب غيابي،
اجتهت الى شركة أرامكو وكان ذلك يف عام  .1966وق ّررت يف ذات الوقت
الذي كنت أعمل فيه يف أرامكو أن أنهي املرحلة الثانوية بالدراسة من
املنزل أو ما يعرف بـ "املنازل" ،وقد اقتضى ذلك بأن أحتول من القسم
العلمي إلى القسم األدبي حيث حصلت يف نهاية املطاف يف عام 1969م
على شهادة التوجيهي قسم أدبي .وعملت مساعداً ميكانيكياً يف إدارة
الصيانة والورش يف ارامكو وذلك حتى عام  .1969منذ دلك الوقت و حتى
عام  1974كنت ملتحقا ً يف مدرسة أرامكو يف راس تنورة ملدة  8ساعات
يومياً يف برنامج تدريبي أنهيت خالله مستوى اللغة اإلجنليزية املطلوب و
اجلغرافيا و األدب العربي و اجلبر و الهندسة والفيزياء و الكيمياء إضافة
إلى مقررات التدريب الصناعي و كانت تلك هي املناهج املطلوبة من قبل
إدارة الصيانة التي كنت منتمياً لها إدارياً.
ويف العام نفسه  1974مت ابتعاثي على حساب الشركة إلى لبنان ،وكان
املفترض أن تتم البعثة إلى الواليات املتحدة األمريكية ،لكن مت حتويلها إلى
لبنان ،والتحقت بكلية "انترناشونال كولج" ( الكلية الدولية ) يف بيروت و
هي تقع بجوار اجلامعة األمريكية وكانت ملدة عام دراسي ،وذلك للحصول
على شهادة الثانوية العامة قسم علمي لتمكنني من االلتحاق باجلامعة
فيما بعد.

ـــالمة فارقة في عالم التصوير
ـــي في القطيف
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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احلاج عبد الصاحب مع ابنه محمد وحفيده مراد

شقيق الضيف املرحوم
حسن عبد الصاحب أبو السعود

ابنه محمد بقبعة الكشافة التي كان
يستخدمها املرحوم يف معظم صوره

ــــ يف تلك الفترة كانت لبنان قد دخلت
مرحلة خطيرة ،وهي احلرب األهلية ،كيف
كان الوضع حينها بالنسبة لكم؟
ـــ بالفعل هذا الذي حصل ،فلبنان بلد جميل ورائع،
وشعبه شعب على مستوى عال من الرقي يف
التعامل والثقافة ،لقد قصدتها وكنت حينها متزوجا
ولدي ابنتي البكر شمس وكان عمرها  7شهور ،ولم
ـــــ لندخل يف احلديث عن الوالد وكيف
أشهد احلرب األهلية إال يف األشهر األخيرة من
كان تأثيره على حياتك العملية؟
متطلبات البعثة ،ولكن طالتنا بعض آثار وشظايا
ـــ الوالد يرحمه اهلل كان معلّمي األول ،وأبرز ما
احلرب األهلية التي اندلعت يف العام  1975لدرجة
كان يتسم به أنه مبدع ورمبا سبق أبناء جيله يف
أن قامت الكلية بتقدمي موعد امتحاناتنا النهائية
مهنة التصوير ،وهي املهنة التي كان العاملون
ألكثر من أسبوعني .ولعلّي يف هذا اجلانب أتذكر -
فيها قلة ،وال يقبل عليها إال من امتلك ناصيتها.
يوماً  -مدرس الرياضيات وهو يشرح لنا الدرس
إذا بعيونه تسيل دمعا ،وبعد حلظات صارت عيوننا
ـــــ وكيف كان ذلك؟
ـ نحن الطالب أيضا ـ تسيل مثله  ،فتبني لنا بأن
* الوالد يرحمه اهلل من مواليد عام 1326هـ
ُ
قنبلة مسيلة للدموع موجودة يف الصف فتم على
(1906م ) .يف السابعة من عمره أدخل إلى
إثرها إخالء الكلية من الطالب!! وأتذكر أيضاً ذات
املعلم و تعلم القراءة والكتابة و مبادئ احلساب
يوم يف مقر سكننا يف عمارة "الوايت هاوس" الواقعة
البسيطة من جمع و طرح ،كذلك ألم بشيء
يف نهاية شارع احلمراء املؤدي إلى الروشة حيث كنا
يسير جداً من اإلجنليزية قراء ًة و كتابة .أول
نسكن يف الدور السادس ،سمعنا دوي انفجار يف
عمل له كان يعلّم األهالي بعض ما تعلمه .فقد
الساعة الثانية فجراً ه ّز عمارتنا بالكامل ،وكان
كان يدّرِ س يف فصل واحد يف الدور الثاني من
يف معمل التكرير يف راس تنورة أثناء العمل ١٩٦٧م
وقتها منع التجوال قائماً ،ويف اليوم الثاني قرأنا
مبنى إدارة الشرطة الواقع عند مدخل إحدى
الصحف إذا باالنفجار قد حدث يف العمارة املجاورة لنا مباشرة و لكن اهلل بوابات القلعة ،وكان من تالمذته عبداهلل منصور ابو السعود ،وطالب بن
جنانا بأعجوبة!
خميس ومهدي عزيز اجلشي رحمهم اهلل جميعاً.
ويف عام 1938م التحق بالعمل بإدارة اجلمارك بالقطيف ،وكان مديرها
ـــــ ماذا فعلت بعد العودة من لبنان؟
يف ذلك الوقت األستاذ سالم بن حمود ،وظل يعمل بها ملدة عام فقط ،ثم
بعد العودة من لبنان ،التحقت ببرنامج تدريبي متقدم يف جامعة البترول التحق بشركة ارامكو و كان يعمل وقتها يف مدينة رحيمة براتب ( )0,5
واملعادن باعتباره بعثة داخلية من قبل شركة أرامكو وذلك يف مستهل عام روب ّية وذلك يف عام 1939م .وكان من أوائل العمال من القطيف ممن
1975م أم ً
ال يف احلصول على شهادة البكالوريوس .وأثناء الدراسة يف عام التحقوا بالشركة إذ كان رقمه حينها .29
1977م ،اختارت جامعة البترول  14فرداً من طالبها  ،و قد كنت من حسن
احلظ أحد هؤالء الطالب  -إلى اليابان ضمن برنامج تعاوني للتدريب ـــــ إذا كان الوالد موظفا حكوميا ،ثم
وملدة  7أشهر مع " شركة شيودا املتحدة " و قد كانت جتربة فريدة مليئة عامال يف أرامكو كيف انتقلت هواية
بالتحدي .واستمرت الدراسة يف جامعة البترول حتى مت التخرج بشهادة ومهنة التصوير لديه؟
البكالوريوس تخصص هندسة مدنية يف عام 1979م.
ـــ أخذ الوالد حرفة التصوير من قريبنا
ومن ثم عدت أدراجي للعمل يف أرامكو كمهندس صيانة يف إدارة صيانة العزيز عبداجلبار الغامن يرحمه اهلل ،فهو
خطوط األنابيب يف الظهران .بعدها انتقلت للعمل يف إدارة صيانة الطرق إبن خال الوالدة التي هي من أسرة الغامن
حتى عام 1982م .و أخيراً انتهى بي املطاف للعمل يف إدارة صيانة املعدات أيضا ..وعبد اجلبار هذا قد أخذ احلرفة
الثقيلة بوظيفة ناظر قسم املعدات الثقيلة يف راس تنورة و هي الوظيفة من العراق ،وحينما التقى بالوالد اتفقت
التي تقاعدت فيها – تقاعداً مبكراً  -يف نهاية عام 1995م .كلمة ال بد من كلمتهما على إنشاء محل مشترك يعمل
قولها إحقاقاً للحق ،ذلك أني لن أنسى فرص التدريب و التطوير والتعليم بالشراكة بني اإلثنني ،فقد تعلّم الوالد منه
التي هيأتها شركة أرامكو لي من البداية و حتى
نيل الشهادة اجلامعية.
وأخيراً آن للفارس أن يترجل فتقاعدت عن
العمل ألتفرغ إلى هواياتي الشخصية من
ضمنها جمع املقتنيات والصور القدمية.
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عبد اجلبار الغامن
معلم عبد الصاحب مهنة التصوير

حفل التخرج يف جامعة البترول
عام 1979م

يف أول سنة التحق بها محمد
بشركة أرامكو

احلرفة وصار شريكا له ،واستمر الوالد يف العمل
حتى بعد وفاة عبد اجلبار وهو ما يزال شاباً.

يف حفل التقاعد يف راس تنورة مع جمع من
األصدقاء وذلك يف أكتوبر 1995م

الوالد ترك شركة أرامكو
وقد كان من الرعيل األول
من امللتحقني بها ،لكن
القدر خط له مسار ًا آخر
ليقضي عمره يف اللقطات
ومتطلباتها.

من "صور أبو السعود" فلطاملا تأخر طابور املنتظرين من
األهالي على مضض الستالم خبزهم !!

ـــــ وهل بقي يف أرامكو أم استقال؟
ـــ وهل التحقت بالعمل مع الوالد يف التصوير؟
ــ ال لم يبق يف أرامكو بل استقال وراح مع قريبه عبد
ـــ نعم ،وقد ورثت منه حب التصوير إلى حد ما وحب
اجلبار يف مهنة التصوير وبدأ مسلسل التصوير مع
جمع الصور ،لكنّي ــ لألسف ـ لم أكن مص ّورا مثله ،إذ
الوالد.
هو يعد مبدعاً مبقاييس ذلك الزمان .فقد كان العمل
ً
شاقا يف دكان صغير حتت ظروف قاسية إذ لم تعرف
ـــ صف لنا قصة الوالد مع التصوير؟
مدينة القطيف الكهرباء بعد .وكنت أساعده يف عمله
ـــ لم يستغرق الوالد فترة طويلة لتعلّم التصوير من ورثت من والدي حب جمع يف التحميض والتظهير واستقبال الزبائن يف بعض
عبداجلبار الغامن ،فعرف أساسيات التصوير ،وطرق الصور و مطاردتها ،لكني لم األحيان ،خصوصا يف املواسم ،مثل موسم الصيف حيث
التحميض ،وطبع الصور ،ومت االتفاق ـ كما سبق
يستعد الناس الستخراج جوازاتهم ،أو املواسم الدراسية
اتقن مهاراته يف إجنازها
القول ـ على افتتاح احملل املشترك ،وبقي االثنان
حيث يستعد الطالب لاللتحاق باملدارس فتطلب منهم
حتى عام  1963إذ تويف عبداجلبار وأصبح احملل
املدرسة صورا حديثة ،وكذلك صور للملتحقني بالضمان
أعرفها
مميزة
الوالد
صور
يحمل عنوان (املصور عبدالصاحب ابو السعود) بعد
االجتماعي فيحدث الضغط على احملل من قبل الزبائن،
أن كان باسم (املصور عبداجلبار الغامن) ،واستمر
وكان الوالد يرحمه اهلل يتعامل مع الناس بكل رحابة
من بني املئات من الصور
النشاط يف التصوير لدى الوالد و قد كان الوالد
صدر وبكل محبة ،ويكفي أننا يف املواسم ال نرجع
يتمتع بسمعة متألقة يف عمله و مكانة اجتماعية
إلى املنزل وقت الظهر بل نبقى يف احملل حتى غروب
مرموقة حفرها يف قلوب الناس من خالل معاملة
الشمس.
صادقة شريفة ملا شهده احملل من زيادة يف اإلقبال على التصوير من ـــ وهل كانت العملية مجدية بالنسبة لكم ،مبعنى هل كان
قبل املواطنني واملسؤولني ،إذ أن البالد دخلت مرحلة التوثيق الرسمي التصوير مصدر عيش جيد للوالد ولكم؟
للجوازات واألوراق الثبوتية التي تتطلب صورة شخصية لصاحب الوثيقة .ـــ لقد كان مصدر عيش جيد لكنه كان عم ً
ال موسمياً يف الغالب .لك أن
تتصور بأن كل عملية تصوير بــ " 4رياالت" حيث يأخذ الزبون أربع صور
ـــــ وكيف كان ينتج الصور يف ظل إمكانيات محدودة للغاية؟
بدون الفيلم ،وكان الوالد يغدق علي فيعطيني  20رياال يف اليوم يف أيام
ـــ سؤال هام يف هذا الصدد ،حيث أن الوالد أخذ
احلرفة عن طريق عبداجلبار الغامن الذي علّمه
أصول املهنة ،ولم يلتحق الوالد ال مبدرسة وال
مبعهد ،ولكن فطنته وحرصه على التعلّم جعلته
يتميز يف التصوير ،فاملواد التي يستخدمها كان
يقوم بخلطها يدويا مبقادير معينة ودقيقة يتم وزنها
مبيزان الذهب الصغير املعروف ،واألفالم كان
يقوم بتحميضها وطبعها يف غرفة صغيرة مظلمة
أشبه ما تكون بزنزانة ،ثم يتم تظهير الصور بعد
أن يتم تعريضها للضوء من النافذة املطلة على فناء
مفتوح من اجلهة اخللفية الشمالية – حلسن احلظ
  .ثم توضع الصور على لوح معدني يتم نقله إلىتنور اخل ّباز وهو قريب من محل التصوير (خباز
اجلرشة) ليعرضه للنار لإلسراع من جتفيفه ،وقد
نقل لي بعض األهالي ـ وشهدت بنفسي أيضا ـ أن
البعض من زبائن اخلباز املجاور كانوا منزعجني
الضيف يتحدث إلى الزميلني فؤاد نصر اهلل وسلمان العيد
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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سرير قدمي كان ينام عليه املرحوم احلاج محمد صالح الفارس

صورة بخلفية مختلفة ويبدو من اليمني محمد عبد الصاحب
ومحمد علي عبداجلبار وحسن اخلنيزي عام 1953م
الصيف حني أواصل العمل معه ،وكان هذا األمر كان يعني لي شيئا كثيراً.

صورة للضيف استخدم فيها املصور عبد الصاحب عملية دمج لقطتني يف واحدة

طائرة االستديو وفيها صورة للضيف وشقيقه حسن عام 1952م

الضيف و شاكر عبد الرسول نصر اهلل عام 1956م
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٢٠١٦م
( )٦٨محرم
أكتوبر ()2
١٤٣٨هـ 200/عام
الفارس عمره
العددمحمد
سرير املرحوم

ـــ وهل كانت ثمة ميزة معينة لصور الوالد تختلف عن غيرها؟
ــ كان الوالد يرحمه اهلل دقيقاً يف عمله ،يضع خلف كل صورة رقماً تسلسلياً
ويحتفظ بالفيلم للطبع فيما إذا أراد الزبون صورة أخرى فيما بعد .وقد
كانت فكرة الرقم التسلسلي لكل صورة هي من بنات أفكار الوالد وكان
ناجحا فيها .وخالل عملية التصوير كان يدقق يف الكثير من املسائل مثل
الشكل واعتدال اجللسة وإصالح الغترة والعقال وغير ذلك ،ولقد كنت أملح
صور الوالد وأعرفها من بني املئات من الصور ،فقد كانت صور الوالد
حتمل بصماتها املتميزة و يف الكثير من األحيان ميكنك التعرف عليها من
اخللفية مث ً
ّ
الكشافة أو القسم املخصوص املتعارف
ال أو من خالل قبعات
عليها يف املدرسة االبتدائية وقتها ،أو من خالل ما تسمى بالشطفة أو من
خالل األزياء التي يستخدمها مثل اجلاكيتات واملعاطف اخلاصة باملكان
سواء للكبار أو للصغار ،أو من خالل الطائرة املرسومة على لوح من خشب
و يجلس خلفها الزبون يبدو له و كأنه يحلق يف اجلو.
من املؤسف جداً أني كنت مشغوالً بالدراسة و لم أهتم باحملافظة على
محتويات االستوديو من السرقة والضياع وذلك عند اعتزال الوالد عن
العمل .فقد مت سرقة الكاميرات و أجهزة طبع و تكبير الصور و مئات
األفالم و الصور الصغيرة و املكبرة .ومن الطريف أني اشتريت عددا
كبيراً من الصور التي ص ّورها الوالد بقيمة  10رياالت لكل صورة من أحد
املهتمني بجمع الصور .و من الطريف أيضاً أنني استطعت شراء واحدة من
كاميراته املفقودة و هي صناعة " شركة كوداك " مببلغ  600ريال من عند
أحد املهتمني باقتناء املواد القدمية وهي محفوظة لدي يف ركن التراث.
ـــ وهل كان الوالد لوحده املصور يف املنطقة؟
ــ ال لم يكن هو املصور الوحيد يف تلك الفترة ،كان هناك أكثر من واحد مثل
ابن العم علي منصور أبو السعود و سيد علي سيد هاشم العوامي رحمهما
اهلل .وكان يف القطيف قبلهم مصور حجازي اسمه ،على ما أتذكر  -بخش،
وكل واحد كان لديه استديو ،بيد أن الوالد كان األكث َر شهر ًة من بينهم.
ـــ ألم يصور مناسبات عامة؟
ــ لم يكن يف ذلك الوقت أي توجه لتصوير األعراس واملناسبات ،لذلك لم
يتوجه لتصوير أي مناسبات عامة ،لكنه ـ مع ذلك ـ قام بتصوير تشييع
الشيخ علي اجلشي رحمه اهلل .وكان يدهب إلى بعض البيوت اللتقاط
صور شخصية لهم لتعدر مجيئهم لالستوديو وأذكر مرة أني رافقت الوالد
– و كنت وقتها طف ً
ال صغيراً  -اللتقاط صورة لسماحة الشيخ محمد علي
اخلنيزي يف بيته و هي ذات الصورة املتداولة له رحمه اهلل.
ـــ ما أبرز تأثير هذا األمر عليكم شخصيا؟
ــ كما سبق القول ،لقد عملت مع الوالد ،وكان مصدر دخل جيد بالنسبة لي
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احلاج عبداهلل بن نصراهلل
احلاج علي حسن أبو السعود
هاتان الصورتان من مقتنيات متحف الضيف

الشيخ محمد علي اخلنيزي
بعدسة عبد الصاحب

السيد ماجد العوامي
بعدسة عبد الصاحب

يوم كنت صغيرا وقبل أن أدخل احلياة العملية،
لكن التأثر األبرز هو أن الوالد زرع لدي اجلانب
الفني ،وبدأت لدي هواية جمع الصور ،خصوصا
الصورالتراثية ،لذلك لدي ألبومات صور
متعددة مثل "بني املاضي واحلاضر"  ،فتجد يف
هذا األلبوم – مث ً
ال  -صورة ملعلم قدمي وصورة
للمعلم نفسه يف الوقت احلاضر وبعد جتديده
أو إحداث التغيير عليه .وألبوم آخر بعنوان "
األماكن القدمية " وثالث بعنوان " لقطات للذكرى
" و هكدا ....وقد وجدت نفسي بعد التقاعد
متفرغا ملثل هذه األمور فمنذ العام  1996وأنا
أعمل جلمع الصور وبعض املقتنيات.
ـــ وما أبرز املقتنيات التي لديك؟
ــ يضاف إلى الصور القدمية ،سواء التي أجنزها
الوالد لبعض الشخصيات ،أو التي أجنزها
غيره ،لدي سرير قدمي عمره ( 200سنة) كان
يرقد عليه العم احلاج محمد الفارس ( أبو
صالح) رحمه اهلل الذي مات وعمره  94عاما،

جانب من متحف محمد عبد الصاحب

محل التصوير وتبدو لوحة احملل يف األعلى 1951م
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وهو باملناسبة والد زوجتي وجد أوالدي .كذلك أقتني ما تسمى
بـ " بشتختة " قدمية وأكثر من راديو قدمي .كذلك وثيقة بيع
مؤرخة يف 1207هـ ( أي منذ  231عام) ووثيقة بيع أخرى تعود
لعام 1339هـ.
ـــ وكيف كانت قصة اعتزال الوالد مهنة التصوير؟
ــ يف العام  1975بدأ يقل النشاط لدى الوالد ،وصار الدكان
مبثابة ديوانية ً يتجاذبون أطراف احلديث ،وقد منح نفسه
التقاعد بعد فترة ليست قليلة من العمل والنشاط الدؤوب يف
هذا املجال .ويف العام  )1998( 1418انتقل الوالد إلى جوار ربه

احدى كاميرات عبد الصاحب وهي موديل كوداك
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لقطة من متحف محمد عبد الصاحب
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راضيا مرضيا إنشاء اهلل عن عمر ناهز الثانية والتسعني .كلمة أخيرة ،مبقاييس تلك احلقبة من الزمن.
كمصور يف ستينات
حني أتأمل يف اخلط الذي اختطه الوالد يف حياته
ٍ
القرن الهجري املاضي على الرغم من بدائية التصوير واإلمكانيات ـــ بعد هذه الرحلة يف األعمال بني الهندسة والفن والنشاط ماذا
متميز يشهد على ذلك مئات الصور حتب أن تقول؟
جناح
احملدودة وغياب الكهرباء مع
ٍ
ٍ
التي ال تزال يف أيدي بعض األهالي حتى هذا اليوم ،أعتبر ذلك إجنازاً ـــ أشكر اهلل على التوفيق وأسأله حسن اخلامتة.

زيارة لطالب أرامكو لفرضة راس تنورة عام 1970م

عدد من موظفي ارامكو يتفوقون يف دراساتهم العليا عام 1977م

مقال بقلم املرحوم صالح الذكير عن احلاج عبد الصاحب أبو السعود
رحمها اهلل ( صحيفة اليوم )

عدد من موظفي ارامكو يتفوقون يف دراساتهم العليا عام 1977م ()2

وثيقة ترجع إلى عام 1339هـ
وثيقة بيع ترجع إلى عام 1207هـ
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املدرب الوطني فاضل آل سعيد لــ "الخط":

كرة اليد السعودية تنتظر مستقبال واعداً
بشرط المزيد من الدعم
حوار /سلمان العيد
منذ نعومة أظفاره وهو يزاول هواية كرة اليد ،قاده طموحه ألن يكون العبا قائدا والعبا دوليا ،لم يكتف بذلك بل ق ّرر أن يكون مدربا ،فقام
بتوفير املقومات الالزمة ملثل هذه املهمة ،وهي اخلبرة والدراسة يف آن واحد ،فدخل العديد من الدورات التخصصية التي تؤهله ألن يصبح
مدربا ،فانتقل من درجات سنية صغيرة يف األندية ليصبح واحدا من أبرز املدربني السعوديني الذين يقودون كرة اليد السعودية ..إنه الكابنت
فاضل آل سعيد (الالعب ،واملدرب ،ومدرس التربية البدنية) ،الذي فتح قلبه ل ـ "اخلط" وحتدث عن تفاصيل عالقته بالرياضة وسر التألق
الذي يتسم به يف احلوار التالي:
ــ كيف كانت بداية العالقة بينكم وبني الرياضة بشكل عام وكرة اليد الرياضة وأنا عمري  7سنوات ،يف نادي النور بسنابس ،ثم يف الدرجات
على وجه اخلصوص؟
األولى مع املنتخبات السعودية لكرة اليد ..وقد وفقني اهلل ألن أقوم مبهمة
ـــ تعود قصة عالقتي مع الرياضة ومع كرة اليد بالتحديد إلى مرحلة التدريب يف النادي ويف غيره من األندية ومع املنتخبات السعودية.
الطفولة ،وذلك يف نادي النور بسنابس ،وهي مسقط رأسي وبها ولدت
وترعرعت وأنهيت الدراسة االبتدائية واملتوسطة ،وأما املرحلة الثانوية ــ وهل هناك عوامل معينة جعلتك تتوجه للرياضة بهذه الصورة؟
فقد أنهيتها يف بلدة ام احلمام مبحافظة القطيف ،وذلك قبل أن أجته إلى ــ العائلة التي انتمي لها هي رياضية ،خاصة العم محمد حسن العليوات
جامعة امللك سعود بالرياض لنيل درجة البكالريوس يف التربية الرياضية( ،ابو عظيم) ،الذي كان العامل األول الذي جعلنا ـ أنا وأخواني محمد
ومنذ ذلك احلني وأنا على عالقة بالرياضة وبكرة اليد ،فقد زاولت وابراهيم ،ومناف وقصي ـ نتواصل مع الرياضة منذ أن كنا أطفاال ،فهو
بالنسبة لنا أب وأخ وصديق ،فقد غرس فينا الروح االجتماعية ،وعلّمنا
كيفية التنازل للصالح العام ،وكان أحد أهم العوامل املشجعة لي ملزاولة
كرة اليد.
ـــ وهل كانت البداية مع كرة اليد مباشرة أم التحقت بألعاب أخرى؟

ـــ منذ أن ولدت وأن عاشق للرياضة ،فقد مررت على كل األلعاب منها
الدراجات واجلمباز والسباحة ،وأما كرة اليد فكان إلخواني األكبر مني
محمد وابراهيم دور يف هذا املجال ،ولكن التطور الذي وصلت إليه إنني
حينما دخلت املرحلة الثانوية وجدت أن الرياضة جزء منّي ،ال استطيع
أن استغني عنها ،لذلك ما أن أنتهيت من املرحلة الثانوية حتى التحقت
بدراسة التربية البدنية يف اجلامعة ،ووفقني اهلل وصرت مدرسا لهذه املادة
يف القوات املسلحة يف محافظة حفر الباطن..
ـــ من الواضح أنك من اجليل املعاصر لطفرة كرة اليد يف نادي النور صف
لنا قصة العالقة بني النور وكرة اليد؟

ـــ إذا ذكرت كرة اليد يف اململكة فإن نادي النور طرف فيها ،وكنت شهدت
فترة طفرة كرة اليد يف النادي ،وبدء عالقته بالبطوالت واإلجنازات،
وكان لي الشرف يف تلك املشاركة ،وكانت أول مشاركة لي مع النادي يف
درجة الشباب قد حققنا املركز األول على مستوى اململكة ،وشاركت يف
التصفيات املؤهلة لكأس العالم لهذه الدرجة ،كما إنني واحد ممن ساهموا
يف حتقيق إجناز أول بطولة لنادي النور وهي بطولة الدوري املمتاز لكرة
اليد ،وكان من زمالئي :املرحوم رضا العابد ،خالد الصفواني ،محمد
املبارك ،عبدالعظيم العليوات ،هالل املشور ،علي الدولة ،ياسر العبيدي،
علي املرهون وغيرهم..

ـــ من من املدربني لهم الفضل على فاضل آل سعيد؟

ـــ افضل مدرب تعاملت معه يف البداية هو ابراهيم أبو العطا ،ثم املدرب
اجلزائري الفياللي ،على أن الفرصة الكبيرة التي حصلت عليها يف اللعب
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جاءت من املدرب املجري جورجي ،وطبعا
هذا ال يلغي تعاون زمالئي الالعبني ،وإخواني
املشرفني على اللعبة سواء يف النادي أو يف
املنتخب.
ـــ ومن كان قدوتك يف اللعب؟

ـــ بحكم كوني اعتمد على يدي اليسرى
(أشول) فقد كان الالعب صالح الطريقي
مثاال لي يف امللعب كنت أحاول أن أقلده،
واحلمد هلل متيزت يف هذا اجلانب.
ـــ ماذا عن املشاركة مع املنتخبات السعودية؟

ـــ شاركت مع املنتخبات السعودية يف الدرجات
السنية ،لسنوات طويلة تبلغ حوالي  14عاما
ابرز زمالئي الذين اعتز بهم ،وبزمالتهم :هاني
هالل ،عبداهلل الدوسري ،هشام الشرفاء،
عبدالرحمن العايد ،بندر احلربي ،ولعبت
برفقة اساتذة كرة اليد يف اململكة وابرزهم
النجم األبرز احمد حبيب وشهدت الفترة
الذهبية للمنتخبات السعودية برئاسة االستاذ
محمد املطرود ،ففي تلك الفترة تخ ّرج جيل
كرة اليد الذي يقود اللعبة يف الوقت احلاضر
يف اململكة.

الرياضة جزء من حياتي اليومية
وأمتنّ ى تدريب املنتخب السعودي
أخطأت بحق أحد زمالئي فعاقبت
نفسي باعتزال اللعب
كرة اليد هي لعبة األسرة الواحدة
واإلجناز ال يتحقق فردي ًا
املهارة واألخالق أبرز مطالب
املدرب الذي ينشد النجاح
ال يبدع يف كرة اليد إال من يحبها
وميلك الروح اجلماعية
كرة اليد لعبة اجلماعة ومهمة

الالعبني والطاقم اإلداري و الفني ـ يف التأهل
لدوري املمتاز ،وألول سنة يف الدوري املمتاز
حقق النادي املركز الرابع يف الدوري وكنت
أنا املدرب ..وقد مت اختياري من قبل االحتاد
السعودي لكرة اليد ألن أكون مدربا ملنتخب
اململكة للناشئني ،وحققنا املركز األول يف
البطولة العربية ،وتأهل املنتخب أيضا للبطولة
اآلسيوية ،وأنا اآلن مدرب منتخب الشباب
املتأهل لكاس العالم ،كما عملت يف سني
حياتي الرياضية مساعد مدرب يف املنتخب
األول يف كاس العالم يف أسبانيا ،وكذلك يف
التصفيات املؤهلة لها ،وعملت أيضا مساعدا
لألخ والصديق علي العليوات يف تدريب نادي
النور يف بطولة آسيا لألندية وحققنا ـ بفضل
اهلل ـ مركز الوصافة ..وكل هذه املهام صقلت
خبراتي يف مجال التدريب ،وتبعث يف ذاتي
الفخر كوني أقدم خدمة ملجتمعي ووطني من
هذا السبيل.
ـــ على ضوء مرئياتك كالعب كرة يد،
ومدرب ،ومدرس تربية بدنية ،ماذا يحتاج
العب كرة اليد كي يبدع يف هذه اللعبة؟

ـــ كرة اليد كأي لعبة جماعيِة ال يبدع فيها
املدرب تطوير فكر الالعبني
إال من يحبها ويوفر متطلباتها ،وال بد لالعب
ـــ وكيف جاءت لديك فكرة التدريب ،هل
كرة اليد من الطموح والرغبة وغلبة الروح
باخلبرة أم بالدراسة؟
اجلماعية والرجولة داخل امللعب ،فهذه اللعبة
كرة اليد السعودية زاخرة
ـــ خالل الفترة التي كنت فيها العبا بالنادي
يطلق عليها لعبة أو كرة األسرة الواحدة،
قوية
احمللية
والفعاليات
بالنجوم
وأنا واضع يف ذهني فكرة التدريب ،وعملت
فالنجاح يف هذه اللعبة ال بد من التخلي من
إلعداد نفسي لهذا املوقع ،لذلك أنهيت
روح األنا ،فهي لعبة جماعية بامتياز ،واي
البكالريوس يف التربية البدنية ،ودخلت عددا
مجموعة تريد أن تنجح ال بد أن تكون على
أعتزل
لم
لذلك
اليد،
لكرة
من الدروات التخصصية يف مجال التدريب
قلب واحد ،وتتحرك بعقلية واحدة.
اللعب إال وأنا جاهز ذهنيا وبدنيا وعلميا للقيام مبهمة التدريب ،وذلك
لقناعة راسخة لدي بأن األمور ال تؤخذ باخلبرة فقط ،وإمنا ال بد من ـــ ما دامت اللعبة جماعية ،ما دور املدرب يف العملية؟
تأصيل اخلبرة بالعلم ،لذلك عملت يف البداية مساعد مدرب يف نادي ــ املدرب يقوم بدور إلغاء األنا لدى الالعبني ،خصوصا أولئك املتميزين،
النور ،وحققت معه املركز الثالث يف الدوري ،وحينما حقق النادي بطولة يسعى ألن يغرس فيهم فكرة الذوبان يف املجموعة ،يضاف إلى ذلك
النخبة كنت مساعد مدرب أيضا ،كما مارست تدريب كرة اليد يف القوات اجلوانب الفنية ،حيث من املهم جدا للمدرب أن يعرف إلى أين يسير
املسلحة ،والتحقت بنادي الهدى كمدرب على مرحلتني ،يف البداية تأهلنا والهدف الذي يريد حتقيقه ،حتى ال يطلب شيئا فوق الطاقة ،وإمنا يسير
إلى الدرجة األولى ،ثم جئت إلى الفريق األول وساهمت ـ مع زمالئي وفق خطة واضحة مت االتفاق عليها مع مجلس اإلدارة ..وأن يبعد قدر
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اإلمكان عن لغة االنهزام وال يشعر بها الالعبني،
إن املدرب يقوم مبهمة كبيرة تتمثل يف تطوير
فكر الالعبني وطريقة حياتهم ،فليست املسألة
لعبة كرة يد أو كرة قدم و انتهى األمر ،وإمنا
الرياضة طريقة حياة ،وهذا ال يتم إال إذا
قام املدرب نفسه بتطوير نفسه ورفع مستوى
مهاراته القيادية والفنية.
ـــ بعد هذه املسيرة ما هو طموح فاضل آل
سعيد؟

ـــ طموحي واسع ،وكما تدرجت يف الفئات
السنية كالعب حتى وصلت إلى املنتخب،
وتدرجت ـ بتوفيق اهلل ـ يف التدريب يف أكثر من
نادي ،وأكثر من درجة يف املنتخبات السعودية،
امتنى أن يوفقني اهلل ألن أكون على رأس اجلهاز
الفني ملنتخب اململكة األول ،وأنا عملت ـ وما زلت
ـ ألن أصل إلى هذا الوضع ،وأجد أن االحتاد
السعودي لكرة اليد متوجه ملنح املزيد من الثقة
يف املدرب الوطني ،وأجد أن هذه اخلطوة سوف
تتوج اإلجنازات الكبيرة للمنتخبات السعودية.
ـــ ما أصعب موقف واجهه فاضل آل سعيد يف
مسيرته الرياضية؟

ــ لعل أصعب موقف واجهته يف مسيرتي
الرياضية ،هو أنني يف إحدى املباريات خرجت
عن طوري ،وفقدت اعصابي وضربت زميال لي،
هذه احلادثة احدثت لي جرحا غائرا دفعتني
ألن أعتزل اللعب ،إذ ال أتصور أن الرياضة
جتعلني اخسر صديقا لي ،فقلت أتركها أفضل،
هذه القصة أذكرها دائما ملن أدربهم كي يتعظوا
ـــ كيف عالقتك بنادي النور يف الوقت
من املوقف ،رغم أني عوقبت على عملي ،لكني
احلاضر؟
عاقبت نفسي.
ــ بحكم عملي كمدرب على مستوى الوطن فال
بد أن أكون حياديا مع كل األندية ،حتى ال يتأثر
ـــ ّأيهما مقدم من وجهة نظرة املهارة الفنية ام
عملي كمدرب ملنتخب الوطن ،رغم أن النادي
املهارة األخالقية؟
ـــ املدرب بحاجة إلى اجلانبني ،نحتاج إلى األول لي هو نادي النور ،ولو دعيت لتقدمي أي
الالعب املهاري الذي يتحلّى بالروح الرياضية ،شيء يخدم النادي فلن أتردد.

بالتالي فاملستقبل يبدو واعدا ،لكن وحتى
نحافظ على املسيرة وعلى اإلجنازات وتواصلها
نحن بحاجة ملزيد من الدعم املادي واملعنوي من
مختلف اجلهات.
ـــ من من الالعبني ترى فيهم صورة هذا
املستقبل الواعد؟

ــ يوجد عدد من الالعبني الشباب منهم مجتبي
السالم ،صادق احملسن ،مصطفى عبدالعظيم،
والالعب املميز هو الذي يجمع بني املهارتني،
ـــ مستقبل كرة اليد يف اململكة كيف تراه؟
سيد علي احلبيب ،على الشايب ،هؤالء هم
لذلك نحن ننصح الالعبني اجلديد باإلخالص
وحب اللعبة والتحلي بالروح الرياضية ،وترك ــ إلى اآلن واملسيرة إيجابية ،وكرة اليد زاخرة املستقبل لكرة اليد.
بالنجوم ،والفعاليات احمللية قوية ،واملنتخبات
اجلوانب املادية ،خصوصا يف مرحلة البدايات.
الوطنية حاضرة على املستوى القاري والدولي ،ـــ يف ختام هذا اللقاء نريد من الكابنت
فاضل عبارات قصيرة عن بعض الشخصيات
الرياضية

ــ محمد املطرود :شكرا على ما قدمت لكرة اليد
ــ محمد العليوات (ابو عظيم) :األب احلنون
ـ احمد حبيب :رجل البساطة والفن
ـ عباس السبع :اخ وصديق
ـ هاني هالل :الليزر
ـ مناف آل سعيد  :العضيد
ـ حسن اجلنبي :العمدة
ـــ يف اخلتام ماذا حتب أن تقول؟

ــ اقول شكرا على هذا اللقاء وأمتنى لكرة اليد
املزيد من التوفيق واإلجنازات
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آفاق علمية
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

الزراعة المائية ....نحو مستقبل مشرق
يف ظل التزايد يف عدد السكان حول العالم تظهر على السطح مشكلة
النقص يف املوارد الغذائية وعلى رأسها احملاصيل الزراعية  ،،وعلى جانب
آخر تترصد الكثير من املعوقات للمهتمني بالزراعة أبرزها عدم جودة
التربة وصالحيتها لإلنتاج الزراعي وعدم وجود مساحة كافية للزراعة
وكذلك تربص اآلفات الزراعية باحملاصيل والتي تؤدي الى إتالفها مسببة
خسائر مادية ومعنوية كبيرة .
يف وقتنا احلالي ظهرت الكثير من التقنيات التي إنبرت إليجاد حلول لتلك
املشاكل ومن أبرز تلك التقنيات تقنية الزراعة املائية التي فرضت نفسها
وبقوة على الساحة الزراعية وزكاها الكثير من اخلبراء واملهتمني فأحدثت
نقلة نوعية يف عالم الزراعة من نواحي إنتاجية وجمالية  ،،فهاهي تقارع
الزراعة التقليدية وتتحداها بل وتتفوق عليها  ،إذ أنها تعتمد على استخدام
احمللول املغذي الذي يحوي جميع العناصر الضرورية لنمو النبات ويقدم
غذاء متكامال لها  ،وتستخدم فيها بيئات عضوية وغير عضوية ويفضل
أن تكون البيئة خاملة غير عضوية كي ال تؤثر على تركيبة احمللول املغذي.
وتتميز الزراعة املائية باخلصائص التالية:

 -١التوفير الكبير يف استخدام املاء واألسمدة بنسبة تصل من .٪٩٠- ٧٥
 -٢وفرة وجودة اإلنتاج مقارنة بنظيره يف الزراعة التقليدية.
 -٣إنتاج احملصول يف مدة زمنية أقصر من املعتاد.
 -٤قلة التكاليف املادية مقابل جودة الربح.
 -٥عدم استخدام املبيدات احلشرية وقلة تعرض احملصول لآلفات
الزراعية.
 -٦إمكانية الزراعة يف مساحات صغيرة وأماكن متعددة كداخل املنزل
وسطحه.
 -٧إمكانية التقليل من اإلعتماد على اإلستيراد من اخلارج واإلقتراب من
حتقيق اإلكتفاء الذاتي.
 -٨قلة اإلستعانة باأليدي العاملة.

تاريخ الزراعة املائية

إكتشف باحثون متخصصون يف القرن الثامن
عشر أن النباتات متتص املغذيات املعدنية يف
صورة أيونات ال عضوية ذائبة يف املاء وأن
التربة مجرد مستودع لهذه املغذيات وهي (أي
التربة) غير ضرورية للنمو وعلى هذا األساس
ميكن إضافة هذه املغذيات إلى املاء بطريقة
إصطناعية .وهناك نظامني رئيسيني ميكن
استخدامهما يف الزراعة املائية :األول النظام
املفتوح والثاني النظام املغلق .وقد ثبت أن
غالبية النباتات املعروفة يف العالم ممكن أن
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تنجح زراعتها بدون تربة وقد متت جتارب كثيرة ناجحة على الكثير من
النباتات يف العديد من دول العالم.
وكلمــة  Hydroponicوالتــي تعنــي الزراعــة املائيــة باللغــة الالتينيــة مشــتقة
مــن كلمتــن يونانيتــن همــا  Hydroوتعنــي مــاء و  Ponicوتعنــي عمــل .أمــا
مفهــوم الزراعــة بــدون تربــة فهــي زراعــة النباتــات يف أوســاط زراعيــة ال
تكــون التربــة إحــدى مكوناتهــا  ,ويتــم تغذيتهــا باســتخدام محاليــل مغذيــة
خاصــة حتتــوي علــى جميــع العناصــر الالزمــة لنمــو النبــات.
أنواع األنظمة املستخدمة يف الزراعة املائية
أو ًال  /النظام املفتوح:
ويقوم على أساس زراعة النباتات يف أوساط زراعية غير التربة وتروى
باحمللول املغذي الذي ال يُعاد إستخدامه.
ثاني ًا  /النظام املغلق:
ويقوم على أساس زراعة النباتات يف أوساط زراعية غير التربة وتروى
باحمللول املغذي الذي يُعاد استخدامه .ويشمل هذا النظام عدة تقنيات
هي :
أ  /تقنية الدتش باكيتDUTCH BUCKET SYSTEM :
يستخدم يف هذه التقنية وسط خامل غير عضوي كبيئة زراعية كالبراليت
او الصوف الصخري وتعد هذه التقنية من أفضل التقنيات يف الزراعة
املائية وأكثرها أمانا وتستخدم إلنتاج اخليار والطماطم .
ب  /تقنية الغشاء املغّذي NUTRIENT FILM TECHNIQUE
نظام شائع اإلستخدام ويسرع عملية النمو
ويستخدم لزراعة كثير من األصناف وفيه يتم
تدوير احملاليل الغذائية بإستمرار حول جذور
النباتات بفضل اجلاذبية ومضخة صغيرة.
ج  /تقنية احلوض العميق DEEP WATER CULTURE
تستخدم تقنية احلوض العميق لزراعة الكثير من اخلضروات ويفضل
استخدامها للورقيات.

آفاق علمية
-2ألياف جوز الهند.
د /تقنية الزراعة الرأسية VERTICAL
تستخدم هذه التقنية لزراعة الفراولة والورقيات وبالزراعة الرأسية يتم -3نشارة اخلشب
ثانيا :البيئات الزراعية غير العضوية
توفير الكثيرمن املساحة.
 -1الرمل.
هـ /تقنية الزراعة الهوائية AEROPONICS
-2الصوف الصخري:
حيث تظل فيها اجلذور عالقة يف حيز مغلق
وهو بيئة زراعية غير عضوية ناجتة من تسخني الصخور البركانية حتت
مع تعريضها بصورة منتظمة للمحلول املغذي
درجة حرارية تفوق  1500درجة مئوية ويستخدم الصوف الصخري يف
يف صورة ضباب أو رذاذ وتفيد تقنية الزراعة الهوائية
إستنبات البذور.
يف زراعة الورقيات وجتذير ال ُعقل.
-3البراليت :
و /تقنية الزراعة باألسماك AQUAPONICS
هو حبيبات بيضاء صغيرة قطرها من  5 - 1ملم ناجتة عن تسخني صخور
من خالل هذه التقنية حتدث عالقة تكافلية بني
بركانية سيليكونية ونتيجة لذلك التسخني من  1000 - 900درجة مئوية
النباتات واألسماك حيث تفرز األسماك
يزداد حجم احلبيبات من  20 - 4مره من حجمها األصلي كما ينتج عن
األمونيا التي تتغذى عليها النباتات بعد
التسخني فجوات هوائية متتص املاء بنسبة  % 430لتجعله يف متناول جذور
أن حتولها بكتيريا خاصة الى نترات.
النبات عند احلاجة.
البيئات الزراعية املستخدمة يف الزراعة املائية
مميزات البراليت :
أوال :البيئات الزراعية العضوية
-1البيتموس :وهو عبارة عن مادة عضوية متحللة توجد فى املناطق الرطبة  -خفيفة الوزن والينتج عنها روائح كريهة.
 التهوية من خاللها عالية جدا.من العالم على مساحات كبيرة تعرف مبناجم البيتموس.
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آفاق قعلمية
آ فــا
علميــة
 سهلة الصرف مع اإلحتفاظ باملاء. ثابتة التركيب فيزيائياً . متعادلة يف درجة احلموضة بني ( .) 7.5 - 6.5 تعمل كمادة عازلة وبالتالي تنخفض درجات احلرارة من خاللها ويتمحماية اجلذور.
احمللول املغذي
يتركب هذا احمللول من جميع العناصر املغذية الضرورية الالزمة لنمو
النبات بنسب متوازنة وكميات كافية وينقسم إلى قسمني A , B
احمللول املغذي A
يتكون من نترات الكالسيوم وعنصر احلديد.
احمللول املغذي B
يتكون من عدة عناصر وهي النيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم وسلفات
املغنيسيوم وعناصر أخرى .ويتم فصل احمللول  Aعن احمللول  Bوهما يف
حالة التركيز كي ال يحدث ترسب لعنصري الكالسيوم والفوسفور.
العناصر الضرورية املكونة للمحلول املغذي:
العناصر الكبرى

العناصر الثانوية

العناصر الصغرى

النيتروجني N

املاغنيسيوم Mg

النحاس Cu

الفوسفور P

الكالسيوم Ca

الزنك Zn

البوتاسيوم K

الكبريت S

احلديد Fe

املنجنيز Mn
البورون B
املولبيدنيوم Mo
أجهزة القياس
يف نظام الزراعة املائية نحتاج الى أجهزة خاصة لقياس نسبة األمالح
الذائبة يف املاء وكذلك قياس درجة احلموضة والقلوية ومن هذه األجهزة :
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جهاز قياس امللوحة TDS
ويتم به قياس نسبة العناصر الذائبة يف املاء  ،حيث لكل نبات درجة حتمل
معينة لألمالح املعدنية وتختلف قياس النسب املفضلة حسب نوع اجلهاز
والنظام املتبع
القياس األمريكي  1ECتعادل 500PPM
القياس األوروبي  1ECيعادل 640PPM
القياس االسترالي  1ECيعادل 700PPM
جهاز قياس احلموضة والقلوية PH
ويتم من خالله فحص نسبة احلموضة والقلوية للنبات حيث أن أفضل
نسبة إلمتصاص األمالح تكون ما بني  6.5 – 5.5مع مالحظة أنه اذا كانت
نسبة احلموضة أقل من  5فتسبب قتل اجلذور واذا كانت أكثر من 6.5
تؤثر على منو النبات.
أين تزرع ؟
سطح املنزل هو املكان املثالي للزراعة املائية وميكننا جميعا إستثمار تلك
املساحة لنحولها من بقعة جامدة الحياة فيها الى حديقة غناء تؤمن لنا
بعض املواد الغذائية وننعم فيها بأوقات ممتعة بصحبة األهل واألصدقاء
وجنعلها متنفسا لنا منارس فيها الترفيه والترويح عن النفس ،جعل اهلل
أيامكم خضراء مكللة باخلير والسعادة ■.
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مقال

التدين الموروث
ّ
والبعد األخالقي
بقلم الشيخ حسن الصفار
الدين رؤية للحياة وقيم وشرائع أنزلها اهلل تعالى لهداية عباده
وإصالحهم وإسعادهم.
والتدين هو التزام الدين عبر اإلميان برؤيته ،وتبنّي قيمه ،وتطبيق
شرائعه.
لكن فهم الدين وتنفيذ تعاليمه قد تلحقه بعض الشوائب واالنحرافات
يف مختلف األجيال واملجتمعات ،فتكون هناك صورة سائدة للدين،
وشكل متداول ملمارسته ،من وحي الظروف والبيئة االجتماعية
للمنتمني إلى الدين.
لذا يتوجب على أبناء ك ّل جيل أن يعيدوا فحص وقراءة ما تلقّوه
من أسالفهم من الدين ،عبر االنفتاح املباشر على املنابع واملصادر
الدينية األصيلة ،ودراسة مستجدات حياتهم وتطورات عصرهم
الذي يعيشون فيه.
يصح االسترسال مع املوروث الديني فه ًما وممارسة اعتما ًدا على
وال
ّ
وألن تقدم الزمن،
الثقة باألسالف؛ لعدم إحراز عصمتهم من اخلطأّ ،
وتطور احلياة ،واختالف الظروف ،قد يفرض تغيي ًرا يف الفكر ،أو
السلوك.
اختال ًفا يف البرامج وأمناط ّ

آخر من الدين وهو جانب األخالق والسلوك االجتماعي.
حيث يفخر املتد ّين بإميانه العقدي ،ويعت ّز بانتمائه لهذا الدين وهذا
املذهب ،وال يقبل االنتقاص من شيء من متبنياته الدينية ،كما
يحرص على أداء عباداته من صالة وصوم وحج ،بدقة قد تصل
إلى ح ِّد الهوس والوسواس ،ويهتم باملشاركة يف الشعائر والطقوس
املذهبية متح ّد ًيا الضغوط والعقبات.
حريصا على تنمية ذاته وتطوير
لكن هذا املتد ّين نفسه قد ال تراه
ً
مهاراته وكفاءاته ،وال يبدي اجلدية يف حتمل مسؤولياته ،وال يهتم
باإلتقان يف عمله ووظيفته.
يد ّقق يف مراعاة أحكام الطهارة والصالة ،ولكنه يتساهل يف مراعاة
حقوق اآلخرين يف محيطه العائلي واالجتماعي.
يصرف اجلهد والوقت يف املشاركة يف املراسيم والشعائر الدينية،
لكنه يبخل حتى بالقليل من جهده ووقته يف األعمال التطوعية،
ومؤسسات اخلدمة االجتماعية.
ينفق الكثير من ماله يف رحالت احلج والعمرة ،وزيارة العتبات
املقدسة ،لكنه ال يتفقد أحوال الفقراء واملساكني يف مجتمعه.
وقد أنتج هذا النمط من التد ّين التقليدي مجتمعات تق ّل فيها
الكفاءات ،وينخفض مستوى اإلنتاج ،وتنتهك حقوق اإلنسان ،ويتضاءل
العمل التطوعي ،ويتدنى التكافل االجتماعي ،وذلك لغياب االهتمام
وضعف التركيز على اجلانب األخالقي من رسالة اإلسالم.

من هنا كانت ممارسة االجتهاد يف فهم الدين واستنباط أحكامه،
فريضة قائمة على أبناء ك ّل عصر ومجتمع ،يجب أن يتصدى لها
من تتحقق بهم الكفاية الالزمة ،ويكونون مبستوى احلاجة واملطلوب .محورية األخالق يف الدين:
حني نتأمل آيات القرآن الكرمي ،وأحاديث السنة الشريفة ،وهما
ومن هنا ً
أيضا كان األمر بالنظر يف الكون ،والتأمل يف سنن احلياة ،املصدر األساس لفهم الدين ،ومعرفة قيمه وتشريعاته ،جند للبعد
موج ًها إلى جميع األجيال األخالقي فيهما مقام األولوية وموقع الصدارة ،فاألخالق ليست
والتدبر يف آيات القرآن الكرمي ،أم ًرا
ّ
قضية كمالية ثانوية ،تدخل يف نطاق املستحبات واملندوبات ،كما
خاص أو أفراد مح ّددين.
خاصا بأبناء جيل
واألفراد .وليس
ًّ
ّ
ينظر إليها التد ّين التقليدي ،بل هي الغاية واملقصد األساس يف
وال معنى لهذا األمر إن لم تترتب عليه آثار يف العلم والعمل.
الدين.
األخالق والتدين املوروث.
حيث تضع أكثر من آية يف القران الكرمي مهمة التزكية يف طليعة
ُ
ْ
ني َر ُسوالً
َّ
يركز التدين التقليدي املوروث يف مجتمعاتنا غال ًبا على جانبني من وظائف النبوة ،كما يف قوله تعالىُ ﴿ :ه َو الذِ ي بَ َعثَ ِف ال ِّم ِّي َ
َاب َو ْ ِ
الدين:
ال ْك َم َة﴾ سورة
مِ نْ ُه ْم يَتْلُو َعلَيْهِ ْم آيَاتِهِ َويُ َز ِّكيهِ ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكِ ت َ
اجلانب األول :هو املعتقدات ،واجلانب الثاني :هو العبادات والشعائر اجلمعة :اآلية.2
الدينية ،ولسنا اآلن يف معرض البحث عن تفاصيل هذين اجلانبني ،ويف مورد آخر يُح ّدد القرآن الكرمي هدف رساالت األنبياء ،ومقصد
لكننا نريد اإلشارة إلى ضعف االهتمام يف التدين التقليدي بجانب الوحي اإللهي ،بأنه اقامة العدل يف حياة البشر ،يقول تعالى﴿ :لَ َق ْد
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مقال

أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْ َب ِّين ِ
َّاس
َات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكِ ت َ
َاب َو ْالِيزَا َن ِل َيقُو َم الن ُ
بِالْقِ ْس ِط﴾ سورة احلديد :اآلية. 25
ويحصر رسول اهلل مهمة بعثته فيما روي عنه بقوله« :إمنا بعثت
ألمتم مكارم األخالق».
أما املعتقدات الدينية من اإلميان باهلل وبالوحي وباملعاد يوم القيامة،
فإن املطلوب جتلّي آثارها يف أخالق اإلنسان وسلوكه الشخصي
ّ
واالجتماعي ،وإذا لم تتحقق تلك اآلثار ،فذلك يكشف عن زيف
اإلميان ،ووهن االعتقاد ،وهذا ما تصرح به سورة املاعون ،يقول
تعالى﴿ :أَ َرأَيْ َت ا َّلذِ ي يُ َك ِّذ ُب بِالدِّينِ ﴿َ ﴾1ف َذل َ
ِك ا َّلذِ ي يَ ُد ُّع الْ َيتِي َم﴿﴾2
صلِّنيَ﴿ ﴾4ا َّلذِ ي َن ُه ْم َعن
َو َل يَ ُح ُّ
ض َعلَى َط َع ِام ْال ِْسكِ ِ
ني﴿َ ﴾3ف َويْ ٌل ِّلل ْ ُم َ
ينَ ُعو َن ْالَا ُعونَ﴿.﴾7
َ
ص َلتِهِ ْم َسا ُهونَ﴿ ﴾5ا َّلذِ ي َن ُه ْم يُ َرا ُؤونَ﴿َ ﴾6و َ ْ
كما تقرن عشرات اآليات الكرمية ذكر اإلميان بالعمل الصالح الذي
هو ثمرة اإلميان ،والكاشف عن صدقيته ،كقوله تعالىَ ﴿ :م ْن آ َم َن
ب َّ ِ
ص ِالاً َفل َ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم﴾ سورة
ِالل َوالْيَ ْو ِم ْال ِخ ِر َو َعمِ َل َ
البقرة :اآلية. 62
فإن العبادات الدينية تستهدف تعزيز القيم
إلى جانب املعتقداتّ ،
األخالقية يف نفس اإلنسان ،لتنعكس على سلوكه وممارساته ،فحني
تتحدث سيدة نساء العاملني فاطمة بنت محمد عن ِحكم العبادات
وعلل التشريعات ،نراها تركز على الغايات األخالقية ،تقول عليها
السالم« :فجعل ّ
الل اإلميان تطهي ًرا لكم من الشرك ،و الصالة تنزي ًها
لكم عن الكبر ،والزكاة تزكية للنفس ومنا ًء يف الرزق ،و الصيام تثبيتًا
لإلخالص ،و احلج تشيي ًدا للدين ،والعدل تنسي ًقا للقلوب» ،وجند يف
النصوص الدينية يف مجال علل األحكام وحكم التشريعات كثي ًرا مما
يؤ ّكد هذه احلقيقة.
األخالق وسيلة التقرب إلى اهلل
من الطبيعي أن يسعى املتد ّين لعمل ما يق ّربه إلى اهلل سبحانه،
ويؤهله لرضاه ،ولنيل املزيد من األجر والثواب.
ّ
وألن الثقافة الدينية التقليدية تركز على ذكر فضل األعمال العبادية
والبرامج الشعائرية ،لذلك يقبل املتد ّينون عليها ،ويتنافسون على
املبادرة إليها ،والقيام بها.
فصالة النوافل ،والصيام املستحب ،وتكرار احلج والعمرة ،وزيارة
العتبات املقدسة ،وإقامة الشعائر احلسينية ،وبناء املساجد
ً
إقبال واهتما ًما كبي ًرا من قبل جمهور
واحلسينيات ،كلّها أمور تشهد
املتد ّينني ،بسبب ما غرس يف قلوبهم ونفوسهم من فضل هذه األعمال،
وما أع ّد اهلل للقائمني بها من أجر وثواب.
وينبغي لنا أن نس ّر ونفخر باإلقبال على هذه البرامج العبادية
والشعائرية؛ أل ّنها جزء ال يتجزأ من الدين ،واإلقبال عليها مكسب
للحالة الدينية.
لكن اإلشكال يكمن يف جتاهل الثقافة التقليدية؛ ألهمية القضايا
األخالقية والسلوكية ،وضعف التركيز على دورها يف بناء شخصية
اإلنسان املتد ّين ،وعدم تداول ما ورد من النصوص يف فضلها وثواب
وأجر التحلي بها.

ترجح بعض السلوكيات
مع أننا جند كثي ًرا من النصوص الدينية التي ّ
األخالقية على كثير من املمارسات العبادية ،وتتحدث عن ثواب وأجر
كبير عند اهلل سبحانه وتعالى لذوي األخالق الفاضلة واملواقف
النبيلة.
وحني نقرأ حديث القرآن عن أه ّم صفات املؤمنني الصاحلني ،نرى
احلضور املكثف للصفات األخالقية ،إلى جانب السمات العقدية
والعبادية ،كاآليات األخيرة من سورة الفرقان حيث بدأت بقوله
ض َه ْوناً َو ِإ َذا َخ َ
اطبَ ُه ُم
ي ُشو َن َعلَى ْالَ ْر ِ
تعالىَ ﴿ :و ِعبَا ُد ال َّر ْح َمنِ ا َّلذِ ي َن َ ْ
ْ َ
ال ِ
اهلُو َن َقالُوا َس َلماً﴾ ،مروراً بقوله تعالىَ ﴿ :وا َّلذِ ي َن ِإ َذا أَن َفقُوا لَ ْم
ي َذل َ
ِك َق َواماً﴾ ،وقوله تعالىَ ﴿ :وا َّلذِ ي َن َل
يُ ْس ِر ُفوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا َو َكا َن بَ ْ َ
يَ ْش َه ُدو َن الزُّو َر َو ِإ َذا َم ُّروا بِاللَّغ ِْو َم ُّروا كِ َراماً﴾.
وجاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال« :من حسن
خلقه بلغه اهلل درجة الصائم القائم».
ويف حديث آخر عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم« :إن العبد ليبلغ بحسن
خلقه عظيم درجات اآلخرة وشرف املنازل وإنه لضعيف العبادة».
وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم« :ما يوضع يف ميزان امرئ يوم
القيامة أفضل من حسن اخللق».
سوء اخللق إثم أكبر
إذا كان املتد ّين يحذر من الوقوع يف الذنوب واملعاصي ،ويتجنّب ما
يوجب سخط اهلل وغضبه ،فعليه أن يعلم أن ذلك ال يقتصر على ترك
إن سوء التعاطي
الواجبات العبادية ،أو ارتكاب اآلثام الشخصية ،بل ّ
والتعامل مع اآلخرين قريبني كانوا أم بعيدين ،هو من أكبر املعاصي
وأش ّد الذنوب واآلثام ،وهذا ما تؤ ّكده نصوص دينية كثيرة:
فقد روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال« :سوء
اخللق ذنب ال يغفر».
«إن فالنة تصوم النهار،
قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمّ :
وتقوم الليل وهي سيئة اخللق تؤذي جيرانها بلسانها ،فقال :ال خير
فيها ،هي من أهل النار».
ورد عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :ال تغت ّروا بصالتهم وال
فإن الرجل رمبا لهج بالصالة والصوم حتى لو تركه
بصيامهمّ ،
استوحش ،ولكن اختبروهم عند صدق احلديث وأداء األمانة.
هكذا تبدو محورية األخالق وأولويتها من خالل الفهم الواعي للدين،
مما يوجب إعادة النظر يف الثقافة التقليدية السائدة ،التي تبخس
هذا البعد اخلطير حقّه.
وتشتد احلاجة إلعادة صياغة اخلطاب الديني يف هذا العصر ،وتغيير
سلّم األولويات واالهتمامات يف طروحاته ،ملا تواجهه مجتمعاتنا من
حت ّديات نابعة من سرعة تطور وتيرة احلياة ،ومن االنفتاح الواسع
على سائر الثقافات واملجتمعات.
إننا بحاجة خلطاب ديني يحفّز دوافع اخلير يف نفس اإلنسان،
ليكون أكثر كفاءة وفاعلية وعطا ًء ،وإلى ثقافة دينية تبثّ روح احمل ّبة
والتسامح واحترام احلقوق املتبادلة بني الناس ،ليصبحوا أقدر على
التعايش والتعاون خلدمة مصاحلهم املشتركة.
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مقال

هادي عبد الواحد آل سيف

علم االقتصاد  :نظرة إلى األسس 2/1
مقدمة
لألقتصاد دور مهم يف حياتنا حيث يالمس
االقتصاد جوانب حياتنا املعاصرة ،فقضايا
البطالة والتضخم وأسعار العمالت وغيرها
الكثير من القضايا التي تالمس جوانب حياتنا
وتؤثر يف العديد من توجهاتنا وخياراتنا يف
احلياة ،فما هو االقتصاد؟ وملاذا يهتم الناس
بفهم االقتصاد؟
تتعدد األهداف التي تدفعنا لتعلم االقتصاد وأهم
دروسه األساسية .فطيلة حياتك من املهد إلى
اللحد ستصطدم بحقائق االقتصاد فسواء كنت
طالباً أو ناخباً أو مستثمراً ،فاختيار تخصصك
ومهنتك هو أحد القرارات االقتصادية التي
ستتخذها فمستقبلك ال يعتمد على مقدار ما
متتلك من مهارات وقدرات وحسب بل مدى تأثير
عوامل وقوى اقتصادية ال سيطرة لك عليها على
دخلك .ولو كنت ناخباً يف بلدية منطقتك أو يف
شؤون أكبر متعلقة باالقتصاد يف بلدك ففهمك
واستيعابك لالقتصاد يؤثر على حياتك .وقس
على ذلك لو كنت مستثمراً أو سياسياً ومهما
تعددت أدوارك .ال ندعي أن دراسة االقتصاد
ستحولك إلى عبقري ولكن من غير
معرفة مببادئ االقتصاد ستشعر أن
فرص احلياة مشحونة ضدك وقد جتد
صعوبة أن تعرف بدقة ملاذا.
ً
االقتصاد يلعب دوراً رئيسا يف حياتنا
فهو يعالج الكيفية التي نكسب فيها
دخولنا وطريقة اإلنفاق وتأثير ذلك على
مستوى الفرد بل على مستوى املجتمع
والدولة والعالم ،كما أنه ليس مقتصراً
على االستهالك أو الطلب على السلع
واخلدمات وإمنا على العملية اإلنتاجية،
فاملشروع االقتصادي سواء كان صناعياً
أم زراعياً أم خدمياً هو جزء من العملية
االقتصادية ويتأثر مبجمل العوامل
االقتصادية .كما يدخل يف نطاق علم
االقتصاد القرارات الالزمة التي تتعلق
بأين نعمل وأين نعيش وماذا نشترى
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وهنا يهتم االقتصاد بالوعي والرشاد االقتصادي
واإلدارة املتميزة ،حيث يواجه الفرد أو الدولة
وسواء كانوا منتجني أو مستهلكني مصاعب كبيرة
يف اتخاذ القرارات الالزمة لتوجيه مواردهم
احملدودة .فاملوظف يف بداية حياته العملية
اجلديدة له طموحات متعددة ورغبات مختلفة
يخطط لتحقيقها ،كأن يقتنى سيارة جديدة أو
امتالك سكن أو التفكير يف رحلة سياحية طويلة
أو مشروع زواج أو ميتع نفسه بآخر مستجدات
التكنولوجيا الترفيهية عالية الثمن ،كل تلك
الرغبات واحلاجات ال يستطيع هذا املوظف
حتقيقها مبا يستلمه من دخل شهري أو سنوي،
البد إذن من الرشاد االقتصادي يف حتديد أوليات
إنفاقه ضمن ما هو متوفر من دخل .ليس ما ُذكر
مقصوراً على املوظف فاملزارع يف حقله مهما
كان بسيطاً يُقنن نفقاته ضمن موارده املتاحة
ليحصل على أعلى إنتاج وإنتاجية من استخدامه
للبذور واآلالت التي ميلكها عند استخدامه لها.
وهو هنا يخطط خالل املواسم ألنواع احملاصيل
التي سيزرعها ،خصوصاً أن احملاصيل الزراعية
تتسم بعدم املرونة أي أن أي تغير يف األسعار
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خالل فترة جنى احملصول ال يستطيع أن يُغير
املعروض من املنتوجات الزراعية خاصة إذا كانت
املنتوجات سريعة التلف .وينطبق احلال على ربة
املنزل يف حال قيامها بشراء مستلزمات املنزل،
فهي تشتري املقدار املناسب الحتياجات األسرة
مبقدار استهالكها .واألمر كذلك يف املشاريع
اخلدمية ومنها املشاريع السياحية كالفنادق
واملطاعم واملناطق األثرية واملتاحف والتي تتأثر
بسعر صرف العملية خصوصاً للدول التي تعتبر
السياحة من أهم مصادر دخلها .كما أهتم
علم االقتصاد بدراسة السوق والتجارة الدولية
وتأثيراتها.
يقدم لنا علم االقتصاد أساساً لفهم السياسات
احلكومية وتطورات العمل وسلوك املستهلكني
محلياً وعاملياً ،باإلضافة إلى أنه يُعد مورداً ثرياً
التخاذ القرارات يف منشأتك وحياتك املهنية
واملالية .واالقتصاد للمنشآت مبثابة احمليط
لألسماك؛ فهو البيئة التي تعمل فيها املنشآت،
وكلما ازدادت معرفتك بهذه البيئة زادت فعالية
أدائك ،سواء كنت مديراً أو محلال أو صانع قرار.
يرى كثيرون أن علم االقتصاد نشاط نظري

مقال

ٌيارس يف أبراج عاجية ،وهذا بعيد كل البُعد
عن احلقيقة ،فجميع بنوك العالم التجارية
واالستثمارية ،لديها فريق من االقتصاديني الذي
يراقبون تأثير املستهلك والقرارات احلكومية
على األسواق وغيرها ،ويساهمون يف إعداد
التقارير االقتصادية الهامة املؤثرة يف مسيرة
عمل مؤسساتهم التي يعملون بها .كما يلعب
االقتصاديون دوراً هاماً يف التعامل مع الكثير
من أشد مشكالت العالم إحلاحاً ،وكثير من
كبار املسئولني يف القطاعات احلكومة «القطاع
العام» يف بعض الدول يحملون درجات علمية يف
علم االقتصاد ،أو هم يف األساس اقتصاديون،
فالواليات املتحدة األمريكية مث ً
ال أنشأت يف
جميع الواليات تقريباً وكثير من املدن وبعض
املناطق هيئات للتنمية االقتصادية تقوم بوضع
برامج للمحافظة على االستقرار االقتصادي يف
املنطقة وحتسينه وتطويره .وتشمل أهداف هذه
الهيئات جذب الشركات والوظائف ،واملساعدة يف
ابتكار تقنيات جديدة ،ونقل املعارف واملهارات إلى
القوى العاملة يف املنطقة.
وعلى نطاق أوسع ،تتولي املنظمات الدولية،
مثل البنك الدولي ،إعداد وتنفيذ برامج لتطوير
اقتصاديات الدول األقل تقدماً يف العالم
واحملافظة على استقراها .ويراقب صندوق النقد
الدولي االقتصاديات القومية والنشاط التجاري
وقيم العمالت املختلفة يف العالم.
االقتصاد ومبدأ الندرة
ينشأ علم االقتصاد بكامله على مبدأ الندرة،
حيث يعتقد االقتصاديني أنه إذا كان هناك مبدأ
أساسي يوجه حياة البشر على األرض ،فهو مبدأ
الندرة .فليس هناك ما يكفي من األراضي التي
تطل على البحر ،والسيارات الفارهة ،السرير يف
املستشفي ،واملقاعد يف املسرح .ويف تناول األمر
بجدية أكثر ،ليس هناك ما يكفي من الطعام أو
املالبس أو الرعاية الصحية لكل من يحتاجها .لذا
ينشأ علم االقتصاد «وكل النشاط االقتصادي»
من ندرة السلع واخلدمات مقارنة باحتياجات
اإلنسان ورغباته .وإذا لم يكن هناك قدر من ِ
كاف
من شيء ما لكل ما يريده أو يحتاجه ،فإن املجتمع
يواجه مشكلة خطيرة وهي كيف نحدد من يحصل
على هذا الشيء ومن يستغنى عنه؟
هناك دوماً على مدار التاريخ أولئك الذين
يحصلون على ما يريدونه أو يحتاجونه بطرق
غير شرعية أو بالقوة ،فالبربر الذين نهبوا روسياً
مارسوا هذا النوع من «النشاط االقتصادي» ويف
العصر احلديث ميارسه اللصوص املسلحون.
إال أن املجتمع الذي يستحق أن يطلق عليه
هذا االسم يتطلب نظاماً منهجياً إلنتاج وتوزيع
ضروريات احلياة وكمالياتها .ويُعد هذا النظام
ضرورياً الستقرار أي مجتمع ،علم االقتصاد هو
دراسة أنظمة اإلنتاج والتوزيع «التي يطلق عليها

االقتصاديات» أي جانب دراسة أساسيات هذه
األنظمة وديناميكياتها ونتائجها.
كنتيجة لنشوء علم االقتصاد على مبدأ الندرة،
وصف أحدهم االقتصاد بالعلم الكئيب ،ويعود
أصل هذا الوصف إلى االقتصادي والراهب
البريطاني والبروفسور «توماس مالتوس»
 ،Thomas Malthusالذي ولد عام 1766م وتويف
عام 1843م .وضع مالتوس نظريته املدعومة
باألدلة الرياضية عام 1798م يف كتابه الشهير
«دراسة موجزة عن مبدأ السكان» An Essay on
 ،the principle of Populationوالتي تقول أن
املجتمع املنظم هالك ال محالة ألن النمو السكاني
سوف يتعدى يف نهاية األمر منو اإلمداد الغذائي،
ونتيجة لذلك ستقتل احلرب واملجاعة واملرض
نسباً كبيرة من السكان يف معظم البالد بصفة
دورية .وعندما قرأ املؤرخ االسكتلندي «توماس
كارل»  ،Thomas Carlyleهذا الكتاب قال إن
االقتصاد «علم كئيب» ومن ثم ظل اللقب عالقاً يف
األذهان .والفكرة الكامنة وراء االقتصاد املالتوسي
« Malthusian Economicنسبة إلى مالتوس»
املتمثلة يف أن الندرة أو نفاذ املصادر تتمخض
عنها كارثة .وهذه الفكرة أخذت مداها وانتشارها
إلى يومنا هذا يف أذهان كثير من املخططني
واالقتصاديني والسياسيني .ورغم ترسخ هذا
املفهوم املتشائم والذي قد يحمل يف طياته بعض
الصحة ،إال أن االقتصاديني املتفائلني أوضحوا
أن القوى املعادلة كالكفاءة املتزايدة باستمرار
يف اإلنتاج الغذائي وامليول الطبيعية إلى تنظيم
النمو السكاني وقدرة اإلفراد على إيجاد بدائل
للمصادر املنتهية تبدد تنبؤات «توماس مالتوس»
املتشائمة حول الندرة.
ً
ومع ذلك فإن علم االقتصاد هو أيضا علم الوفرة،
ويف أفضل أحواله املتمثلة يف كيفية ممارسة
معظم االقتصاديني له يهدف علم االقتصاد
على تعزيز فهمنا لكيفية احلفاظ على استقرار
املجتمع ومنو االقتصاديات ،وبهذه الطريقة فإن
الكعكة ستزداد حجماً باستمرار ،ويحصل اجلميع
على ما يريدونه ويحتاجونه مبا يف ذلك العمل
اإلنتاجي والضروريات األساسية وبعض الرفاهية
والرخاء .ويف ظل هذه األهداف يُطلق على علم
االقتصاد بصورة أكثر توافقاً «العلم األساسي».
ذسفي جهود اإلنسان ومحاوالته احلثيثة يف إلدراك
الطبيعة املادية من حوله ،وتزايد استخدامه
للمنهج العقلي ،لسبر أغوار احلقائق من حوله،
وقدرته على إدراك ذاته وفهم سلوكه .فقد
تطورت جراء هذا التراكم من اجلهود واحملاوالت
املستمرة ،العلوم الطبيعية Natural Sciences
والعلوم االجتماعية  ،Social Sciencesبأشكالها
وحقولها املختلفة .حيث يُنظر إلى علم الفيزياء
باعتباره ملكاً للعلوم الطبيعية ،وهو عل ُم قطع
منظروه مسافات شاسعة يف اكتشاف قوانينه إلى
درجة تالمس حدود اخليال .وقد بدأ علماء هذا

احلقل فتوحاتهم العلمية منذ تطور املنهج العقلي
احلديث على يد فرانسيس بيكون ،ورفاقه،
واكتشاف إسحق نيوتن لقوانني اجلاذبية .واستطاع
هؤالء بعد النصف األول من القرن العشرين ،أن
يغزو الفضاء والوصول إلى كواكب تبعد عنا مئات
املاليني من األميال يف عمق املجرة التي ننتمي
إليها .أما منظرو العلوم االجتماعية ،فقد اعتبروا
علم االقتصاد ملكاً لهذه العلوم .وبالكيفية التي
حظيت بها الفيزياء باهتمام علماء الطبيعة ،حظي
االقتصاد باهتمام بالغ من علماء االجتماع .وقطع
هؤالء مسافات كبيرة ،منذ إعادة اكتشاف مبدأ
تقسيم العمل «التخصص» على يد آدم سميث
يف العام 1776م ،وقبلها بالفيزيوقراطيني «هم
مجموعة من فالسفة االقتصاد الذين تبنوا مبدأ
أن األرض هي مصدر كل الثروات» ،وحتى هذه
السنوات والتي شهدنا فيها العديد من األزمات
االقتصادية والتي بدورها ساهمت يف تبديد آمال
البشر يف حتقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ومبا أن علم االقتصاد هو أحد العلوم االجتماعية
«يف مقابل العلوم الطبيعية» ،مثله مثل علم النفس
والعلوم االجتماعية األخرى ،فالعلوم االجتماعية
تبحث يف التفاعالت اإلنسانية وتشرحها .ولهذا
فإن االكتشافات واملعارف التي متخضت عن
أي علم اجتماعي ال ميكن أن تكون بصفة عامة
دقيقة أو ميكن التنبؤ بها مثل ما يتوصل إليه أي
علم طبيعي مثل الفيزياء أو الكيمياء.
فمث ً
ال لو وضعت ماء يف إناء على املوقد فإنك
ستكون متأكداً من أن املاء سيغلي عندما تصل
درجة احلرارة إلى  100مئوية ،لكنك لو كنت
مسئوال عن مدينة أو والية أو محافظة أو مقاطعة
يف بلد ما وفرضت ضريبة للمبيعات أو رسوم
للمبيعات فال ميكن أن تكون متأكداً من التأثير
الناجت عن هذا القرار ،ولن تكون حتى قادراً على
اإلجابة على أي من األسئلة التالية :كم ستجمع
من بعد عملية فرض الضريبة أو الرسوم؟ هل
سينقل التجار ،نشاط جتارتهم خارج املدينة أو
الدولة أو الوالية أو املقاطعة؟ هل سيتجه التجار
لتسويق منتجاتهم أو خدماتهم عبر االنترنت
لتفادي دفع الضرائب أو الرسوم؟ هل سيواجه
التجار إنخفاضاً يف املبيعات نتيجة فرض
الضرائب أو الرسوم؟ يتعامل علم االقتصاد مع
هذه األنواع من األسئلة ،لكنه ليس دائماً ما يخرج
بتفسيرات دقيقة متاماً أو توقعات صحيحة.
ملاذا؟ ألن السلوك اإلنساني يف علم االقتصاد
معقد وغامض كما هو يف أي جانب من جوانب
احلياة .ونستطيع أن نستنج أن علم االقتصاد هو
علم ليس دقيق وليس كامل ولكنه هام .يتعامل
علم االقتصاد مع موضوعات أساسية كثيرة،
وهذا سر أهميته .وتكمن صعوبة هذا العلم يف
غموضه؛ فنحن ال نعلم متى سيحدث النمو أو
الركود االقتصادي القادم ،وال نعرف هل فرض
الرسوم أو الضرائب سيساعد يف منو أو حتفيز
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مقال
االقتصاد أم ال ،وال نعرف أيضاً أي التكنولوجيات
احلديثة ينبغي تشجيعها وأيها لن يحقق جناحاً،
واملؤسف أننا ال نعلم بدقة كيف نتغلب على الفقر
واملشاكل األخرى املتأصلة يف الواقع االقتصادي.
ومع ذلك فعلم االقتصاد هو العلم االجتماعي
الذي يهتم اهتماماً خاصاً بهذه األمور ،وهو العلم
الذي تتوفر فيه املؤهالت ما يساعدنا يف التعامل
معها.
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هل يعتبر االقتصاد علم ًا؟
ً
يُعتبر االقتصاد علماً اجتماعيا ،ألنه يتبع املنهج
العلمي يف دراسة سلوك اإلنسان يف مجال
نشاطه إلشباع حاجاته ورغباته املادية ،إن علم
االقتصاد يرتبط بصالت وثيقة بالعلوم األخرى
كالسياسة والقانون واالجتماع وغيرها من
العلوم االجتماعية .هذا ويتلخص املنهج العملي
يف استعمال طرق البحث العملي من استنباط
واستقراء للتوصل إلى نتائج ايجابية مدعومة
بالبراهني واحلقائق التي تُ ّعبر عن دراسة واقع
املشكلة ووضع احللول ملعاجلة أي خلل.
ألن علم االقتصاد أحد فروع العلوم االجتماعية،
فإنه يتبع املنهج العملي يف حتليل الظواهر
احلياتية .وطريقة التفكير والبحث العملي ليست
عشوائية ،ولكنها تخضع لقواعد منهجية معينة
يختلف تطبيقها باختالف نوع العلم نفسه .ولكن
باإلمكان حتديد اإلطار الرئيس للمنهج العلمي
بالتالي:
أوالً :يبدأ املنهج العملي باملالحظة املنظمة
للظواهر الطبيعية واالجتماعية وغيرها من
الظواهر املراد بحثها ،وتتضمن هذه العملية
اختيار وانتقاء وعزل الوقائع التي يهتم بها
الباحث من بني الظواهر والوقائع املتشابكة.
وميكن تناول الظاهرة املراد بحثها من عدة زواياً
اعتماداً على اهتمامات الباحث وخلفيته.
ثانياً :إن الهدف ليس معرفة الظواهر ،أو
احلقائق الرئيسة ،ولكن محاولة تفسيرها ،وهذا

يتأتى عن طريق االستنباط العقلي ،أو محاولة
الربط املنطقي للظواهر بغية الوصول إلى نتائج
معينة ميكن صياغتها بشكل قوانني أو نظريات.
ثالثاً :إن القوانني والنظريات ليست سوى
تعميمات حول ظواهر يتكرر حدوثها فالتجارب
الطبيعية ،أو اإلثباتات اإلحصائية ،أو األحداث
التاريخية ،تعمل على إثبات فرضية Hypothesis
معينة لتصبح أقرب ما تكون لتفسير احلقيقة.
إن املنهج الذي حددنا إطاره السابق يفترض
طريقتني :االستنباط العقلي أي االعتماد على
املنطق لربط الظواهر مع بعضها .والطريقة
الثانية هي االستقراء أو التجارب العملية.
والطريقتان متالزمتان إذ ميكن البدء باملالحظة،
فالتجارب ،فاالستنباط العقلي ،وعودة إلى
التجارب مرة أخرى وميكن أن نبدأ باملالحظة أو
حتديد الظواهر ثم نعمل على ربطها عقلياً ومن
ثم إجراء االختبارات الالزمة إلثبات صحة تلك
االستنتاجات.
وحيث أن هدف العلم هو الوصول إلى استنتاجات
أو تعميمات فإن التجريد  Abstractionمن
الصفات املالزمة للعلم ،وقد يتم التجريد عن
طريق الرياضيات ،أو األشكال البيانية ،أو
اخلرائط أو غيرها .والتجريد يساعد على
تطور العلم نفسه ،إذ يعمل على تيسير الظواهر.
فإذا قلنا أن  4=2+2فإننا ال نقصد بالرقم «»2
أي شيء محدد إذ ميكن أن يكون تفاحتني ،أو
سيارتني ،أو .....إن املعادلة السابقة هي معرفة
مجردة وميكن أن نكون أكثر جتريداً إذا كتبنا
 .8=X+Yفيمكن أن تكون  Xأو  Yأي شيء أو
أي رقم ،ولكن املعرفة املجردة السابقة تساعدنا
على توضيح أشياء كثيرة لم تكن لتتضح لو لم نُلم
بالصيغة املجردة تلك .وبالطريقة نفسها إذا قلنا
إن العالقة بني السعر والكمية املطلوبة من السلعة
عالقة عكسية فإننا جلأنا إلى التعميم املجرد،
إذ ميكن أن يكون السعر بالريال ،أو الدوالر ،أو
الدينار ،أو القروش ...والكمية املطلوبة ميكن أن
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تكون بالكيلو غرام ،أو القطعة أو املتر ..ألخ .أما
السلعة فيمكن أن تكون السيارة أو الكتاب أو
البرتقال ...ألخ.
لذلك فإن تطور العلوم واستيعاب أساسياتها
يحتم اللجوء إلى التجريد ،وألن االقتصاد أحد
العلوم االجتماعية فإنه يبدو علماً مجرداً يف
أحيان كثيرة مما يجعل البعض يأخذ عليه بعده
عن الواقع وإغراقه يف التجريد.
مفهوم علم االقتصاد
تعني كلمة «اقتصاد» إدارة املنزل أو الدولة،
ومن هذا املنطلق نقول االقتصاد السعودي،
االقتصاد األمريكي ،كما ميكن القول االقتصاد
الرأسمالي واالقتصاد االشتراكي أو االقتصاد
احلر واالقتصاد املخطط ،أو املختلط ،كما نقول
أيضاً االقتصاد الصناعي واالقتصاد النامي.
علم االقتصاد هو علم دراسة ووصف وحتليل
األساليب التي تنتج بها املجتمعات السلع
واخلدمات وتوزعها ،ومن املمكن تطبيق علم
االقتصاد على احلضارات القدمية ،فاحلضارة
اليونانية والفينقية كانت لها أنظمة اقتصادية،
ويطبق املثال على املستوى القومي واحمللي يف
الدول.
يهتم علم االقتصاد بالناس واالختيارات التي
يقومون بها .ولهذا يُعتبر الفرد وحدة التحليل
يف علم االقتصاد .ورغم جتمع األفراد مع
بعضهم وتكوين منظمات جماعية كالشركات
والنقابات واالحتادات ،واحلكومات .ومع
ذلك تظل اختيارات أو تفضيالت األفراد هي
احملرك األساس ملثل هذه املنظمات ،وعليه تتأثر
املنظمات كنتيجة الختيارات األفراد.
علم االقتصاد هو تنظير «يف  /و» دراسة
لسلوك البشر يف تعامالتهم املعتادة ،من حيث
البيع والشراء ،واالدخار واالستثمار ،واإلنتاج
واالستهالك ،وتخصيص املوارد االقتصادية
احملدودة ،وتوزيعها على األنشطة اإلنتاجية

مقال

واالستهالكية ،وهو بالتالي دراسة لكيفية قيام
اإلنسان بإدارة موارده االقتصادية .كما ميكننا
القول بأن االقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم
االجتماعية الذي يهتم بالطريقة التي يختار بها
أفراد املجتمع تخصيص املوارد النادرة نسبياً
بني االستعماالت البديلة إلشباع رغبات أفراد
املجتمع.
تعريف علم االقتصاد
كيف نُعرف علم االقتصاد؟ هل هو العلم الذي
يهتم بدراسة الثروة كما يقول البعض ،أم هو
العلم الذي يهتم بكيفية حتسني احلياة املادية
للفرد واملجتمع كما يقول البعض اآلخر ،أم
هو العلم الذي يهتم بكيفية إشباع حاجات
اإلنسان باستخدام موارده احملدودة؟ الواقع أن
معظم التعريفات التي يُعرف بها علم االقتصاد
صحيحة ،ولكنها غير كاملة يف الوقت ذاته .إذ
من الصعب إيجاد تعريف شامل ودقيق ومختصر
حلقل واسع من حقول املعرفة خصوصاً إذا
حاولنا يف التعريف رسم احلدود بني ذلك
احلقل واحلقول األخرى .ومن أهم تعريفات علم
االقتصاد:
 علم االقتصاد هو العلم الذي يختص بدراسةالوسائل التي ميكن بواسطتها ألمة ما أن تغتني.
هذا التعريف هو تعريف «آدم سميث Adam
 »Smithالذي يعود له الفضل يف تطور علم
االقتصاد ،وذلك منذ أن بدأ يف وضع أول كتاب
ُم ّ
نظم يف علم االقتصاد ،والذي ميثل بداية نشوء
علم االقتصاد كعلم مستقل عن العلوم األخرى،
ونشر كتابه حتت عنوان ”بحث يف طبيعة ثروة
األمم وأسبابها“ An inquiry into the nature
 and causes of the wealth of nationsأو ما
يُعرف اختصاراً بثروة األمم The Wealth of
 ،Nationsوذلك يف عام 1776م.
 علم االقتصاد هو العلم الذي يدرس سلوكاإلنسان يف أعماله التجارية اليومية ،أي يف
كيفية حصول اإلنسان على الدخل وطريقة
استخدامه لهذا الدخل .وهذا التطوير يف تعريف
علم االقتصاد يعود إلى «الفريد مارشال Alfred
 »Marshallيف كتابه مبادئ االقتصاد املنشور يف
العام 1890م.

 علم االقتصاد هو العلم الذي يقوم بدراسةاملبادئ العامة إلدارة املوارد سواء كانت للفرد ،أو
لرب األسرة أو املشروع أو للدولة ،بحيث تتناول
كيفية معاجلة الطرق التي سينشأ فيها الفاقد
يف اإلدارة .وذلك كما ع ّرفه «فيليب ويكستيد
.»Philip Henry Wicksteed
 علم االقتصاد هو العلم الذي يدرس الرفاهاالقتصادي .والرفاه االقتصادي ،هو ذلك اجلزء
من الرفاه العام الذي ميكن إيجاد عالقة مباشرة
بينه وبني مقياس النقود .وذلك كما ع ّرفه «بيجو
 »Arthur Cecil Pigouيف كتابه”اقتصاديات
الرفاه“املنشور عام 1920م.
 علم االقتصاد هو العلم الذي يهتم بالنشاطاإلنساني لتحقيق الغايات بالوسائل املتاحة
احملدودة ضمن بدائل متعددة .جاء هذا التعريف
من قبل االقتصادي االجنليزي «ليونيل روبنز
 »Lionel Charles Robbinsعام 1890م.
 علم االقتصاد هو علم تنظيم وتدبير مواردالثروة اإلنسانية والطبيعية النادرة نسبياً
يف املجتمع اإلنساني لغرض إشباع الرغبات
اإلنسانية املتعددة بالسلع واخلدمات االقتصادية
املختلفة .وذلك كما ع ّرفه االقتصادي االشتراكي
«أوسكار الجنه Oskar
.»Ryszard Lange
 علم االقتصاد هو دراسةالكيفية التي يختار بها
األفراد واملجتمع توظيف
املوارد إلنتاج السلع املختلفة
يف أوقات متعاقبة ،وكيفية
توزيع هذه السلع على
االستهالك احلاضر أو
املستقبلي وبني مختلف
األفراد أو املجموعات
املكونة للمجتمع .أو بعبارة
أخرى هو اختيار األفراد
واملجتمع مع أو بدون
استخدام النقود لعناصر
اإلنتاج النادرة ألفضل
االستخدامات البديلة إلنتاج
سلع وخدمات لالستهالك
احلالي واملستقبلي وحتليل
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 البياتي ،طاهر فاضل .الشمري ،خالد توفيق ( .)2009مدخل إلىعلم االقتصاد :التحليل اجلزئي والكلي ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،ع ّمان ،األردن.
 املعهد البيبلوغرايف ( .)2008االقتصاد اليوم كيف يعمل ،الطبعة األولي،ترجمة :هاني صالح ،مكتبة العبيكان للنشر ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
 خلف ،فليح حسن ( .)2007االقتصاد الكلي ،الطبعة األولى ،عالم الكتباحلديث للنشر والتوزيع ،أربد ،األردن.
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م

37

سيارات

الخيل الجامح

إعداد:عبدالكرمي فائز السنان
Instagram: @SenanCars
نبذة عن شركة فيراري:
هي شركة إيطالية تصنع السيارات الرياضية البحتة،والتي أجريت على
أساس سباقات الفورمال  .1بدأت وتأسست الشركة على يد إنزو فيراري
يف عام 1947م ،وتعتبر العالمة التجارية من قبل اإلطاليني .وهي األكثر
شهرة يف تاريخ السيارات ،وتأخذ عالمة فيراري شكل (حصان القفز).
الشكل اخلارجي:
اسم املركبة فيراري  488عبارة عن سعة السنلدر املفرد الذي يبلغ 488
سم 3وعندما تضرب مجموع ثمان السلندرات يف سعة السنلدر املفرد
نحصل على ناجت عدد لترات احملرك  3.9لتر أو  3902سم.3
من األمام جملت مبالمح شقيقتها األكبر الفيراري ،وتتميز مبصابيح
طولية الشكل ،والتي زودت (بالزينون) و( ليد).وتتمتع ببونيه مفعم بخطوط
تصميمية منحنيه لتمرير الهواء بأنسيابية أكثر من الشكل السابق .يف
أعلى الصدام األمامي يوجد شعار فيراري و حتت الشعار الكامرة األمامية
 ،ويف أسفل املقدمة يوجد فتحتا تهوية كبيرتني رياضية التصميم ،أما من
اجلوانب كاملعتاد من سيارات فيراري يوجد شعارين( حصان القفز) ليظهر
هوية املركبة  ،ومصصمة بخطوط تصميمية دقيقة مبتدأه من األبواب
حتى مترر الهواء الى فتحات التبريد اجلانبية ،الفرامل املستخدمة هي
من شركة سيراميك ،ويوجد كامرتان حتت املرأة من اجلانبني .سقف
املركبة قابل للكشف كهربائيا بضغطة قفل وذلك يف أقل من ربع دقيقه.
احملرك باخللف وهو مغطاه بالكامل ويوجد فتحتا تبريد على جانبيه ،يف
أعلى نهاية اخللفية يوجد فتحة طولية الشكل تعمل على مترير الهواء
وتثبيت املركبة ،تتمتع مبصايح (ليد) يف اخللف ،وبجوانب املاصبيح يوجد
فتحتا تهوية مفعمة بالكاربون فايبر ،مزودة بفتحتا للعادم التي تظهر صوت
املركبة الرياضي ،وبني العوادم يوجد نور الفورمال 1ويف أسفله الكامرة
اخللفية وموزع الهواء السفلي.

38

العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م

املقصورة الداخلية:
الداخلية لم تتغير كثيرا عن الشكل السابق ولكن مت تلطيف املقصورة
وأضافوا بعض التجميالت.وألول مرة فيراري تصنع املفتاح الذكي بإمكانك
أن تشغل املركبة واملفتاح يف مخباك .
كل أنظمة التحكم والترفيه تبدو واضحة وقريبة من السائق أما الراكب
اجلانبي مت وضع له عداد رقمي أمامه ليترصد أقصى سرعه ويستمتع
بصوت احملرك.
شركة فيراري منذ عهدها تستخدم اجللود الطبيعية الفاخرة وتتمع مبقود
رياضي مطعم بالكاربون فايبر وهو خيار إضايف يف كل موديالت فيراري
ويتم تشغيل املركبه منه ويجد به خمس وضعيات للقيادة:
 -١وضعية القيادة الرياضية
 -2وضعية السباق للحلبات
 -3وضعية الطرق الزلقة
 -٤فصل مانع لإلنزالق جزئي
 -٥فصل مانع لإلنزالق كلي
خلف املقود يوجد مبدالن لتغيير مسار القير وأيضا مطعمان بالكاربون
فايبر  .الطبلون عبارة عن شاشتني رقميتني فيها كل معلومات املركبة ،وبني
الشاشتني مقياس دوران احملرك .واجلدير بالذكر إن شركة فيراري توفر
لعمالئها إمكانية طلب املركبة باملواصفات التي يرغب بها الزبون.
احملرك:
مصنوع بالكامل من األملنيوم ومت تصغير وتزويد احملرك بالتيربو املزدوج،
وزودت مبا يقارب  100حصان عن موديل السابق ،وهو محرك خلفي-
وسطي الذي يبلغ سعة  3.9لتر ذو  8إسطوانات بقوة  660حصان عند
 8000د\د ويبلغ أقصى عزم دوران  760نيوتن عند  3000د /د بسبع
تغييرات بناقل حركة ثنائي الكلتش ويتم الدفع على العجالت اخللفية.
تتسارع من السكون حتى  100كم  /س بحكم  3ثوان فقط.
ومن السكون حتى  200كم/س ب  8.3ثوان.

سيارات

آرائي يف املركبة من حيث جتربتي الشخصية:
زادت اإلنسيابية بشكل ملحوظ وأصبح أداء املركبة أعنف
وقيادتها أمتع ومت تزويد احملرك بالتيربو املزدوج ،ولكن أفضل
صوت احملرك السابق ألنها من احملركات احلقن املباشر ،من
غير إضافات للمحرك فهي أجمل صوتا من وجهة نظري،
ويوجد بها أنظمة حتكم على مستوى عالي جدا ومنها نظام
التحكم بتمايل املركبة لدرجة إذا خاطرت بقيادة املركبة
تشعرك بالثقة وتصحح أخطائك ،وهي لألستعمال اليومي.
منافسي املركبة:
 المبورجيني هوركان سبايدر مكالرن  650سبايدر سبايدرعدد اإلسطوانات
V8
عدد الليترات
3.9L
ناقل احلركة
أوتوماتيكي
التسارع من  100-0كم /س  3.0ثوان
السرعة القصوى
 330كم /س
وزن املركبة
 1420كج
السعر بالريال السعودي يبدأ من مليون ريال سعودي
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مقال

٣-١

الوجود والعدم
وهذا اإلنسان

جهاد اخلنيزي

40

(هموم الكتابة يف الوجود)
كيف يبدو الوجود داخله ،وأين هو العدم؟
إنه تشكالت وهيئات وجودية تشعر بوجودها املعنوي
وتخاف العدم الذي يهددها دائما باخلطر ،إنها ال
تهدد فردانية اإلنسان بل تهدد هويات جمعية تبدأ
منه بالفناء يف األشياء أو يف اجلنس فتفني هويتها،
وكأن الهوية مطلوب ٌة لذاتها للظهور والفناء معا.
وهل حدث هذا أمام اإلنسان ،هل عاش العدم
الكلي ،هل رأه ،هل عرف حقيقة الفناء ،احملو،
اخللو ،اخلفاء.
من سأل مثل هذه األسئلة ،ومن يريد لها إجابات؟
أكثيرون أم قلة؟ وملاذا ال يسألونها حقا ،حقا ! هل
توجد مشكالت إلننا غفلنا عنها ولم نبحر فيها؟
إذا هذه رحلة يف الوجود والعدم معا بأي كيفية
يظهران مع بعض ،أو ال يظهران ،أو يبدو أحدهما
وال يبدو اآلخر.
رحلة حتمل ه ّما وجوديا ،كما حتمل ه ّما عاما لكل
اجلنس البشري بل لكل موجود يخاف طرؤ العدم
عليه ،وهموما خاصة تخص أي كاتب اعتزم أن يلج
بحر الوجود وأراد أن يفهم كيف جتري السفن فيه
التي هي منه ،وأن يفهم ما قد يجري على هذه
الرحلة أثناء املسير وعلى هذه املراكب التي تهتدي
بوجودها على ما يف الوجود ،وعلى ما يف الوجود
على ما فيها.
لذا يحضر اإلنسان يف قلب الوجود من خالل ذات
اإلنسان فله معنى يريده.
إنه اإلنسان الذي ينظر لكل شيء من وجوده ويطلبه
لذاته ،وال يقترب من شيء أو موضوع إال ألنه ينتفع
به ماديا أو معنويا ألنه يرى الوجود أرباحا لذاته
تتزايد ،يتجر ليكسب من الوجود ما يريده لنفسه
ألنه يشعر بقوة وجوده وبقوة ما يف الوجود.
وحني بدأ التأليف يف الوجود حتدى فكره وإنسانيته
مس هذه
ورسالته .لذا فإن أول ما واجهه حني َّ
املسألة هو ما ميكن أن يكشفه لنفسه ولغيره حني
يطلع على صفحات الوجود والعدم ولفيفهما الدائم.
إنه بحاحة لعني بصيرة بأقوى مما يعتقد ويواجه
األسئلة واملشكالت املعرفية منذ البداية ،بل يواجه
الوجود ذاته ألنه حاضر يف كل شيء وهو أداة
البحث كما هو غايته ويف نفس الوقت موضوعه.
ثالثية حاضرة (األداة والغاية واملوضوع) بالوجود
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نفسه.
فأكثرنا ينظر للمعرفة بعني ُمعشاة ويبدأ بفتح عينيه
فإذا هما مفتوحتان منذ البداية ،ومع تبني احلق له،
وينكشف حضور الوجود بنفسه يواجه مسائل أخرى
من أولها "كيف له أن يكتب يف البديهيات وكيف
يشرحها .كيف يُجيب على األسئلة ،كيف يطلب
اليقني للوجود بالوجود نفسه فكأنك تطلب معرفة
احلق باحلق نفسه الذي تريد إثباته".
وصعاب على ذهن القاصر العاجز
وتلك همو ٌم وآال ٌم
ٌ
الذي يعتقد أن الوجود له غياب نطلب حضوره
بالبحث عنه بينما الواقع نحن نبحث فيه.
ليست الرحلة مريحة للفكر .إنها أسئلة تتوارد
وال تنتهي ،أشياء واضحة ولكن الكالم فيها ليس
بالضرورة واضحا للجميع .حضور نراه غائبا ثم
نكتشف الضاللة الفكرية.
والكاتب هنا يفكر مبا يف الوجود نفسه أيضا،
وهناك حديث يف املجردات الوجودية ويف التسامي
الوجودي كما يف الوجود الظاهر احلسي ويف
هيمنته السائدة على كل شيء .وهنا يكرر السؤال:
أيكون لنا أمل أن نَعرف شيئا يُفرح العقل ،ويريح
الروح ،ويرضي القلب عندما نبحث يف الوجود.
ذاك الذي يبدو سائدا و مهيمنا و أوليا ،و واضحا
وغامضا معا.
كلمات رمبا ال تناسب املتعمقني يف الوجود .إنه
كالم مع شعراء الفكر ،وتأمالت احلاملني ،ورغبات
املتعلقني مبوضوع وجود ذواتهم كما وجود املطلق
ووجود الهويات املتشخصة يف األشياء ،ألن من يقرأ
يف الوجود ،ومن يكتب فيه يحضر الكل معه ،فكأنه
ال يكتب مع ذاته .إنه يكتب مع كل شيء ،وبوجود كل
شيء ،لذا هو يكرر اسمحوا لي أن تقرؤا معي ال
أن تقرؤا لي ،فكم أنا بحاجة لكم أيضا .كم يحتاج
الوجود إلى أن يتبدى يف ذاته ،كما يتبدى يف كل
شيء.
لذا ال تنتهي قصة الوجود بنهاية الكتابة فيه ،بل
هي بداية لرحلة أطول فبعد اإلقرار بالوجود هناك
متثالته يف كل شيء ،وكيف حتدث ،وكيف ينبسط
الوجود وينقبض ،وما تأثير العدم فيه ،وهل للعدم
واقعية عينية أم هو شيء يف الوجود نفسه.
( من مخطوط للكاتب يحمل نفس االسم )

أدب معاصر

إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي
raedaljishi@gmail.com

أدب
حارث خالق

عالمي
Harris Khalique

شاعر وكاتب باكستاني مؤلف لثمان مجموعات شعرية منها
 You and Your Love, Ishq ki taqveem meinوآخرها Melay mein
أيضا كاتب
َصد َر عام  2012وفاز بجائزة ال يو بي إل لألدب الرفيع يف شعر األردو وهو ً
مقاالت صحفيةَ .تغي َر ُ
منط كتابته مع ازدياد وتيرة العنف واحلروب.
ُ
اخترت من نصوصه تلك املليئة بالرؤية التأملية الشعرية املؤملة يف آثار احلرب
وقد
والنظرة املغايرة لألمور.
ُ
أن أترج َم
اخترت
فقد
(جولشر)
كنص
أعماله
ترجمة
على
وباإلضافة إلى قدرته
ْ
َب َ
عض ما َترجمه له منَ األردو األستاذ تيمور شاهد .

عد
ألنه ُم ّ
صور غريبة من االشتهاء والوحدة
يف مدينة بال حدود
تُغرينِي
َّسع
يف ضوءِ النهار املت ِ
وموت الليلِ
ُ
إ َّنهم يُغرونَني
أقترب
عندما
ُ
يأخذ َن يدي ويَرقصن
ض
أسلوب الن َّوارِ ُمر َّو ٌ
ُ
ُ
أصبحت مألوف ًة
املخاوف
ْ
والهواء ُمش َّب ٌع باملتعة.
ستنقع
س ِب
املتع ُة ت َّ
َند ُ
ِ
الرغبةِ والطموح.
وقت احلاجة.
تَختفِ ي َ
السعادةُ تَخد ُع املتع َة
والزم ُن يَستم ُّر مهما حدث .

بقايا

َدفْ ُن الشهداء الثقيلني

بعد املجزر ِة
َ
َساقط اللي ُل
ت
جا ًفا بال قمر.
دعونا َنم ُع قِ َط َع األجساد املمزقة
إ َّنه أسه ُل وأق ُّل أملًا
يف ظلمةِ السماء.
الذرا ُع ال ُيك ْن أ ْن تُخل َق مِ َن َس ٍاق
أصابع القدم
وال أصاب َع الي ِّد مِ ْن
ِ
طفل من فَخذِ رجل.
أو ِجذ َع ٍ
ولك ْن ماذا عن الرؤوس ؟
الرأس هو الرأس
ح ًيا كان أو ميتا

َتولنَا ُكلّنا نحن ال  180مليون
موكب جنازةٍ
إلى
ِ
َحملنَا مئات اآلالف من األجساد على أكتافنا
أخبرونا أ َّنهم شهداء والشهداء خفيفون*
ولكن الذين ُكنَّا نَحملهم كانو ً
ثقال
َّ
ث ّمة معدن بداخلهم
ات َقنابل ومسامير.
رصاص ،شظايا ،كر َّي ُ
رؤوس سيوف َ
رت داخل حلمهم.
وخناج َر ُك ِس ْ
ُ
األجسا ُد َستتحلَّ
الطني َفو َر دفنها
يف
ل
ِ
األرض صلبة حتت أقدامنا
ولكن املعدن َسيجع ُل
َ
ولزمن طويل .
* يف األصل َتم ُل الكلم َة معنيني وهما الضوء واخلفة.
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ثقافة
حوار

راسبوتين (( الــــ
ولد غريغوري يافيموفيتش راسبوتني يف العاشر من يناير عام ألف
وثمان مائة وتسعة وستني يف قرية بوكروفسكوي الريفية الواقعة يف
سيبريا ،بعيدا عن صالونات العائلة امللكية البراقة يف سان بطرسبرغ.
ويف طفولته ،ظهرت لدى راسبوتني رؤى مستمرة عن القوى اإللهية
وقدرات الشفاء اخلارقة ،إذ كان باستطاعته مثال أن يبرئ حصانا
مبجرد ملسه .لكنه اكتسب يف فترة مراهقته اسم راسبوتني ( أي
الفاجر) بسبب عالقاته اجلنسية الفاضحة.
وحني بلغ راسبوتني الثالثني من عمره كان زوجا وأبا ألربعة أطفال ،إال
أن ولعه بالشراب وسرقة اجلياد كان دائما ما يتناقض وأصول احلياة
العائلية التقليدية .وكان حادث اتهامه ذات مرة بسرقة حصان نقطة
حتول يف حياته ،هرب على أثرها من القرية والذ بأحد األديرة حيث
اتخذ صفة الرهبانية التي الزمته بعد ذلك طيلة حياته.
ومع تأثره بتجاربه الروحانية  ،رحل راسبوتني عن قريته ليصبح
مسافرا جواال يف أنحاء روسيا وخارجها .وخالل هذه الرحالت لم
يغتسل أو يبدل مالبسة لفترات بلغت عدة أشهر ،وكان يرتدي قيودا
حديدية زادت من املعاناة .وقد شملت هذه الرحالت الدينية الشاقة
رحلة إلى جبل اثوس باليونان وساعدته على اكتساب أنصار ذوي
نفوذ مثل " هيرموجن ،أسقف ساراتوي".
وأثناء فترة جتواله ،أصبح راسبوتني حتت تأثير طائفة متطرفة
غير شرعية تعرف باسم خاليستي ،وتنزع إلى اجللد واملمارسات
اجلنسية .ولعل سمة اجلمع الشاذ بني الورع واألفعال اجلنسية غير
الشرعية ،وخاصة الفاضح منها ،هي التي شكلت القاعدة التي ارتكزت
عليها ممارسات راسبوتني الدينية فيما بعد .فلم تفارقه أبدا فكرة أن
الفرد ميكن أن يصبح أكثر قربا من اهلل إذا ارتكب عمدا ذنبا شهوانيا
ثم تاب توبة نصوح.
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ثقافة

ـــــــراهب الشيطان ))
نفوذ وشهرة
ومثلما ذاع صيت راسبوتني ،خالل جوالته التي استقطب فيها إعجاب
األرستقراطيني ورجال الدين ،ازدادت أيضا قوة يصيرته .ففي إحدى
املناسبات ،ظهرت له السيدة مرمي العذراء وحثته على الذهاب إلى
سان بطرسبرغ ملساعدة العائلة امللكية .ويف عام آلف وتسعمائة واثنني
كان أول حترك لراسبوتني باجتاه العاصمة ،حينما زار مدينة كازان
الواقعة بالقرب من نهر فوجلا .وبدأ سريعا يف تكوين أكبر مجموعة من
احلواريني واملعارف على مستوى الطبقات العليا .ولم يعوقه عن ذلك
عيناه املغناطيسيتان ،وحليته الطويلة القذرة ،وشخصيته املشبوهة .إذ
نظر"مجتمع موسكو املهذب" إلى راسبوتني باعتباره "مرشدا روحيا" أو
(رجال مقدسا).
جاهز للجني
وبحلول عام آلف وتسعمائة وثالثة وصل إلى سان بطرسبرغ كالما
عن قوى صوفية قادمة من سيبريا ذات عيون وحشية مضيئة ،ونظرة
مجنونة .وبدا أن راسبوتني كان قد حدد موعدا لدخوله املجتمع الراقي
يف الوقت املناسب .،وقد ساهم يف ذلك أن الطبقة األرستقراطية كانت
مولعة مبسائل السحر والتنجيم ،و كانت عمليات حتضير األرواح أمرا
مألوفا.
ويف عام آلف وتسعمائة وخمسة قابل راسبوتني عالم الهوت كان
يعمل رئيسا ألكادميية دينية وكاهن اعتراف لإلمبراطورة ،إلكسندرا
فيودوروفونا .وقدم للبالط من خالل تزكية مسئولي الكنيسة العليا
وراهبتان سوداوتان الشعر كانتا تعرفان باسم الغرابان -كانتا فعالتان
بإمداد البالط بالصوفيني .وكان لألسرة امللكية الروسية يف املاضي
تقليد استقبال الرجال املقدسني من أجل مناشدة تدخلهم بعدة طرق ،
خاصة تلك التي تؤمن مولد ذكر يرث عرش روسيا.
حبيب ملكة روسيا
سجل القيصر نيقوال الثاني يف مذكراته اللقاء األول براسبوتني يف
الرابع عشر من نوفمبر عام آلف وتسعمائة وخمسة ،قائال "تعرفنا
على غريغوري ،رجل الرب ،من أبراشية توبولساك" .وبنجاحه املعهود
مع النساء ،ترك راسبوتني انطباعا عميقا لدى اإلمبراطورة ألكسندرا
فيوديوروفونا .إذ اقتنعت متاما بقدراته حني استطاع بإعجاز أن يخفف
من املعاناة والنزيف الذي أصاب أليكسيس نيكوليافبتش ،وريث عرش
روسيا املريض بسيالن الدم .ولم ميضي وقت طويل منذ أثبت راسبوتني
قوته اخلارقة لألكسندرا ،حتى أصبح مستشارها الشخصي املؤمتن على
أسرارها ،يزورها يف القصر يف موعد أسبوعي محدد.
حياة غير مقدسة
وبذيوع شهرة راسبوتني ،جنح يف جذب املزيد من األنصار من جميع
الطوائف االجتماعية .وقد تطوع هؤالء " البلهاء" كما كان يطلق عليهم
"الرتكاب اخلطيئة من أجل التطهر من آثامهم" مع رجل بدوا عاجزين
أمام جاذبيته.
حتت املراقبة
يزغ جنم الراهب راسبوتني يف سان بطرسبرغ ،وباملثل زاد عدد أعدائه .إذ
رآه كثيرون خارج حدود البالط يحيا حياة السكر والعربدة ،وغالبا ما يكون
بصحبة العاهرات .وحني علم مسؤولون سياسيون كبار بهذه الشائعات،
كلفوا شرطة سرية بتعقبه.

راسبوتني مع ليودور وهيرموغني.

طائفة اخلاليستي  ..وطقوسها السرية الغريبة
حتالف األعداء
وكان اثنني من أنصار راسبوتني السابقني هما راهب مييني متعصب يدعى
ليودور ،وهيرموجان أسقف ساراتوف ،على اقتناع تام بأن راسبوتني ما هو
إال جتسيدا للشيطان .ويف عام آلف وتسعمائة وإحدى عشر استدرجاه
إلى طابق سفلي حيث اتهماه باستخدام قوى الشيطان للقيام مبعجزاته
وضرباه بصليب .وأبلغ راسبوتني اإلمبراطورة بالواقعة وادعى أنهما
حاوال قتله ،ومن ثم مت نفي الرجلني .ويف السابع والعشرين من يونيو
عام آلف وتسعمائة وأربعة عشر عاد راسبوتني إلى قريته يف سيبريا.
ويف اليوم التالي تلقى برقية ،وبينما كان يف طريقه إلرسال الرد هاجمته
عاهرة سابقة مشوهة مجدوعة األنف ،تدعى شيونيا جاسيايا ،بوحشية
مستخدمة سكينا ،دفعها ليودور لقتل راسبوتني.
جثته عندما اخرجوها من النهر
العدد ( )٦٨محرم ١٤٣٨هـ /أكتوبر ٢٠١٦م
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ثقافة
العائلة القيصرية  ..االمير الكسي جالس على االرض

صورة تعبيرية للعشاء األخير لراسبوتني
بافالويتش ،والسياسي فالدميير بيرشيكفيتش .وتآمر الثالثة معا على قتل
راسبوتني واحلفاظ على ساللة العائلة املالكة.

املوت وإبليس
مدينة الشيطان
وبينما كان راسبوتني يتعافى يف املستشفى من الطعنات التي أوصى
بها ليودور ،كان القيصر نيقوال يحشد قواته استعدادا للحرب العاملية كعك وخمر
األولى ،التي جلبت كارثة على وطنه ،حيث فقد أكثر من أربع ماليني ويف ليلة السادس عشر من ديسمبر عام آلف وتسعمائة وستة عشر دعا
روسي أرواحهم .وبالعودة إلى سان بطرسبرغ ومع غياب القيصر ،استطاع يوسوبوي راسبوتني إلى قصر مويكا بحجة أن إيرينا التي يشاع عنها أنها
راسبوتني اكتساب املزيد واملزيد من القوى السياسية ،وساهم يف تعيني أجمل امرأة يف سان بطرسبرغ تريد مقابلته .وبينما كان ينتظر ظهورها،
وطرد الوزراء .وبنفوذه الطاغي على قرارات القيصر السياسية ،زاد اللوم قدم رجل لراسبوتني كعك وخمر مدسوس بهما سما مميتا .وقد أصيب
املوجه للراهب السيبيري على املشاكل التي عانت منها البالد ،حتى أن املتآمر بالهلع ملا بدا من حصانة راسبوتني ضد السم ،ولم يستطع يوسوبوي
السيطرة على نفسه فنزع مسدسه وأطلق النيران على راسبوتني .وبصعوبة
مدينة سان بطرسبرغ أصبحت تعرف باسم " مدينة إبليس".
بالغة ترنح راسبوتني خارجا إلى ساحة القصر حيث كان بفالوفيتش
وبيرشيكفيتش يستعدان للمغادرة ،فأطلق يرشيكفيتش النيران ثانية على
نبؤته بالقتل
ويف ديسمبر عام آلف وتسعمائة وستة عشر كتب راسبوتني خطابا للقيصر راسبوتني املترنح ،وضرباه بهراوة وقيداه قبل أن يلقيا بجسده يف نهر
يتنبأ فيه بقتله .وعن قتلته احملتملني ،كتب يقول" إذا قتلني أقاربك فلن نيفا .وعندما مت العثور على اجلثة بعد يومني دل تشريحها الذي كشف
يبقى أي فرد من عائلتك حيا ألكثر من عامني ،وتستطيع أن تقول أي من عن وجود مياه يف الرئتني أن راسبوتني كان ما زال حيا عندما ألقى به
أوالدك أو أقاربك ،فسوف يقتلهم الشعب الروسي ..سأُقتل ،لم يعد لي يف النهر .وكانت نهاية راسبوتني عالمة على بداية النهاية للقيصر نيقوال
وجود يف هذه احلياة .صلي أرجوك ،صلي ،وكن قويا ،وفكر يف عائلتك واإلمبراطورة ألكساندرا .فبعد عشر أسابيع فقط من وفاته ،أطاحت
الثورة الروسية التي اندلعت عام آلف وتسعمائة وسبعة عشر بأخر جيل
املصونة".
وبعد ثالثة وعشرين يوم فقط ،قتل اثنان من أقارب القيصر نيقوال الثاني من ساللة رومانوي .وبعد مرور أقل من عامني قامت فرقة معزولة بإعدام
راسبوتني .وبعد مرور تسعة عشر شهرا على مقتله ،أعدم قيصر روسيا القيصر نيقوال وعائلته بأكملها يف سيبريا .وبعد حوالي قرن ما زال السؤال
وعائلته بأيدي الثوار البلشفيني .فقد تزامن مع نبوءته أن حضر راسبوتني مطروحا ،هل كان راسبوتني معجزة حقيقية ،أم نصاباً بارعاً؟ سواء كان
ملقابلة األمير فيليكس يوسوبوي ،الزوج إليرينا ابنة أخ القيصر .وأراد فالحاً غامضاً ،أم شيطاناً يف جسد إنسان ،فما زال إرث راسبوتني األسود
يوسوبوي قتل راسبوتني ،شأنه شأن ابنا عم القيصر الغراندوق دمييرتي موجودا حتى اآلن ■.

االمير يوسوبوف وزوجته
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سيمفونية الضوء

 للتواصل مع الصفحةإعداد :فراس أحمد أبوالسعود
Email: firas@alkhat.net
 Twitter: @TheFirasInstagram: @MyHamasat

البيت العتيق ،من الحلم إلى الواقع
“البيت العتيق “ هو العنوان الذي اختاره الفنان الفوتوغرايف املتألق يوسف املسعود
ملعرضه الشخصي األول ،والذي مت افتتاحه يوم اجلمعة الثاني والعشرين من شهر
ذي احلجة  ١٤٣٧هـ بحضور كثيف لم يكن من الفنانني الفوتوغرافيني بل شهد
سواء من الزوار أو من املسافرين.
إقبا ًال كبير ًا من غير الفنانني
ً

البيت العتيق هو مشروع كان مبثابة احللم لدى الفنان املسعود ولكن فنانا لم يكتف برؤيته
كحلم جميل بل عمل جاهدا على حتقيقه واستغرق هذا العمل حوالي خمس سنوات ليتحول
الى واقع واجناز من البيئة احمللية بتقنيات بسيطة وأقل املعدات ،وقد اختار له مكا ًنا يف
صالة املغادرين يف مطار امللك فهد الدولي بالدمام ،ليستطيع إيصال رسالته إلى املجتمع
بكامل أطيافه وطبقاته ومستوياته وتنوع األديان.
قام يوسف املسعود بتوثيق وتصوير بيت اهلل احلرام أطهر البقاع على الكرة األرضية ،آخذاً
على عاتقه التحدي بإمتام عملية التصوير بكاميرا مدمجة صغيرة يف مختلف الظروف
واألوقات ،شملت وقت ما قبل التوسعة وأثنائها وشمل ذلك صوراً لطواف احلجاج بتنوع
حاالتهم العبادية يف مختلف الظروف املناخية سواء حالة الصفو أوأثناء نزول املطر ،وكان
هناك صورا خاصة بتغيير كسوة الكعبة.
زينت جدران معرض “ البيت العتيق “  ٢٨لوحة فنية مربعة و  ٩لوحات بانورامية ،وتزامن
مع افتتاح املعرض توقيعه لكتابه املص ّور الذي حمل ذات العنوان .افتتح املعرض مدير املطار
املناوب االستاذ احمد سالمة الرويلي واستمر ملدة سبعة أيام يف صالة املغادرين اخلارجية
يف مطار امللك فهد الدولي بالدمام ولقى جناحا مستحقا كبيرا.
املعرض كان برعاية كل من "عيش وسمج" و "مصنع اخلزر لتجميد األسماك"
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البطاقة الشخصية
 يوسف عبداهلل املسعود مواليد ١٩٧٩ معلم تربية خاصة (إعاقة سمعية) حاصل على دبلوم فن التصوير الفوتوغرايف منمعهد  PIبأستراليا.
 مصور مهتم بتصوير البورتريه وحياة الناس،حاصل على لقب فنان الفياب وعلى العديد من
اجلوائز احمللية والعاملية.
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مقال

كتابان من مكتبتي
محمد املبارك
دائما ما أحب الكتابة يف الكتب والقراءة واملكتبات وال أعلم ما الذي يشدني إلى ذلك ولرمبا يرجع
ذلك لكثرة زيارتي للمكتبات وقربي من الكتاب وحبي له  ،فكثيرا ما أكتب وكتبت يف هذا اجلانب
(السفر وصحبة الكتاب – القراءة وبناء الشخصية – الكتابة وطقوسها..الخ).
ويف كل مرة أتناول املقال بشكل مختلف بحسب ما يتطلبه املوضوع  ،فتارة عن صحبة الكتاب يف
احلل والترحال وتارة أخرى عن أثر القراءة يف بناء شخصية الفرد وأثرها الفعال يف بناء املجتمعات
ومرة ثالثة يف كيفية الكتابة واختالف طريقتها وأسلوبها بني كاتب وآخر..الخ.
أما يف هذا املقال فسأكتب عن كتابني قرأتهما وسأستعرض مادتيهما للقارئ الكرمي-:
أول الكتابني  ،كتاب
(( العالمة الشيخ
علي املرهون ؛ هدي
وسكينة
العلماء
العابدين))  ،للشيخ
حسام بن سعيد آل
سالط  ،والذي يقع
يف ( )78صفحة من
القطع الصغير ،
وقد أمته يف بداية
عام 1432هـ.
بدأ املؤلف الكتاب وافتتحه بإطاللة على حياة
املترجم له بالتعريف بشخصيته الكرمية من
حيث االسم والنسب واملولد ثم ع ّرج على دراسته
احلوزوية بذكر بعض أساتذته وشيء من دروسه.
وبعدها أردف املؤلف بذكر شيئا من أدوار
العالمة املرهون الدينية واالجتماعية والتربوية
والتي تتمثل يف التدريس والتبليغ وبيان األحكام
والتعاليم والعقائد وأقامت صالة اجلماعة ،
هذا من جهة ومن جهة أخرى اجتماعية كان
يلتقي املؤمنني بوجه طلق مبتسم حيث يقضي
حوائجهم ويوزع عليهم اإلعانات ويحل مشاكلهم
ويصلح بينهم.
وعلى هذا وذاك وإكماال لدور الشيخ االجتماعي
كان ( رحمه اهلل) يعتبر أول رئيس فخري جلمعية
البر اخليرية بالقطيف بعد إنشائه لصندوق البر
اخليري بالدبابية وإسهاما منه يف نشر العلم
واملعرفة فقد شجع على طباعة الكتب وعمل
على ذلك وقد ألف هو شخصيا مجموعة من
الكتب القيمة  ،والتي منها-:
 -1قصص القرآن
 -2قصص األنبياء
 -3لقمان احلكيم
 -4أعمال احلرمني
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 -5أعمال شهر رمضان
 -6مغني القراء ( 3مجلدات)
 -7مذكرة ابن مرهون ( مخطوط)
 -8آداب الطالب الدينيني ( مخطوط).
وغيرها من الكتب التي ألفها املترجم له
واستعرضها صاحب الكتاب ( املؤلف).
ثم انتقل املؤلف إلى محور املعالم البارزة يف
شخصية الشيخ ( رحمه اهلل) وع ّدها يف ثالثة
معالم-:
 -1معلم العبودية  :وأدرج حتته اخلشية
واخلضوع هلل والتواضع والوقار واإلخالص ،
وكذلك تزكية النفس ومحاسبتها وصيانتها عن
موضع التهم.
 -2معلم الوالء  -:ويضم أصالة اآلل ال أصالة
الذات وطهارة املنبع واالرتباط مبنبع الفيض.
 -3معلم القدوة  ،وفيه  -:الروح األبوية ونشر
املعارف الدينية وخدمة احلق يف صورة اخللق
ويف نهاية هذا املعلم الهمة العالية وصبر
العارفني.
وينهي املؤلف الكتاب مبلحق وبعض الصور التي
متثل شيء من حياة الشيخ الراحل.
واخلالصة أن الكتاب يعتبر ثمرة وحتفة يستلذ
بها القارئ يف التعرف عن كثب على الرجل
العالمة الذي أفنى كثيراً من عمره
وحياته يف خدمة دينه ودنياه
بالعطاء على جميع األصعدة
الفكرية واالجتماعية والتربوية.
أما الكتاب الثاني فهو كتاب
بسيط يف محتواه ولرمبا فكرته
ولكن الذي يشدك فيه (مؤلفته)
التي لم تتجاوز احلادية عشرة
من عمرها وكونها تفكر أو تقبل
بأن تصرف من وقتها شيئا للكتب
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واملطالعة والتأليف يف وقت سحبت األجهزة
احلديثة البساط من حتت قدم أي شيء آخر
من املمكن أن يشغل األطفال فهذا يف حد ذاته
يعد رائعا ،أنها املؤلفة (بتول حسن آل حمادة)
وكتابها (ألوان احلياة) وهو عبارة عن مجموعة
من القصص القصيرة لألطفال.
هذا الكتاب الذي شغل الصحافة احمللية أو
رمبا أوسع من املستوى احمللي وكتب فيه من
كتب تيمنا بهذه الطفلة الصغيرة أو تشجيعا لها
لإلقبال على املزيد من هذا الفعل احلسن يف
املستقبل.
فهذا األستاذ حسني السنونة يف صحيفة مكة
يف عددها الصادر يف يوم 1437/5/4هـ  ،يكتب
(بتول تؤلف ألوان احلياة) ويعلق يف املقال قائال
( تشجيع والداها هو السبب الرئيسي وراء
تأليفها)  ،وأنا أعلق ألقول  ،حقاً لها أن يكون
والديها سبب لتأليفها كيف ال وقد حظيت بوالد
كاألستاذ حسن آل حمادة.
ويكتب األستاذ منر النمر يف صحيفة الرياض
يف عددها (  )17302الصادر بتاريخ /25
محرم1437/هـ ( ،أصغر مؤلفة سعودية تقدم
ألوان احلياة).
ويف صحيفة القطيف اليوم االلكترونية  ،تنشر
وفاء اخلويلدي ( بتول آل حمادة تلون احلياة
بقصص طفولية).
والكتاب يستحق ما كتب ونشر عنه فقصصه
قياسا لسن املؤلفة تعتبر أكثر من رائعة وليس
هناك مجاال لسرد شيء منها وإمنا هذه بعض
عناوين القصص التي وردت يف الكتاب ( الفتى
األسود -األجهزة االلكترونية  -الكتاب صديقي
– اللعب مع القطط ..الخ).
أرجع ألقول هذا كتاب رائع وراقي ملن هو يف
مثل سن املؤلفة يأخذون منه
الفائدة والعبرة والعزمية واإلرادة
واإلصرار ألن يصلوا إلى ما
وصلت إليه ( بتول) ويتخذوا من
الكتاب الصديق والرفيق الدائم.
ال يسعني يف نهاية هذه الوريقات
إال أن اشد على يديها وأدعو لها
ولوالديها الذين لوال اهلل تعالى
ثم هما ملا أحبت بنتهما الكتاب
ولم يحفل هو مبالمسة يديها
ألوراقه .

نقطة آخر

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

رهان ( مجلة الخط )

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

حسن الشيخ
خالل العقد األخير  ،حدث انقالب إعالمي هام  ،حينما عاشت الصحافة الورقية مخاض
التحول لصحافة الكترونية  .وسارعت كبريات الوسائل اإلعالمية للتوقف عن اإلصدار
الورقي مثل مجلة ( نيوز ويك ) وصحيفة (اإلندبندنت ) وغيرهما من الصحف واملجالت
األخرى .
باإلضافة إلى مخاض التحول اإلعالمي  ،كان هناك مخاض آخر يخص الكتاب الورقي
أيضا .فالعديد من دور النشر االلكترونية  ،روجت للكتاب اإللكتروني .
ويف خالل صخب التحول االلكتروني للصحافة الورقية  ،والكتاب الورقي ،صدرت مجلة
(اخلط ) لتتحدى الواقع املعاش  .ومنذ صدور املجلة قبل أكثر من خمس سنوات  ،والبعض
يراهن على توقفها  .اال أن مجلة ( اخلط ) أثبتت تواجدها اإلعالمي على الساحة احمللية .
ولعل السر يف هذا االستمرار يف التواجد  ،يكمن يف إصرار رئيس حتريرها األستاذ فؤاد
نصر اهلل على بقاء املجلة الورقية  .وإرادته وعزميته على اإلصدار الشهري  ،رغم كل
الصعاب الفنية  ،والتحريرية  ،واالعالنية  ،التسويقية يف كل إصدار جديد .
البعض يرى إن هناك سلوك قرائي جديد  ،يدفع القارئ للتوجه اإللكتروني بدال من الورقي .
كما أن صعوبة النفاذ  ،والتوزيع واالنتشار معوقات تخطاها النشر االلكتروني  .بل إن النشر
االلكتروني يتميز بالسرعة الفائقة لنقل االخبار  ،وتغطية األحداث  ،بصورة ال ميكن للنقال
الورقي ان ينافسه فيها  .باإلضافة الى كل ذلك هناك وسائل التواصل االجتماعي  ،التي
هي يف العادة األكثر سرعة  ،واألوسع انتشارا  ،بل واألعلى حرية يف نقل االخبار وتغطية
القضايا املعيشية املختلفة .
إال أنه ورغم كل ذلك فان الصحافة االلكترونية ووسائل التواصل االجتماعي  ،تفتقد
خاصيتني مهمتني  :األولى لها عالقة باملصداقية  .فمصداقية اخلبر اليوم ال ميكن أخذه من
وسائل التواصل االجتماعي  .بل إن بعض وسائل االتصال االجتماعي  ،أصبح أسمها مرادفا
لعدم املصداقية  .وأضحت مسرحا لإلشاعات املتعددة  .والثانية ذات عالقة بالتوثيق.
فاألخبار واملعلومات واألفكار التي تنشر يف الصحافة االلكترونية  ،أو على بعض وسائل
التواصل االجتماعي  ،ال ميكن استرجاعها بعد فترة من الزمن  .بينما املجلة الورقية ميكن
للقارئ االحتفاظ بها لعشرات السنوات  .موثقا فيها اخباره  ،واجنازاته  ،وكتاباته  .وهذا ال
يتوفر عادة يف املجال االلكتروني .
وال اظن اليوم هناك بيت من بيوت املنطقة الشرقية  ،اال ويحتفظ مبكتبة بعدد واحد على
األقل من مجلة ( اخلط ) ألنها نشرت خبرا  ،أو مقاال  ،أو مقابلة  ،أو رمبا صورة تهمه أو
تهم أحد أفراد عائلته  .وهذا هو الرهان الناجح الذي حققه زميلنا األستاذ فؤاد نصر اهلل .

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com
برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951
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اسم مميز في عالم المطاعم

مت افتتاح
قسم العائالت

القطيف  -شمال سوق اخلميس
تلفون ٨٥٤١٧٣٢ :

عروض مميزة وأصناف جديدة في وجبة الغذاء

