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خادم الحرمين الشريفين
يدشن المركز الثقافي العالمي
و4مشروعات عمالقة لـ «أرامكو»
بـ 160مليار ريال
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منذ اأن�ضاأنا مدار�س اخلط الأهلية بالقطيف يف العام 1414هـ 1993م و�ضعنا
لأنف�ضنا طريقاً حمدداً ووا�ضحاً يرتكز على بناء املواطن ال�ضالح القادر على
حتمل اأمانة النهو�س بهذا الوطن احلبيب  ،وكانت فل�ضفتنا التعليمية مهتمة
ببناء الفرد واملجتمع وتكوين �ضخ�ضية الفرد وتربيته وتزويده بالقيم الإ�ضالمية
واملثل العليا واإك�ضابه املهارات املعارف التي ت�ضاعده على الإ�ضهام يف بناء جمتمعه
وتنميته وتطويره علمياً وثقافياً واقت�ضادياً واجتماعياً وح�ضارياً و�ضلوكياً وذلك
وفق ما جاء ب�ضيا�ضة التعليم العامة للمملكة العربية ال�ضعودية.

مدر�سة اخلط الأهلية
ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي ( نهاري وليلي )

Al - Khut Private School
E - mail: alkuthsch@hotmail.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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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.

تفصيالت ما قبل النكسة:

يعترف الدكتور حازم الببالوي أنه عاد إلى الوطن "مصر" 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  ،يأخذ 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  ،من املمكن من 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  ،كما أن اجلنيه املصري لم يكن قابال للتحويل  ،وال
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إمكانية ألن يعثر املسافر على العملة الصعبة  ،وهو وضع كان بالغ
السوء ـ أساسا ـ على احلريات الفردية .
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  ،وإذا كنت ثريا ولديك أموال فمن
املمكن 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 ،
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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 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 .
كانت حملة من الكذب والتضليل  ،ويعتقد
خطابات ووقائع:
الببالوي أن أكبر مصيبة حلت بالشعب العربي
 ،وبنفسيته حتى اآلن  ،ولم يستطع ان يتخلص منها نهائيا هي هزمية يالحظ الدكتور حازم الببالوي أنه منذ عام  1956وخطابات
عبدالناصر السياسية كانت تشحن الناس يف الوطن العربي كله
اخلامس من يونيو سنة .1967
باجتاه حتقيق احللم  ،والصمود أمام القوى االستعمارية  ،وإضفاء
طابع العزة والكرامة لدى الشعوب يف مختلف أرجاء األرض العربية
مأساة الهزمية:
إنه جرح غائر ال يعتقد الدكتور الببالوي أننا برأنا منه  .أي أنه حتى وقعت هزمية  . 1967طوال هذه الفترة كان املثقفون بدركون أن
حتى هذا التاريخ كانت مسيرة الثورة يف صعود وهبوط  ،وهناك خطابات عبد الناصر تعد من أجل كسب ود اجلماهير  ،كي تتماهى
مالحظات على بعض األمور األساسية  ،وأغلب املصريني كان مؤيداً مع أحالمهم .
لتيار الثورة مع وجود مالحظات وحتفظات حول بعض التفصيالت  ،ألن عبد الناصر كان يؤثر يف اجلماهير باجلزء الوطني املوجه
ملقاومة االستعمار  ،والوقوف بحسم أمام اإلمبريالية .
لكن النبرة الغالبة كانت هي نبرة التفاؤل .
إننا أمة ناهضة ولديها مشروع عروبي جديد  ،سنحقق منه الشيء كان أبناء هذا اجليل يشعرون بالكرامة  ،وانهم قادرون ،ألول مرة،
الكثير  ،ممكن أن تختلف مع هذا اجلانب أو ذاك  ،لكنك مع املشروع على رفع رأسهم أمام القوى الكبرى التي لم نكن نستطيع أن نرفع
إجماال  .الفكرة األساسية أن هناك أمال  ،وليس األمل فقط بل رأسنا أمامها فيما سبق .
اإلحساس املتزايد بالقدرة على حتقيق جزء كبير من هذا األمل ،كان املصريون يعتبرون املسألة كأن هذا هو والدك الذي قد يضيق
وكان لدينا إحساس أن األمة العربية ستتوحد  ،وهي التي عاشت عليك اخلناق يف الداخل  ،لكنه يحميك إذا تعرضت خلطر يف اخلارج
 .كان هذا هو اإلحساس السائد وقتذاك  ،بالرغم من املالحظات
طويال يف تخلف وفقر .
املشروع اجلديد كان يعطي األمل بأن تلك األمة ستغتني وتتقدم ،التي كان جيل الدكتور الببالوي يتداولونها هنا وهناك حول طبيعة
وتنهض  ،وهناك قدرة على حتقيق هذا األمل  ،فالشعور القومي السياسة الداخلية  ،إمنا على األقل استعيدت احلرية  ،وحقق
املتأجج منحنا إحساسا أن هذه األمة قد بدأت خطواتها اجلادة االستقالل  ،وبدأت الدول العربية التي كانت حتت هيمنة اإلستعمار
لتتحول من أمة فقيرة متخلفة اقتصاديا إلى أمة قوية  ،تستطيع تتحرر الواحدة تلو األخرى  ،وهذه البلدان بدأت متوج بالثورة مثل
حتقيق أحالمها  ،وهذه القدرة جاءت نتيجة شحن معنوي وإعالمي اليمن  ،واجلزائر  ،وشمال أفريقيا كله  ،وكان املد الثوري ميتد
ليشمل مناطق جديدة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية .
متزايد .
يستعرض الببالوي احداث تلك الفترة ويؤكد أنها كانت أوهام
قوة أفضت إلى الهزمية  ،ثم حتولت إلى حالة كاملة من اليأس ،وفاة الزعيم والفراغ:
واإلحساس باخليبة  ،والفشل  ،وعدم القدرة على فعل أي شيء يف تلك الفترة كان الدكتور الببالوي يدرس يف جامعة األسكندرية
وكان منتدبا يف القاهرة  ،ألنه يعمل يف مكتب وزير التخطيط  ،وكان
نافع .
ويؤكد أننا بعد مرور كل هذه السنوات أن أكبر مأساة عرفتها يكلف ببعض املهام املتخصصة .
األمة العربية ليس فقط يف القرن العشرين بل لقرون عديدة مضت .يف سبتمبر  1970توفى جمال عبد الناصر  ،وكان حينذاك يعمل
هي أزمة  ، 1967ولم يتم تصحيحها بالكامل حتى اآلن  .مت تصحيح بالتدريس بالكويت  ،وهناك جاءهم اخلبر أنه تويف  .فخرجت الناس
جزء منها يف عام  ، 1973إمنا ال زالت هناك أزمة نفسية داخل إلى الشوارع و امليادين عن بكرة أبيها  ،متجهة إلى السفارة املصرية.
كان من الواضح أن الوفاة هزت العالم العربي ،حزن وإحساس
الوجدان العربي أشبه ما يكون بالثأر .
حقيقي بالفقد ،وكثيرون جدا يف الكويت حتى هذه اللحظة يرون أن

5

أول اخلط

جمال عبد الناصر هو الوحيد الذي انتصر لفكرة القومية العربية ،
وجاء بالعزة للعرب .
حتى الناس الذين اتخذوا منه موقفا معاديا  ،بكوا وتأثروا لرحيله
ألسباب كثيرة أولها أن عبد الناصر يف خطاباته كان يتكلم عن
العواطف احلقيقية  .عواطف شعب يريد أن يتحرر من سلطات
أجنبية ضغطت عليه طويال  ،فوقف يتحدث عن الوحدة العربية وعن
العدالة االجتماعية ،،وكان ذلك أمل الناس كلها  .يف نهاية األمر
متكن من أن تتوحد لغته مع مشاعر حقيقية عند الناس  ،ثم أنه
كان احلاكم املطلق مثل األب الروحي واحلقيقي الذي يسـّـير كل أمور
بيته  ،لذا تصور الناس أن احلياة ال ميكن أن تستمر بدونه.
يقول الدكتور الببيلوي :عندما تويف الرئيس  ،لم يكن البكاء على
عبد الناصر هو األهم بل كان السؤال هو  :ماذا سنفعل بدون وجود
األب ؟ كيف نقوم بأمورنا وقد تعودنا أن يقودنا هذا الرجل ؟
موت عبد الناصر جعل الناس تشعر بالفراغ الهائل بل بالعجز الكامل
عن مواجهة احلياة  .برحيله قال ملن تعودوا أن تكون بيده املبادرة :
أنتم اآلن بيدكم األمر  ،وميكنكم أن تتصرفوا بكامل حريتكم  .لقد
فوجيء الناس مبا حدث  ،وبدأوا يبكون من اخلوف على املصير
املجهول .
هناك عدة أمور ينبغي حسمها  ،منها أن الرجل قد تختلف حول
افعاله  ،لكن كل ما كان يقوله هو تعبيرعما يجيش يف عقول الناس،
فهو بحق كان يعكس ضمير أجيال متتالية من الشعب بأسلوب يتفق
مع أحالمهم وطموحاتهم اجلديدة .لكن خطورة املوقف أن هذا
الرجل بالذات عود شعبه أن يتحمل عنه املسئولية  ،لذا جاء موته
املفاجيء يف وقت لم يستعد فيه الصف الثاني حلمل مهام وأعباء
املسئولية  .كما أنه مات يف عز شبابه ـ  52سنة تقريبا ـ كل هذه
األمور حركت مشاعر الناس .

كثير من االجراءات يف مختلف األمور .
وهذا أعطى نوعا من الراحة بالنسبة له ،
لكنه يعتقد أنه حتى سنة  1973لم يأخذ أحد
تصرفاته مبأخذ اجلدية  ،بل هوجم بضراوة.
وعندما حدث انتصار سنة  1973استقبله
الناس استقباال هائال ،لكن الناصريني كان
لديهم أزمة هي أن هذا الرجل حرمهم من
امتيازاتهم  ،وكان داخلهم شعور بأن النظام
اجلديد يحرجهم  ،وأنه يأخذ منهم موقفا
معاديا  .كانت هناك أيضا الرغبة يف تشويه
عمل الراحل  ،لكنه يعتقد أن الرأي العام
كان يرى أن انتصار أكتوبر  1973هو انتصار
حقيقي ومشرف ،ويعتقد الببالوي أنه على
عكس الفوضى التي حدثت سنة ، 1967
والشعور باالضطراب  ،فقد جاءت حرب
 1973لتحدث انضباطا يف كل شيء  :يف
الشوارع  ،التموين  ،احلالة األمنية .
احلقيقة ان الناس احست باملسئولية
وتصرفوا على هذا األساس  ،وبالطبع بعد
هذه احلرب حدثت عدة أمور غيرت الطابع السياسي املصري كلية
 .أولها أن التخطيط لإلنفتاح اإلقتصادي قد يدأ ،وقيل أن هناك
عددا من اإلنحرافات  ،وكان هناك لغط أنه بدأ يحدث تسيب يف
الدولة والقفز فوق القوانني  .هذا ال مينع من القول أن السادات يف
الفترة األخيرة من حياته كان يتصرف بعصبية زائدة  ،فقد اعتقل كل
االجتاهات السياسية  ،وأخذ موقفا من البابا شنودة  ،وأثار األقباط،
واعتقل السياسيني .
من الواضح أن الشهور األخيرة أنه كان مير بإحساس نفسي
بالعزلة ،لذا تصرف تصرفات ال تتناسب مع ما كان ميثله من قدرة
على املرونة فيما قبل .
األمر اآلخر أنه يف سنة  ، 1977وملا قامت " مظاهرات اخلبز "
اسماها " ثورة احلرامية "  ،والناس أطلقت عليها " ثورة اجلياع "
بسبب ما حدث من ارتفاع كبير يف األسعار  ،وهذه حلظة فارقة يف
تصرفاته .
قبل هذا كان منتبها لضرورة التحرير  ،فأدار حوارا وطنيا حقيقيا ،
لكنه بعد احلرب وحتوالت اإلنفتاح ثم ثورة اخلبز  ،زادت قبضته ،
وقد غير كثيرا من األوضاع ملصلحته  ،ومن ضمن األمور التي غيرها
الدستور الذي نعيش يف ظله حاليا  ،فهو يضع كل السلطات يف يد
احلاكم .
صحيح أن الدستور يف أول ظهوره جعل منصب رئيس
اجلمهورية ميكن للشخص الواحد شغله لدورتني  ،لكن يف سنة
 1976جعل السادات املدة مفتوحة  ،ولسوء حظه مات قبل ان ينتفع
بذلك القانون. .

السادات والسالم:

يتصور الدكتور حازم الببالوي أنه بدءا من سنة  1973إلى سنة
جتربة السادات  ،وحرب أكتوبر :
 1977كان الرئيس محمد أنور السادات يتمتع بقدر كبير من الشعبية
حسبما يرى الدكتور الببالوي أن الناس لم يعاملوا السادات بجدية ،واالحترام .ومع مظاهرات واضرابات سنة 1977بدأ ت ردود افعاله
فهو يف نظرهم ضعيف  ،وقد جاء إلى سدة احلكم بشكل مؤقت  ،إلى تزداد  ،كما اشتدت قبضته على احلكم  ،ويف السنة األخيرة من
أن تتم مسألة تصفية احلسابات بني األطراف املتصارعة .
واليته ميكن القول أنه كاد يفقد أعصابه متاما  ،وبدأ يتصرف
يف الوقت نفسه بدأ السادات يف إجراء عمليات تسهيل وتخفيف تصرفات أغضبت اجلميع  ،نتيجة شعوره أنه قدم تنازال كبيرا
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بذهابه إلى القدس  ،ثم لم يحصد مقابلها
شيئا معقوال  ،ولنضف إلى ذلك أن األمريكان
بدأوا يتجاهلونه  ،فأحس أنه خسر كل شيء،
يف ضربة واحدة .
وحني رجع من زيارة القدس  ،بعد إلقاء
خطابه يف الكنيست خرج ملقابلته ما اليقل
عن خمسة ماليني مواطن  ،وقد خرجوا
بدون تنظيم ،وبتلقائية  ،وقد فوجيء الرجل
بالتأييد الشعبي الذي لم يتصوره .
حدث أنه حني كان الرئيس االسرائيلي " مناحم بيجن " يف مصر،
وقابل السادات  ،بعد املقابلة مباشرة مت ضرب املفاعل النووي
العراقي  ،فشعر الناس أن اخلطوة التي قام بها السادات لم تقابل
بجدية من ناحية اسرائيل ،التي تتالعب بكل املواثيق كعادتها دائما .
يؤكد الببالوي أن كثيرا من املصريني بدأوا يعتقدون بحدوث سالم،
وأنه من املمكن بدء صفحة جديدة  ،ولقد بدأ هذا احللم يتالشى
ملا وجدوا أن السالم لم يتحقق  ،وأن إسرائيل تتالعب  ،ومتاطل ،
وملا حدثت عملية ضرب املفاعل العراقي بدأ السادات يفقد الكثير
من أنصاره من هؤالء الذين أيدوه يف أول األمر  ،وكانوا مستعدين
لقبول فكرة السالم  .قالوا  :ما املانع ؟ لقد حاربنا "إسرائيل" ملدة
 30سنة ،وهذا يكفي  ،لنجرب السالم  ،ولنفتح صفحة جديدة .لقد
خذلهم الكيان الصهيوني .
هذا القدر من حسن النية بدأ يتالشى  ،ملا وجدوا أن الطرف
اآلخر يسير على نفس نهجه القدمي  ،ومن  1973وحتى 1978م حيث
مت توقيع مسودة اتفاقية كامب ديفيد  ،خمس سنوات كاملة شهدت
مفاوضات مضنية .
يعتقد الدكتور الببالوي أن أغلب املصريني كانوا يرون أن الدول
العربية غير منطقية يف تصرفاتها من ناحية مقاطعة مصر بعد
املعاهدة مع إسرائل  ،وكان هناك تياران رئيسيان  .األول يرى أنه
طاملا هذه دولتي فيجب أن أقف مع قرارات حكوماتها  ،أما الثاني
فكان لديه نوع من االحساس أن وطنه بلد فقير  ،ال يستطيع أن
يستمر يف احلرب إلى ما ال نهاية  ،بينما العرب يتفرجون  ،ويتمتعون
مبستويات معيشة مرتفعة جدا  ،ورغم ذلك فهم ينتقدون تصرفات
السادات ،لكنهم ال يدفعون الثمن نفسه الذي ندفعه باستمرار ،وال
يوجد لديهم نفس املأزق االقتصادي الذي يخيم على سماء الوطن.

بطولة امللك فيصل:

يستعيد الدكتور حازم الببالوي املوقف الكبير الذي وقفه امللك
فيصل حني أمر بوقف إمدادات البترول للدول املساندة للعدوان
االسرائيلي  ،وهذه من الفترات التاريخية التي انتعش فيها األمل
العربي من جديد  ،حيث كان هناك شعور قوي بعودة القوة العربية،
وهي الفترة التي اشتغل فيها الببالوي بالصندوق العربي لإلمناء،
وكان إحساسه وقتها أننا القوة االقتصادية اجلديدة التي ستتمكن
من إنشاء مشروعات إمنائية عظيمة .
كان هناك نوع من الزهو العربي بالنفس  ،ولقد كان التهديد بقطع
إمدادات البترول سببا أساسيا يف رفع أسعار النفط  ،واستعادة
الدول العربية لقدراتها  ،حيث بدأ جنم القوة العربية يف الصعود ،
وأدى هذا إلى إيجاد فرص عمل حقيقية لكثيرين .
لقد كانت فترة احتشدت فيها اإلرادة العربية كأفضل ما يكون،
وشعرنا جميعا بالفخر والزهو والقدرة على امتالك اإلرادة  ،وهو

ما حدث نتيجة التضامن العربي احلقيقي ،
ونتيجة لوجود موقف محدد علني وواضح
لتحرير األرض وحترير اإلرادة.

جتربة الكويت:

اشتغل الدكتور حازم الببالوي يف مصر ،
ثم ذهب للكويت ثالث سنوات ،ورجع بعدها
لبالده مدة ثالث سنوات أخرى  ،ثم عاد
للكويت ثانية  .أول مرة ذهب فيها للكويت
كأستاذ جامعي  ،وثاني مرة كمسؤول بصندوق اإلمناء العربي  ،وهذه
كانت فترة هامة جدا يف حياته  ،ألنه كان بصدد إنشاء اجلامعة
 ،ورأى الطالب األوائل الذين دخلوا اجلامعة  ،وهم الذين تولوا
الوزارات خالل اخلمس عشرة سنة األخيرة  ،وأغلبهم من طالبه ،
مثل أنور نور  ،عبد الكرمي البابطني  ،يوسف اإلبراهيم  ،وغيرهم .
جيل جديد من أبناء الكويت  ،لكن ما يؤكده دائما هو أن إنشاء
جامعة الكويت كانت مسألة تبعث على األمل  ،وكان للطالب قسم
غير قسم الطالبات  ،وتطورت اجلامعة  ،خاصة أنها كانت وليدة ،يف
حني أن هناك طالبا آخرين ذهبوا للدراسة يف أمريكا  ،أو بيروت ،
أو القاهرة .
كان طالبنا يريدون أن يثبتوا ألقرانهم أنهم ليسوا أقل كفاءة منهم ،
وبالفعل كانت لديهم روح مقاتلة ،ورغبة ملحة يف التفوق والتحصيل .
يف هذا التوقيت لم يكن هناك حجاب للفتيات  ،بالرغم من وجود
الفصل ،وكانت حتدث أحيانا مظاهرات  ،وينضم البنات إلى األوالد
أو العكس يف روح متطلعة للمستقبل  .كانت اجلامعة تسهم يف إحياء
رغبة حقيقية لدى الشباب يف التحديث  ،وجتديد األفكار التي ورثها
املجتمع القدمي  ،انطالقا ملجتمع معاصر .
كان الببالوي يشعر أن هؤالء اخلريجني لديهم رسالة  ،فهناك بداية
دفعات يحاول أصحابها ان يثبتوا للمجتمع أن حتصيلهم العلمي
ليس أقل منتحصيل طالب البعثات يف اخلارج  ،ومت جتذير فكرة
الريادة لفترة طويلة .
عاد الببالزي ملصر ليعمل أستاذا مساعدا يف جامعة األسكندرية،
وهي مرحلة عابرة يف حياته فقد عاد من سنة 1971إلى 1974
وتضمنت هذه الفترة ترتيبات اإلعداد للحرب  ،ولم يكن الشعب قد
وثق يف السادات بعد .
ذهب مجددا إلى الكويت ليعمل يف الصندوق العربي لإلمناء
االقتصادي واالجتماعي هذه املرة  ،كان باحثا اقتصاديا  ،وخبيرا
يف متويل املشروعات ،ويذكر من بني تلك املشروعات ما أقاموه يف
السودان  ،وموريتانيا  ،والصومال .
كان الصندوق يف أول إنشائه  ،وكان يف حاجة إلثبات وجوده  ،ولديه
دراسات مهمة  ،ويقوم بتمويل مشروعات طموحة  ،كمؤسسة عربية
تنشأ بني الدول الفقيرة  ،وهذا شيء جميل جدا  ،فهو يشبه البنك
الدولي بخبراء عرب من كافة البلدان العربية  ،ويعتبرها جتربة كانت
تنبيء باخلير  ،ولكنها لم تستمر طويال .

خطوات أخرى:

عهد إلى الدكتور حازم الببالوي مهمة إنشاء البنك املصري لتنمية
الصادرات  ،فأنشأه ،وكان رئيسه  ،وظل هناك إحدى عشرة سنة
حتى  ، 1995ثم اختير أمني عام مساعد األمم املتحدة ( جلنة
االقتصادية واالجتماعية ) يف بيروت  ،من سنة  1995وحتى 2000
 ،ثم منذ  2001مستشارا لصندوق النقد العربي .
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عن انطباعاته حول جتربته يف " اإلسكوا "  ،وهي تعني اللجنة
االقتصادية لغرب آسيا  ،بدأ الدكتور الببالوي العمل يف األردن ،
وكان قبلها موجودة يف بغداد  ،وعندما بدأت موجة احلرب بني
العراق وإيران انتقلت إلى عمان  ،وكان البد أن تنقل إلى مقر جديد
 ،فاختير مقر بيروت وشارك يف نقلها إلى هناك .
كان أهم شيء يف فترة عمله األولى كيف تنقل إلى بيروت ؟فقد ذهب
إلى عمان  ، 1995وحضر الى بيروت عام  ، 1997ظل سنتني يرتب
مسألة االنتقال  ،وهذا املوضوع تطلب أمورا كثيرة مثل عمل اتفاقية
مع احلكومة اللبنانية  ،لتنفيذ ما يسمى " اتفاقية املقر "  ،فالنقل
عملية معقدة جدا .املهم مت النقل فعال  ،وعاد إلى بيروت يف أكتوبر
 ،1997واستمر عمله هناك حتى آخر ديسمبر . 2000
يف " األسكوا " لم تكن جنازات منتهية  ،ألن العمل مستمر  ،فاألمم
املتنحدة عبارة عن ماكينة بيروقراطية ضخمة جدا  ،لها قواعدها
الراسخة  ،ومن الصعب أن جتدد فيها جتديدا جوهريا .
لكنه يزعم أنه منح اللجنة اإلقتصادية يف هذا الوقت صبغة فكرية
لم تكن موجودة  ،يف " األسكوا " وهي مسألة تختلف فيها التقديرات.
لم تكن هناك أية ضغوط  ،البيروقراطية لها قواعدها  ،ومن الصعب
التحرر منها بسهولة  .لقد كان هناك ازمة ميزانية  ،ألن دوال كثيرة
لم تكن تدفع حصتها  ،فكان ثمة أزمة يف السفر واملصاريف  ،بشكل
عام أدى هذا إلى نوع من التضييق يف احلركة .
البيروقراطية لها أساليب كتابة  ،وإجراءات  .كل شيء البد أن يتم
عبر سلسلة طويلة من التراتبية احملفوظة  ،ولهذا ال ميكن أن يكون
العمل سهال يسيرا .
بعد ذلك مت اختيار الببالوي مستشارا يف صندوق النقد العربي ،
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وكان ذلك يف سبتمبر  ، 2001واستقر به احلــال يف "أبو ظبي " ،وهي
فترة طيبة ألن الصندوق بدأ يتطور  ،ويحسن آلياته  ،ويلعب دورا
مهما  ،فإلى جانب متويل احلكومات فيما يتعلق بجوانب االصالح
االقتصادي فهو يهتم بالتدريب  ،وكذا باملساعدات الفنية  ،وهذا أمر
حسن .
يف  16يوليو  2011اختير الببالوي نائباً لرئيس مجلس الوزراء
ووزيراً للمالية يف وزارة عصام شرف .وقد تقدم باستقالته من منصبه
 11أكتوبر  2011بسبب أحداث ماسبيرو ،وقد ًقوبِلت بالرفض التام
من املشير محمد حسني طنطاوي ،وعاد إلى مكتبه يف ذات اليوم.
كما تولى رئاسة الوزراء بعد عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر،
إلى أن قدم استقالة حكومته حتت ضغط إضرابات عمالية يف 24
فبراير.2014 ،

خامتة:

هكذا  ،يتفاعل الشق االقتصادي مع اخلبرة الساسية وصوال إلى
تشكيل قناعات معينة فيما يخص املنهج الذي يعتمده الكادر ليتمكن
من خالله من تكوين وجهة نظر جتاه األحداث  ،ويف مواجهة مع
الذات بحثا عن يقني  ،يخص محاولة االرتقاء من أجل بناء جسر ثقة
مع املستقبل  ،لينهض العرب من تعثرهم الذي استمر طويال.
إن قراءة فاحصة  ،مدققة  ،لتلك الشهادة التي ادلى بها الدكتور
حازم الببالوي  ،والتي تدور حول قضايا سياسية ومحاور اقتصادية ،
مشفوعة بعدد من الرؤى والتصورات  ،متنحنا قدرة على قراءة الواقع
عبر نظرية تسمح بالنسبية  ،فأنت ترى الواقع مبقدار اقترابك أو
ابتعادك عنه  ،وطبقا ملا متلك من معرفة .

متابعات
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متابعات

خادم الحرمين يدشن الـــ
و 4مشروعات عمالقة لــــــــ

دشن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  4مشروعات نفطية
عمالقة ألرامكو السعودية ،ومركز امللك
عبدالعزيز الثقايف العاملي بالظهران .وتبلغ
قيمة مشروعات النفط اإلجمالية حوالى 160
مليار ريال ،ومجموع طاقتها اإلنتاجية حوالى 3
ماليني برميل مكافئ من النفط اخلام والغاز
يوم ًيا.
وقد تواصل امللك سلمان عبر االتصال املرئي
املباشر مع مجموعة من الشباب السعودي،
يف كل من مشروعات منيفة ،والغاز يف واسط،
وخريص ،وإنتاج الزيت يف الشيبة ،ومعامل
سوائل الغاز يف الشيبة ،مبار ًكا جهودهم ومتمن ًيا
لهم التوفيق والنجاح.
ولدى وصول خادم احلرمني الشريفني مركز
تخطيط وتنظيم توريد الزيت بأرامكو السعودية
بالظهران ،كان يف استقباله -رعاه اهلل -صاحب
السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير املنطقة الشرقية ،وصاحب السمو امللكي
األمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز املستشار
يف وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية،
ومعالي وزير الطاقة ،املهندس خالد الفالح،
ورئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها
التنفيذيني املهندس أمني الناصر .ثم توجه امللك
سلمان إلى مركز تنسيق العمليات بأرامكو.
تشرف مجموعة من الشباب السعوديني بتقدمي
احلجر الكريستالي الذي يرمز لكل مشروع من
املشروعات اجلديدة.
تفضل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود برفع ذراع التحكم ،لتتدفق
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الطاقة من معامل الوطن إيذا ًنا بتدشينها حيث
تبلغ قيمة املشروعات اإلجمالية نحو  160مليار
ريال ،ومجموع طاقتها اإلنتاجية حوالى  3ماليني
برميل مكافئ من النفط اخلام والغاز يوم ًيا.
تواصل امللك سلمان عبر االتصال املرئي املباشر
مع مجموعة من الشباب السعودي ،يف كل من
مشروعات منيفة ،والغاز يف واسط ،وخريص،
وإنتاج الزيت يف الشيبة ،ومعامل سوائل الغاز يف
الشيبة ،مبار ًكا -حفظه اهلل -جهودهم ومتمن ًيا
لهم التوفيق والنجاح.
دشن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود مركز امللك عبدالعزيز
الثقايف العاملي ،حيث قدمت طفلتان حجر
اإلبداع للملك املفدى ووضعه بيده الكرمية يف
مجسم املركز.
تسلم خادم احلرمني الشريفني هدية تذكارية

العدد ( )٦٩ربيع الثاني ١٤٣٨هـ /يناير ٢٠١٧م

عبارة عن مجسم ملركز امللك عبدالعزيز الثقايف
العاملي قدمها معالي املهندس خالد الفالح.
يف ختام احلفل عزف السالم امللكي ،ثم غادر
مودعا مبثل ما استقبل
خادم احلرمني الشريفني
ً
به من حفاوة وترحيب.
توجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر مركز امللك
عبدالعزيز الثقايف العاملي يف الظهران.
فور وصول خادم احلرمني الشريفني ،كان يف
استقباله صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،ثم عزف السالم
امللكي.
خادم احلرمني يطلع على مجموعة الصور
التاريخية للملك عبدالعزيز رحمه اهلل ،وعلى
مجسم ملركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي
واستمع لشرح عنه.
يشكل املركز
صرحا هندس ًيا ومعرف ًيا أقيم يف
ً
موقع تاريخي مهم للمملكة ،وهو موقع اكتشاف
البترول للمرة األولى ،ويتض َّمن املركز الذي صمم
على هيئة صخور مستوحاة من صخور الظهران
التي حتتضن البترول ،على خمسة صخور متثل
كل صخرة منها منشأة ثقافية ،ستسهم يف
استقطاب أكثر من مليوني زائر سنو ًيا.
دشن خادم احلرمني الشريفني معرض روائع آثار
اململكة وطرق التجارة يف شبه اجلزيرة العربية،
التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
امللك استمع لشرح من صاحب السمو امللكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،عن
املعرض الذي يحكي تاريخ التجارة يف شبه
اجلزيرة العربية قبل اإلسالم وبعده ،ويستعرض

طرق البخور ودروب احلج يف عهود متتالية،
ويف مراحل الدولة السعودية األولى والثانية
باإلضافة إلى مجموعة ملقتنيات امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن.
تفضل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز -أيده اهلل -بافتتاح معرض «طرق
التجارة يف اجلزيرة العربية وروائع آثار اململكة
العربية السعودية عبر العصور» املقام يف مركز
امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي.
استمع لشرح من صاحب السمو امللكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني عن املعرض
الذي يقام يف اململكة بعد محطاته السابقة يف
أربعة متاحف أوروبية ،وخمسة متاحف أمريكية،
استقبل خاللها أكثر من ثالثة ماليني زائر.
اطلع امللك على مناذج من قطع املعرض ،أذن ـ
رعاه اهلل ـ بانطالق املعرض إلى جولته اآلسيوية
التي تبدأ من بكني يف  20ديسمبر املقبل ،ثم
كوريا فاليابان.
ً
عرضا مرئ ًيا
شاهد خادم احلرمني الشريفني
عن مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي يف
الظهران.
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
املهندس خالد الفالح إن الثروة االقتصادية التي
واكبت تدفق النفط كانت ُعنص ًرا جوهر ًيا يف
نقلِ اململكةِ إلى ٍ
رمز للتنميةِ والتق ُّدم؛ دولة
دولة ٍ
ص َ
اغت ُحضو َرها وتأثيرها بجدارةٍ على الساحةِ
َ
الدولية.
أجيال املستقبلِ ستتذكر هذا اليو َم اجلليل الذي
يغرس فيه امللك املفدى ،بيده الكرمية ،شجر ًة
العلم والثقافة الباسقة ،والتي
طيب ًة من أشجار
ِ

سيقط ُ
ِ
ف ثما َرها ،بإذنِ اهلل ،أجيا ٌل من املواطنني
مبختلف أعمارهم ،بل ومن شعوب العالم كافة.
صالح و َمنف َعةِ
تصب يف
كل هذه املشروعات،
ُّ
ِ
ٍ
جتسيد ُمشرِ ٍق
أبناءِ هذه البالدِ املباركةِ  ،يف
ألحد أهم جوانب رؤيتكم الطموحة .2030
رؤية خادم احلرمني الشريفني املباركة تأكيد
العلوم والثقافةِ
ِ
والبحث
على رياد ِة اململكةِ يف
ِ
ٍ
ٍ
العلمي ،لتحقيق قفزةٍ
معرفية ُكبرى؛
تنموية
ِّ
السعودي املبدع ،الذي يتواص ُل
مِ حو ُرها املواط ُن
ُّ
ٍ
ِ
مبسؤولية َو َو ْع ٍي وإيجابية.
الثقافات األخرى
مع
لن يكون الدور الريادي والتنموي للمركز الثقايف
العاملي مقصو ًرا على املنطقة الشرقية التي تفخر
باحتضانه ،وإمنا ستمتد برامجه الطموحة إلى
كافَّةِ أنحاء اململكة.
أنظا ُرنا اليوم جمي ًعا تتجه إلى مناطق اململكة
على احل ّد اجلنوبي ،لنقف مع أهلنا الذين
يضربون أروع األمثلة يف الصمود ،ومع رجالِ
الوطن األبطال الذين يذودون عن حياضه،
ٍ
عدد منهم هذه املناسبة
ونسع ُد اليوم بحضورِ
الوطنية.
يش ِّرف أرامكو السعودية أن تعلن بكل الفخر ،عن
أن أ َّو َل مبادرةٍ ستنطلق من مركز امللك عبدالعزيز
َّ
الثقايف العاملي ستكون إقامة برامج للتنمية
املعرفية يف مناطق احلد اجلنوبي ،يستفيد منها
أبناؤنا وبناتنا األعزاء يف تلك األجزاء الغالية
على قلوبنا.
قال املهندس أمني بن حسن الناصر رئيس شركة
أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيني إن
 80عا ًما تفصل عن أول زيارة قام بها امللك
املؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ طيب اهلل ثراه ـ

متابعات

ـــمركز الثقافي العالمي
ـــ «أرامكو» بـ 160مليار ريال

ألرامكو لتدشني أول شحنة للنفظ اخلام.
البدايات كانت متواضعة ولكنها طموحة ،حيث
استمرت الشركة يف النمو على مدى السنوات
املاضية وبتوجيهات حكيمة من ملوك اململكة،
بد ًءا من امللك سعود ،ثم امللك فيصل ،ثم امللك
خالد ،ثم امللك فهد ،ثم امللك عبداهلل ـرحمهم
اهلل جمي ًعاـ ،حيث ترك كل منهم بصمة واضحة
يف منو أعمالها.
أرامكو يف عهد امللك سلمان هي العمالق العاملي
األكبر يف صناعة الطاقة كما أصبحت الشركة
بحمد اهلل معيا ًرا عامل ًيا ،ليس فقط يف احلجم،
بل يف الكفاءة ،واجلودة ،واملوثوقية ،والتطور
التقني واالبتكار.
الشركة تسعى للنمو والتنمية باستمرار ،يف
خدمة الوطن ،عبر العمل املتفاني واإلنتاجية
العالية لنحو  66ألف من منسوبيها ،ويشكل
الشباب منهم أكثر من  ،%50حيث يبنون أرامكو
املستقبل.
ال أدل على متيز أرامكو السعودية اليوم من هذا
املركز املتطور ،الذي ندشن من خالله املشروعات
العمالقة اجلديدة ،فمركز تنسيق العمليات هذا،
هو مركز التحكم الرئيس ألعمال الشركة ،وليس
له مثيل يف العالم ،املركز يتحكم بإنتاج  15مليون
برميل مكافئ من النفظ اخلام والغاز ،من خالل
شبكة متكاملة من املرافق يف البر والبحر ويف
جميع مناطق اململكة.
استمع خادم احلرمني الشريفني إلى شرح عن
مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت ،وشاهد
ً
عرضا مرئ ًيا عن تاريخ أرامكو
أيده اهلل-السعودية.
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متابعات

د.الحميدان يكشف
خفايا وأسرار العمل الصحفي

محمد رضا نصراهلل

أشار الدكتور صالح احلميدان إلى خفايا وأسرار العمل الصحفي يف جانبه الفني التقني ،وأرجع العديد من
القرارات الصحفية التي اتخذت يف جريدة اليوم ويف معظم الصحف احمللية إلى اجلانب االقتصادي والفني
البحت .جاء ذلك يف محاضرة بعنوان ( صناعة الصحافة ) يف منتدى حوار احلضارات بالقطيف الذي يرعاه
األستاذ فؤاد نصر اهلل.
وقدم الضيف الكاتب اإلعالمي والقاص الدكتور حسن الشيخ الذي أشار يف بداية اللقاء إلى الدور الذي لعبه
الدكتور صالح احلميدان يف إدارة جريدة اليوم طيلة خمس عشر سنة .وأشار إلى انه محاضر بارز يف مجال
اإلعالم والصحافة واإلدارة ،وتوقف عند أبرز محطات الدكتور صالح احلميدان يف مسيرته املهنية.
وابتدأ احلميدان محاضرته مبوجز عن أهمية الصحافة الورقية وبدايات الصحافة الورقية عامليا وعربيا ومحليا.
وذكر أن أقدم صحيفة ظهرت كانت قبل امليالد .أما بداية الصحافة العاملية ففي عام 1605م ويف عام 1828م
فقد كان بداية الصحافة العربية يف مصر حني صدرت جريدة الوقائع املصرية ومن ثم جريدة األهرام .أما يف
السعودية فكانت البداية عام 1920م حني صدرت جريدة الفالح.
وبعد فترة صحافة األفراد يف السعودية جاءت مرحلة املؤسسات التجارية عام  1384هجري وبقيت حتى اليوم.

خالد األنصاري

عبد اللطيف احلارثي

12

العدد ( )٦٩ربيع الثاني ١٤٣٨هـ /يناير ٢٠١٧م

متابعات

عبد الرزاق التركي

اللواء عبداهلل البوشي

محمد رضا نصراهلل وفؤاد نصراهلل يقدمان درع ًا تذكاري ًا للدكتور احلميدان

وعن صناعة الصحافة التقني حتدث الدكتور صالح احلميدان عن العديد من النقاط الهامة يف العمل الصحفي
مبتعدا عن احملتوى الصحفي (التحرير) فتحدث عن الصناعات املرتبطة بالعمل الصحفي مثل وكاالت األنباء
وقاعدة املعلومات ووكاالت األنباء املصورة وتناول بالتفصيل الطابع والطباعة وتقنياتها واجلوانب املالية وكذلك
الورق وأنواعه واسعاره يف السوق العاملي.
وتكلم عن األحبار الصحفية وأنواع األحبار واسعارها واملنافسات يف هذا السوق .وحتدث عن األفالم ( البليتات)
لطبع اجلريدة وعملية نقل األخبار.
وحتدث بالتفصيل يف محاضرته الشيقة التي حضرها العديد من األدباء واالعالميني واملهتمني يف املنطقة عن
توزيع اجلريدة .ومشكالت التوزيع يف داخل السعودية وأشار إلى شركات توزيع الصحف احمللية.
وتوقف احلميدان مطوال عند االعالن و مفرداته .متناوال األسعار واهميته ووكالء االعالن يف الداخل .وقال ان
ثلثني دخل اجلريدة من اإلعالن والثلث اآلخر من االشتراكات.
وأشار احلميدان إلى مفهوم االنتشار الصحفي .وأهمية تواجد اجلريدة عند القراء ويف األماكن العامة .ويف هذا
الصدد تكلم عن املنافسة السعرية ألسعار الصحف احمللية رغبة يف االنتشار والتواجد.
وأخيرا كانت هناك مداخالت هامة أبرزها من عصو مجلس الشورى والكاتب واإلعالمي محمد رضا نصر اهلل
الذي حتدث يف مداخلته عن بدايات الصحافة احمللية وتلت تلك املداخلة العديد من املداخالت واألسئلة من
كل من:عبداللطيف احلارثي وعبداهلل األنصاري ود.محمد الشخص وعايدي الفرا وخالد اخلالدي وعبدالرزاق
التركي ومحمد املاجد .
ثم اختتم راعي املنتدى فؤاد نصراهلل بكلمة شكر للضيف واملقدم .ثم قدم محمد رضا نصراهلل الدروع التذكارية.

د.حسن الشيخ (مدير احلوار)

د .محمد الشخص

عبد العظيم الضامن
صورة تذكارية لعدد من ضيوف املنتدى مع د .احلميدان
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متابعات

بعد غياب  40عام ًا
العوامية تحتفي بعودة البروفيسور المبيوق
كتبت /سناء آل حسني  -تصوير كفاح اخلليفة
احتفى أهالي بلدة العوامية بعودة الدكتور رضي
املبيوق بعد  40عاماً قضاها يف الغربة ،يف
حفل اشرف على تنظيمه سماحة السيد طاهر
الشميمي ،بحضور عدد من الشخصيات وأعيان
بلدة العوامية واحملافظة.
وبدأ احلفل بكلمة تعريفية وترحيبية بالدكتور،
ألقاها نيابة عن احلاضرين السيد الشميمي ،ثم
تقدم الشاعر سعود الفرج بقصيدة احتفاء بعودة
الدكتور.
من جانبه ،عبر الدكتور املبيوق عن شكره وامتنانه
لألهالي خالل كلمته التى أبدى فيها انطباعه
عن البالد وأهلها بعد غياب  ٤٠عاماً ،حيث قال:
(حينما أقول دخولي إلى مدخل العوامية فأنا
أصف املدخل إلى األهل بشكله الواسع يف كل
منطقتنا بل وكل وطننا ،لقد كان شعوري حينها
اليوصف ،فمنذ رؤية النخيل املتبقية شعرت بأن
نفسي رجعت حلضنها).
وأضاف يف كلمته (:أشعر بأنني ظلمتكم ،فـ 40
سنة طويلة جداً على األحباب ،لذا أعدكم إن
شاء اهلل بزيارة وزيارات متكررة بإذن اهلل).

بدوره ،ذكرة سماحة السيد
الشميمي بأن التكرمي حمل
رسالة متفرعة لثالثة أقسام،
أولها للشخصية احملتفى
بها ،حيث أن جهوده وعطاءه
طوال  40عاماً يف مشواره
العلمي األكادميي واالجتماعي
واخلدمي هو محل تقدير
واحترام املجتمع ،سيما
األهالي الذين احتضن الدكتور
املبيوق أبناءهم بخدماته يف
أرض الغربة ،والذين كانوا هم
الفئة األكبر يف حضور التكرمي.
وأشار إلى أن اجلزء الثاني من رسالة التكرمي
كان للمجتمع ،حيث أوصى بأن يلتفت املجتمع
إلى كفاءاته وخبراته هو واملتميزين يف كل
املجاالت وذلك عبر تكرميهم ،واحتضانهم،
وتشجيعهم ،والوقوف إلى جانبهم وتقدمي الدعم
املعنوي واملادي إن لزم.
وختم بأن الرسالة يف محورها األخير موجهة
إلى اجلهات الرسمية التي تعنى مبثل هذه

الكفاءات ،فاملجتمع األهلي يتناغم مع اجلهات
الرسمية ويقف صفاً معها تعاوناً وتكام ً
ال،
وأكد على أن تكرمي اجلهات الرسمية للمتميزين
ال يعفي املؤسسات األهليه واملجتمع من القيام
مبثل هذه األدوار.
وختم احلفل بتقدمي الدروع والهدايا التذكارية
للدكتور تعبيراً عن الفرح بزيارته.
يجدر بالذكر بأن الدكتور املبيوق هاجر أمريكا
للدراسة قبل  40عاماً واستقر هناك ،ويعد من
الكفاءات األكادميية.

بلدي القطيف يقف على
احتياجات أم الساهك والقرى التابعة لها

قام املجلس البلدي حملافظة القطيف بزيارة
ميدانية لبلدة ام الساهك والقرى التابعة
لها لإلطالع على اخلدمات البلدية املقدمة
للمواطنني ورصد مالحظاتهم والتعرف على
احتياجاتهم من املشاريع واخلدمات املقدمة،
وكان يف استقبال وفد املجلس عدد من
األهالي واألعيان وعلى رأسهم عضو املجلس
األستاذ بدر القحطاني البلدة والذين رافقوا
أعضاء املجلس يف الزيارة التي شملت بلدة
ام الساهك ،حزم ام الساهك ،اخلترشية،
الرويحة ،الدريدي ،وبلدة ابومعن.
وأوضح رئيس املجلس البلدي حملافظة
القطيف املهندس شفيق ال سيف بأن هذه
الزيارة ستلحقها اجتماعات الحقة يف مقر
املجلس البلدي ملناقشة ودراسة كافة مطالب واحتياجات بلدة ام الساهك
وتوابعها وسيعمل املجلس على تنفيذها وفق االمكانيات املتاحة بالتنسيق
مع بلدية احملافظة.
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شارك يف الزيارة كل من رئيس املجلس املهندس شفيق ال سيف واالعضاء
املهندس عباس الشماسي ،املهندس عباس الزاير ،إبراهيم ال ابراهيم،
املهندس محمد اخلباز ،رئيس بلدية صفوى املهندس يوسف املقهوي ،أمني
املجلس املهندس عبداحملسن الغريايف.

يف لقاء اتسم بالشفافية والوضوح وحضره مسئولو ومنسوبو تعليم
املنطقة وجمع من املهتمني بقضايا التعليم ،تناول مدير عام التعليم
باملنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم املديرس يف
ندوته املعنونة "جودة التعليم وفق رؤية اململكة  "2030العديد من
قضايا اجلودة وأبعادها املختلفة .جاء ذلك يف الندوة األسبوعية
التي أقامها منتدى الثالثاء الثقايف مساء الثالثاء  28ربيع األول
1438هـ املوافق  27ديسمبر 2016م ضمن برنامج موسمه الثقايف
السابع عشر .وأدار األمسية األستاذ عاطف الغامن الذي حتدث
حول أهمية اجلودة يف مجال التعليم وانعكاساتها على مختلف
األصعدة التربوية والثقافية واملهنية ،مؤكدا على دور املسئولني
عن التعليم يف إقرار التوجهات الرئيسية املمهدة لتحقيق اجلودة.
االستاذ جعفر الشايب:
من املهم تعزيز التواصل بني املسئول واملواطن واالستفادة من
القنوات الثقافية املتوفرة لتحقيق حوار بناء يساهم يف حتسني
االداء
الدكتور عبد الرحمن املديرس:
 أن املنتج النهائي للجودة هو إسعاد املستفيد وليس إرضائه فقط ،وأناملفهوم احلديث ينقل معادلة الرضا من مقدم اخلدمة إلى املستفيد منها
 أن دور التعليم هو الدفع بعجلة االقتصاد الوطني ،من خالل سد الفجوةبني مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ،تطوير التعليم العام ،توجيه

متابعات

مدير تعليم الشرقية يناقش قضايا
جودة التعليم وفق رؤية 2030

الطالب نحو اخليارات الوظيفية واملهنية املناسبة ،إعادة التأهيل ومرونة
التنقل بني مختلف املسارات التعليمية ،تعزيز مكانة اجلامعات السعودية
عامليا،
 دور املجتمع يتم من خالل التواصل املستمر مع املدرسة ،املشاركة يفاللقاءات الشهرية االلكترونية ،املتابعة املستمرة ملستويات أداء الطلبة،
التحفيز املستمر للطلبة.

البروفيسور المبيوق يناقش
أبعاد علم النفس التعليمي في منتدى الثالثاء

يف حشد من األكادمييني واملتخصصني واملهتمني بالشأن النفسي
والتربوي ،ألقى البروفيسور رضي املبيوق ،أستاذ علم النفس
التعليمي يف جامعة شمال أيوا بالواليات املتحدة األمريكية
محاضرة يف منتدى الثالثاء الثقايف حتت عنوان "االجتاهات
احلديثة يف علم النفس التعليمي" ،وذلك مساء الثالثاء  5ربيع
الثاني 1438هـ املوافق  3يناير 2017م .وأدار الندوة األخصائي
النفسي األستاذ فيصل العجيان ،الذي تناول السيرة الذاتية
للمحاضر وعرج على خبراته األكادميية ومجاالت أبحاثه
وإشرافه على املئات من الرسائل والدراسات اجلامعية يف مجال
تخصصه.

بدأ الدكتور رضي املبيوق محاضرته بتوضيح مجال تخصصه
حول كيفية التعلم واملؤثرات التي تتحكم فيها وتؤثر عليها،
موضحا أن ذلك من املواضيع التي تشغل اهتمام الباحثني ،ومن
بينها سيكولوجية التحفيز مثال كأحد املواضيع التي يشتغل عليها .وبني وشاركت الفنانة ليلى نصر اهلل يف الندوة بالتعريف عن جتربتها الفنية
أن العملية التعليمية تتركز يف أبعاد ثالثة هي املدرس والطالب واملنهج مع وألقت كلمة شرحت فيها تصورها للعمل الفني ،مؤكدة على دور الفن يف
وجود محيط يجمعها يطلق عليه البيئة التعليمية ،وأوضح بالتفصيل دور فهم احلياة ويف التعبير عن مختلف املشاعر واألحاسيس اإلنسانية ،حيث
كل منها .فاملدرس ميكنه أن يكون مؤثرا يف العملية التربوية بصورة محفزة أقامت معرضا فنيا الفتا يف املنتدى موضحة مسيرتها الفنية .كما شارك
اذا ما امتلك القدرة واملؤهالت التي جتعله مساهما يف إيصال املعلومات كل من األستاذة بشرى احملروس والدكتور مصدق اخلميس يف التعريف
باستخدام وسائل التعليم املناسبة ونسجه عالقات إنسانية فاعلة مع مبجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية والتي تقدم العديد من البرامج
الطالب .وأوضح أن املنهج ينبغي أيضا أن يتناسب مع مستوى الطالب واخلدمات االستشارية النفسية واالجتماعية ،وتساهم يف توعية املجتمع
مبختلف السبل واألساليب.
وميوله واجتاهاته ،وقادرا على خلق التحفيز اإلبداعي لديه.
العدد ( )٦٩ربيع الثاني ١٤٣٨هـ /يناير ٢٠١٧م
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متابعات

 63فنانا يشاركون في
معرض التصوير الضوئي بالقطيف
افتتح رئيس جلنة التنمية االجتماعية األهلية
بالقطيف املهندس عباس الشماسي املعرض
السنوي العشرون «حياة الشارع ،تراث
القطيف» والذي تقيمه جماعة التصوير
الضوئي بالقطيف ،وذلك يف مركز التنمية
االجتماعية يف القطيف.
معرض التصوير الضوئي 20وبدأ احلفل
اخلطابي الذي أقيم بهذه املناسبة وق ّدمه
ٍ
بآيات من القرآن الكرمي
محمد الثومير
رتّلها القارئ تيسير الدهان ،بعدها كلمة
رئيس جلنة التنمية بالقطيف املهندس
عباس الشماسي.
وأشار املهندس عباس الشماسي إلى أن
القطيف تزخر باخلير والعطاء بنشاط
اجتماعي دؤوب يغطي روافد وجوانب
حياتية متنوعة يف العلوم والثقافة واآلداب
والفنون وغيرها.
ونوه إلى أحق ّية القطيف بأن تفخر مباضيها
التليد ذي التراث الغني املمتد يف التاريخ،
وبحاضرها اجلميل الواعد الناهض بسواعد
أبنائها نحو مستقبل أكثر إشرا ًقا ومنا ًء.
وأكد املهندس الشماسي على إن جماعة
التصوير الضوئي املنضوية حتت جماعة نادي
الفنون التابع للجنة التنمية االجتماعية األهلية
بالقطيف ،هي إحدى اجلماعات النشطة التي
أخذت على عاتقها إحتضان محتريف وهواة
ومحبي التصوير الضوئي وتشجيعهم ورعاية
حركة التصوير الضوئي يف املنطقة والعمل على
ازدهارها ،ونشر املفاهيم الصحيحة لهذا الفن
الراقي الذي تتجسد فيه موهبة اإلنسان لتقدمي
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املهندس عباس الشماسي يقص شريط االفتتاح
ماهو جميل ومفيد ومايخدم البيئة واملجتمع فيها شكر اجلماعة إلى جلنة التنمية ونادي
والوطن.
الفنون واحلضور ،متمن ًيا للجميع بأن يستمتعوا
معرض التصوير الضوئي 20ولفت الشماسي مبشاهداتهم للصورة املشاركة.
إلى تنفيذ جماعة التصوير الضوئي بنادي حت ّدث بعدها الفنان الفوتوغرايف محمد الشبيب
ٍ
الفنون العديد من املعارض ،ومشاركتها يف
بكلمة عاد فيها إلى الوراء بجماعة التصوير،
العديد من الفعاليات واملسابقات على مستوى حيث أقامت أول معرض دولي قبل عشرين عا ًما
الوطن ،وإقامتها الورش الفنية والدورات ،يف اجلمهورية العربية السورية ،مشي ًدا بأعضاء
وتكفّلها بتغطية الفعاليات االجتماعية وغيرها .اجلماعة حينها الذين استطاعوا مواجهة كل
ّ
وتخطيها.
ألقى بعد ذلك رئيس جماعة التصوير الضوئي التحديات التي واجهتهم
ّ
بالقطيف الفنان عباس اخلميس كلم ٌة ق ّدم وشكر الفنان الشبيب جميع اإلدارات التي تولت
إدارة جماعة التصوير الضوئي طيلة العشرين
ٍ
وجهد أوصلوا من خالله
عمل
سنة ملا بذلته من ٍ
الفنانني إلى العاملية وحتقيق أفضل املستويات
محل ًيا ودول ًيا ،مق ّد ًما شكره اخلاص للفنان علي
املبارك الذي زرع (البذرة األولى) للجماعة.
وختم احلفل املُعد لهذه املناسبة بفترة تكرمي
اجلهات املشاركة والداعمة ،حيث قام كل من
رئيس جلنة التنمية بالقطيف املهندس عباس
الشماسي ورئيس جلنة التنمية السابق علوي
اخلباز ونائب رئيس اللجنة املهندس صالح
الدعلوج بتقدمي الدروع والهدايا التذكارية
للمكرمني ،بعدها جت ّول احلضور يف صالة
العرض.
يذكر بأن املعرض يقام ملدة عشرة ليال ،حيث
ً
عمل ،كما
يشارك فيه  63فنا ًنا مبجموع 125
ستقام محاضرات وورش عمل يشارك فيها
فنانون من اململكة وخارجها.
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ك ّرم أهالي بلدة القديح الدكتور سعيد اجلارودي وذلك
برعاية وحضور محافظ القطيف خالد الصفيان وعد ٌد من
الشخصيات الدينية واإلجتماعية واإلعالمية ،وذلك يف صالة
شهاب للمناسبات.
ويأتي هذا احلفل التكرميي حلصول الدكتور اجلارودي على
براءة اختراع ُس ّجلت ونُشرت الشهر املاضي لدى املكتب
األمريكي يف عالج مرض السرطان ،املعني بالبروستات واملعدة
باستخدام مركبات الذهب.
تكرمي الدكتور سعيد اجلاروديوبدأ احلفل الذي ق ّدمه علي
ٍ
بآيات قرآنية تالها املقرئ الشبل حبيب اجلارودي ،ثم
العوى
كلمة أهالي بلدة القديح قرأها نيابة عنهم عضو املجلس البلدي
مبحافظة القطيف املهندس محمد آل السيد الناصر.
وأكد املهندس آل السيد الناصر على إن هذا اإلجناز الذي
نتاجا
حققه احملتفى به اجلارودي لم يكن وليد اللحظة ،بل كان ً
عمل متخصص استمر ألشهر بل لسنوات ،حتى
لعمل دؤوب يف ٍ
توصل ملنتج لم يوجد له نظير يف العالم.
ّ
وش ّدد آل السيد الناصر على إن ما توصل إليه الدكتور سعيد بج ّده وإجتهاده
سيبقى سيبقى إجنازًاعلم ًيا (ورق ًيا) فقط ما لم تبادر اجلهات املعنية ذات
اإلختصاص يف الوطن ال س ّيما شركة (أرامكو) بتبنّي هذا اإلجناز والعمل
اجلاد لتشجيع الشركات الوطنية املنتجة لألدوية للتعاون مع الدكتور وتوفير
بأسرع وقت ممكن.
املعامل واملختبرات الالزمة إلنتاج هذا العالج
ِ
ً
عرضا مرئ ًيا يتحدث عن سيرة الدكتور سعيد
وشاهد احلضور بعد ذلك
ً
اجلارودي منُذ طفولته مرو ًرا مبراحله الدراسية والتي كان متف ّوقا فيها ،حتى
علم وبحوث واختراعات.
إلى ما وصل إليه اآلن من ٍ
ٍ
بكلمة ألقاها
تكرمي الدكتور سعيد اجلاروديوشارك نادي مضر الرياضي
بالنيابة أمني عام النادي املهندس علي اخلاطر أشار فيها إلى مدى اإلصرار
والعزمية التي ميتلكها اجلارودي من أجل حتقيق األهداف التي يصبو إليها
شخص ًيا.
ولفت إلى أن األبحاث التي عمل عليها ال تخدم أبناء وطنه فحسب بل
لإلنسانية جمعاء ،حتى أطلق عليه ب (الدكتور العاملي).
وألقى بعدها رئيس إدارة جمعية مضر اخليرية محمد آل السيد الناصر نيابة
بي فيها حجم التواضع الذي يتمتع به الدكتور
عن منسوبي اجلمعية ،حيث ّ
سعيد اجلارودي ودماثة ا ُ
خللق والبساطة الذي ُعرف بها بني الناس.
ودعا الشباب بأن يحذوا حذوه يف رحلة العلم واالبداع.
وحتدث بعد ذلك احملتفى به الدكتور سعيد اجلارودي ،حيث ق ّدم شكره
للحضور لوقوفهم إلى جانبه يف يوم تكرميه.
وشكر الدكتور اجلارودي راعي احلفل محافظ القطيف خالد الصفيان ،الفتًا
إلى أن هذا التواصل الدائم من سعادته ليس بغريب عليه مع أبناء احملافظة
وتشجي ُع مبادراتهم (ولهذا أحبوه وأحبهم).
ً
تكرمي الدكتور سعيد اجلاروديوق ّدم الشك َر أيضا لكلِ من ساهم يف جناحه
وتذليل الصعوبات التي واجهته َّ
وكل من دعمه ماد ّياً أو معنو ّياً من عائلته
القريبة وأبناء مجتمعه الكبير ظاهراً وباطناً.
ودعا الدكتور اجلارودي إلحتضان املبدعني واالستفاد ِة منهم ك ّ ٌل يف مجال
اختصاصه ،كما دعا إلى اإلفاد ِة من الطاقات الشابة املبدعة وتنميتها
وإشراكها يف خدمة املجتمع والوطن والعالم.
وأشاد اجلارودي إلى الدو ُر الكبير الذي تب ُذله الدولة يف تقدمي الدعم
املتكامل الالمحدود ملرضى السرطان يف مملكتنا احلبيبة من انشاء مراكز

متابعات

أهالي القديح يكرمون الدكتور الجارودي
لحصوله على براءة اختراع في عالج السرطان

األورام واألبحاث العلمية وتقدمي الدعم الكامل للجمعيات اخليرية لرعاية
مرضى السرطان املنتشرين يف جميع أنحاء اململكة.
ومتنى ( وجود املرحوم والده حلظات تكرميه ،والذي كان له الفضل األول من
بعدِ اهلل تعالى).
جاءت بعد ذلك كلمة راعي احلفل محافظ القطيف خالد الصفيان والتي
وصف فيها يوم التكرمي هذا بأنه يوم وفاء من أهالي القديح ،وليس بغريب
عليهم إقامة هذا اإلحتفال التكرميي ،حيث أنهم دائ ًما أهل وفاء« ..على حد
قوله» ،فيما وصف الدكتور اجلارودي بأنه (مفخرة) للوطن.
تكرمي الدكتور سعيد اجلاروديوقال محافظ القطيف" :أتينا اليوم يوم حب،
يوم وفاء ،لنقول لك يا دكتور سعيد شك ًرا ،أتينا وكان لزا ًما علينا أن نأتي،
يحملنا الفخر بكم وبأمثالكم ممن ق ّدم لهذا الوطن وأعطى خالصة فكره
وعلمه.
بنموذج مش ّرف من أبناء هذا الوطن،
وأضاف الصفيان ،اليوم نحن نحتفي
ٍ
منوذج يُحتذى به.
وأشار الى ان هناك مناذج كثيرة ،حيث أطلقت وكالة الفضاء (ناسا) قبل فترة
وجيزة اِسم الدكتور عبد اجلبار احلمود على أحد الكواكب وهو ابن من أبناء
هذه احملافظة الغالية علينا ،وابن من أبناء هذا الوطن الكبير.
وأكد الصفيان على إنه من واجب اجلميع الوقوف مع الدكتور سعيد اجلارودي
ومد يد العون له وتبنّي أبحاثه ،منوهً ا بأن البحث األخير هو ليس ملك
لشخص الدكتور وحده بل هو لإلنسانية جمعاء.
وختم محافظ القطيف كلمته بالقول ( :أشكر لكم حضوركم ،وأشكر للجميع
هذه اللفتة اجلميلة الرائعة التي ليست مبستغربة عليكم ،أن احتضينا ابنًا من
أبنائنا ،بجمال روحه وجمال عقله وجمال فكره ،نقف كلنا احترا ًما وتقدي ًرا
له ،نقف لنقول له جمي ًعا شك ًرا لك على ماقدمته).
بعدها جاءت فقرة التكرمي ،حيث شارك فيها املؤسسات االجتماعية والتجارية
توجه احلضور إلى مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه املناسبة.
واألهالي ،ثم ّ
يُذكر أن الباحث السعودي سعيد اجلاروديُ ،متخرج من جامعة البترول
واملعادن مبدينة اخلبر بدرجة دكتوراه يف علوم الكيمياء ،وكان ُمحاض ًرا فيها
ملدة سنتني ،ويعمل يف شركة أرامكو السعودية ،ومت تكرميه من قبل جامعة
البترول واملعادن يف عام  2015بعد حصوله على براءة اختراع يف استخدام
مركبات الذهب لعالج السرطان ،كذلك نُشر له يف مجال السرطان بحث عام
 ،2014وبحث يف وقود الطائرات عام  ،2009ولديه بحثان آخران ُمسجالن
لدى املكتب األمريكى لم يتم نشرهما بعد.
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وسط حضور اجتماعـــ

محافظ القطيف يكــــــرم
تصوير /مؤيد القطان
كرمت «شبكة القطيف الرياضية» بالتعاون مع باحملافظة ومكتب رعاية
الشباب بالقطيف أندية احملافظة املنجزة خالل املوسم الرياضي (1436
  )1437هـ ،يف حفل تكرميي ضخم أقيم بقاعة امللك عبداهلل الوطنيةبالقديح ،حتت رعاية محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان،
وبحضور مسؤولي أندية احملافظة التابعني ملكتبي رعاية الشباب بالقطيف
والدمام وفرقها املكرمة ،باإلضافة إلى عدد كبير ومميز من الشخصيات
الرياضية واالجتماعية املعروفة.
ففي ليلة «اجنازات القطيف» اندمج ( )13شعارا مثلت جميع أندية
احملافظة حتت شعار واحد ورائع ،حمل اسم «فرسان القطيف» معلنا عن
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انطالق احلفل التكرميي اخلامس بتالوة معطرة من آيات الذكر احلكيم.
ليطل بعدها على احلضور محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان،
ملقيا كلمة قال فيها« :تثبت القطيف يوما بعد آخر ،انها كانت ومازالت
منبعا صافيا ونقيا ،يساهم بكل قوة واصرار يف استمرار دوران عجلة
الرقي والتطور لوطننا الغالي».
وأضاف« :أقدم تهنئتي اخلالصة لكل من ساهم وجنح يف حتقيق هذه
االجنازات الرائعة لقطيف اخلير وللوطن».
وعبر الصفيان عن شكره وامتنانه الكبيرين لـ(شبكة القطيف الرياضية)
التي بذل القائمون عليها جهدا جبارا ،امتد عدة أشهر ،من أجل اقامة هذا

ـــــي ورياضي كبيرين

« »140إنجاز ًا محلي ًا وخارجي ًا
التكرمي ،وللمرة اخلامسة على التوالي.
ووعد الصفيان اجلميع بأن يقدم كافة اجنازاتهم ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولولي عهده األمني ،ولولي
ولي العهد ،وكذلك لسمو أمير املنطقة الشرقية ،وأيضا لسمو أمير الرياضة
والشباب ،تقديرا وإجالال من اجلميع للدور الكبير الذي يضطلعون به يف
سبيل تطور الرياضة يف كافة مناطق ومحافظات اململكة.
فيما وصف رئيس اللجنة املنظمة للحفل محمد الشيخ أحمد ،أبطال
القطيف بالثروة احلقيقية لهذا الوطن الغالي ،خاصة أنهم يبذلون الغالي
والنفيس من أجل رفع راية التوحيد عاليا يف كافة احملافل اخلارجية ،التي

يتواجدون فيها باستمرار.
وأضاف« :من الواجب علينا أن نفخر بهؤالء األبطال ،وأن نقدم لهم هذا
التكرمي البسيط ،كجزء متواضع مما يستحقونه من تقدير كبير».
ثم كان اجلميع على موعد مع تقرير مصور استضيف خالله بعض
الشخصيات التي كان لها دور يف النهوض باحلركة الرياضية بالقطيف،
قبل أن يتم تكرمي الداعمني ،والفرق املنجزة على املستويني الداخلي
واخلارجي ،حيث كانت يد النور األبرز على املستوى احمللي ،فيما حقق
جنوم املبارزة ورفع األثقال الغالبية العظمى من اإلجنازات اخلارجية
للوطن.
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متابعات

محافظ القطيف يرعى
تخريج  85متدرب ًا بصناعي القطيف
تصوير /امليرزا حسني أبو تاكي.

احتفى املعهد الصناعي الثانوى مبحافظة
القطيف  ،بتخريج  85متدرباً للعام التدريبي
1437 -1438هـ بحضور محافظ القطيف خالد
بن عبدالعزيز الصفيان ومدير اإلدارة العامة
للتدريب التقني واملهني يف املنطقة الشرقية
محمد سليمان السلوم ومدير املعهد املهندس
فرج بن عبد اهلل الفرج  ،ومديري الوحدات
التدريبية باملنطقة.
واستهل احلفل بآيات من الذكر احلكيم  ،ثم ألقى
املتدرب حسني درويش كلمة اخلريجني شكر
فيها منسوبي املعهد من مدربني وإداريني على
العناية واالهتمام الذي وجدوه طوال دراستهم
باملعهد .
بعدها ألقى مدير املعهد املهندس فرج بن
عبداهلل الفرج كلمة هنأ فيها اخلريجني من
مختلف التخصصات املهنية والصناعية ،مؤكداً
أن هذا التكرمي يأتي لتحفيز وتشجيع املتدربني
على مواصلة مسيرة العمل ليكونوا شباب قادرين
على خدمة وطنهم الغالي.

عقب ذلك مت تقدمي عرضاً موجزاً عن التدريب
التقني واملهني باململكة واجنازته .
ثم ألقى محافظ القطيف كلمة شكر فيها
ٍ
جهود
جميع منسوبي املعهد على ما بذلوه من
طيلة الفصل التدريبي  ،مباركاً للخريجني هذا
النجاح  ،مشيدا بهم ليصبحوا شباب نافعني
وطنهم وقادرين على العمل يف مختلف املجاالت
ومتطلعني إلى رقي مجتمعهم  ،مما يسهموا يف
نهضة اململكة الشاملة لتحقيق رؤية  2030م ،
مثمناً توجيهات ومتابعة صاحب السمو امللكي
األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير
املنطقة الشرقية وحرصه على أن يكون أبناء

هذا الوطن اخلير متسلحاً بسالح العلم واملعرفة.
ويف ختام احلفل كرم محافظ القطيف اخلريجني
واملتميزين  ،وكذلك الداعمني واجلهات املشاركة
يف التدريب التعاوني .

مسرحيات طالبية في معرض ”كفى“
للوقاية من التدخين والمخدرات بصفوى
افتتح مدير مكتب التعليم بالقطيف عبد
الكرمي العليط معرض (كفى) للوقاية من
أمراض التدخني واملخدرات والذي أقيم مبدرسة
صفوى املتوسطة.
وحضر االفتتاح ٌّ
كل من مشرف التوجيه واإلرشاد
بقطاع القطيف غنام الغنام ومدير مستشفى
صفوى العام فالح الدوسري ورئيس نادي
الصفا الرياضي املهندس سمير الناصر ورئيس
جمعية الصفا اخليرية علي العالي ومجموعة
من مدراء املدارس وأولياء أمور الطالب.
وصاحب افتتاح املعرض فعاليات أخرى تضمنت
مشهد ًا مسرحي ًا يحاكي الفعالية ،كما شارك
العليط ومرافقوه يف رسم وتلوين لوحة فنية
تتعلق بالبرنامج ،كما تخلل البرنامج إفطار
جماعي وألعاب ترفيهية.
وأشاد مدير مكتب التعليم بالقطيف باملعرض،
واصفً ا إ ّياه بأنه (يف غايه اجلمال ومع ّبر)،
الفتً ا إلى انخراط الطالب يف هذا املعرض وما
مقد ًما شكره إلى
ينعكس عنه من
تأثير إيجابيّ ،
ٍ
قائد املدرسة فهمي املال والوكالء واملعلمني وإلى
ضيوف املعرض.
وأكد عبد الكرمي العليط على إن اململكة
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مستهدفة من ( قوى الشر ) على مستوى العالم،
معل ًّل ذلك كونها قبلة اإلسالم واملسلمني،
مشد ًدا على ضرورة محاربة هذه الهجمات
ّ
اخلطيرة من ِقبل التعليم ،ومب ّينًا املسؤولية
والدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه منسوبي
التعليم لتحصني الطالب من آفة املخدرات،
قدم قائد املدرسة فهمي املال شكره
من جانبهّ ..
إلى مدير تعليم القطيف عبد الكرمي العليط
وإلى جميع احلضور والضيوف لتشريفهم حفل
االفتتاح.
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مؤسسة عبداهلل أحمد الغاوي
للمقاوالت العامة
( الديكور والتصميم الداخلي )

القطيف شارع اإلمام علي ( ع )  -فاكس ٠١٣ ٨٥٣٠٠٩٧ :
هاتف ١٠٣ ٨٥١٠٨٥٤ - ٠١٣ ٨٥٥٢٣٧٨ :
ص .ب  ٣٣٧ :الرمز البريدي ٣١٩١١:

متابعات

د .آل حمزة يفوز بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين
أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة خادم احلرمني الشريفني لتكرمي
املخترعني واملوهوبني رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الدكتور تركي بن سعود بن محمد ،أسماء الفائزين باجلائزة الذين
اعتمدهم املجلس يف الدورة الثالثة  ،وجاء من بينهم الدكتور علي بن
عبدرب الرسول آل حمزه من محافظة القطيف من فئة املخترعني.
وبي رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن اجلائزة يف دورتها
َّ
الثالثة تلقت  134ترشيح ًا ،تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجاالت
اجلائزة التي تضمنت :تقنيات املياه ،والبترول والغاز ،والبتروكيميائيات،
والنانو ،واحليوية ،واملعلومات ،واإللكترونيات واالتصاالت والضوئيات،
والفضاء والطيران ،والطاقة ،والبيئة ،واملواد املتقدمة ،والرياضيات
والفيزياء ،والطبية والصحية ،والزراعية ،والبناء والتشييد ،مشير ًا إلى
بناء على حتكيم أعمال املتقدمني واملفاضلة
أنه اعتمد اختيار الفائزين ً
بينها ،يشار إلى أن الباحث علي آل حمزة حاصل على شهادة (التميز

البحثي) من كلية العلوم والتكنولوجيا من
جامعة نيوإجنالند يف أستراليا يف عام 2010
يف حقل (موانع الترسب البوليمرية حملطات
التحلية) ،كما نال درع التكرمي من ِق َبل وزير
التعليم العالي ،ضمنَ أفضل ثمانية طالب
مميزين
بحثيا يف أستراليا يف عام
مبت َعثني ِ ّ
ًّ
.2010
ونال الدكتور آل حمزة ست براءات اختراع من
مكتب براءات االختراع للحكومة األسترالية،
تتعلق مبجال حتضير وتطوير تطبيقات
موانع الترسب البوليمرية ،الذي يعد إحدى
االستراتيجيات األولية يف مجال تقنية املياه التي حددتها اخلطة الوطنية
الشاملة للعلوم والتقنية يف اململكة.

بعد سجل حافل باإلنجاذات الطبية
مستشفى الملك فهد يكرم د.المشيخص

أقيم صباح اخلميس املوافق السادس عشر من شهر ربيع األول يف
مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام حفل توديع للدكتور عبدالواحد
املشيخص إستشاري اجلراحه العامة وجراحة املناظير مبناسبة تقاعده
بعد ثالثة عقود من الزمن قضاها يف غرف العمليات أنقذ خاللها مئات
األرواح وأعاد البسمه للكثير من البشر.
وكان زمالء الدكتور املشيخص ومحبوه قد أعدو برنامجا خاصا بهذه
املناسبه حضره سعادة الدكتور أحمد النعمي الرئيس التنفيذي ملستشفى د .عبد الواحد املشيخص
امللك فهد التخصصي بالدمام وجمع غفير من اإلستشاريني واألطباء من
مختلف مستشفيات املنطقة.
إبتدأ احلفل بكلمة للدكتور ممدوح النحوي عدد فيها مزايا الدكتور املشيخص تلتها كلمة للدكتور
شودري رئيس أقسام اجلراحه شكر فيها الدكتور املشيخص على رعايته للجميع بعدها كلمة للدكتور
أحمد النعمي الرئيس التنفيذي للمستشفى أشاد فيها بناقبية الدكتور املشيخص وشكره على جهوده
التي بذلها من خالل تأسيسه لقسم اجلراحه باملستشفى ثم كلمه للمحتفى به الدكتور املشيخص
شكر فيها اجلميع على مشاعرهم الطيبه وتذكر فيها احملطات التي تخللتها مسيرته العلميه والعمليه.
ويف نهاية احلفل قام الدكتور النعمي بتسليم الدكتور املشيخص الهدايا و الدروع التذكاريه توجه
بعدها اجلميع لتناول وجبة الغداء التي أقيمت على شرف الدكتور املشيخص .
اجلدير بالذكر أن الدكتور عبدالواحد املشيخص أحد أعالم الطب واجلراحه يف املنطقه الشرقيه
حيث تدرب على يديه معظم اجلراحني فيها وكان ملهماً لهم وأستاذاً موجهاً بعلمه وأخالقه الرفيعه .
سيرته العلمية :
تخرج الدكتور من ثانوية القطيف عام  1975م ثم التحق بكلية ورثنق التقنيه وتخرج منها عام 1978
ودرس بكلية اجلراحني امللكيه البريطانيه يف ايرلندا حيث نال املاجستير عام  1984م ثم حصل على
زمالة كلية اجلراحني البريطانيه عام  1989م .
نشر العديد من املقاالت العلميه يف أشهر املجالت الطبيه العامليه واحملليه كما قدم أوراق عمل كثيره
يف أهم املؤمترات العامليه واحملليه وقام بأبحاث إعتمدت من قبل اجلمعيات الطبيه يف مختلف أنحاء
العالم باالضافة لكونه ممتحن معتمد يف البورد السعودي للجراحه العامه
سيرته العملية :
عمل املشيخص كجراح يف مستشفيات مدينة مانشتر البريطانيه بعد تخرجه ثم عاد الى اململكه
وعمل كإستشاري جراحه عامه يف مستشفى الدمام املركزي ثم أصبح رئيس قسم اجلراحه يف
املستشفى  ,وهو مؤسس ورئيس قسم اجلراحه يف مستشفى امللك فهد التخصصي بالدمام وأجرى
العديد من اجلراحات النادره والدقيقه يف مختلف املجاالت اجلراحيه .
والى جانب مهامه العلميه والعمليه عرف عن الدكتور املشيخص إهتمامه مبجتمعه وحبه ملعاجلة
الفقراء واملساكني كما كان يولي إهتمامه األكبر لعائلته حيث قدم للمجتمع ثالث طبيبات من بناته
ومهندسه كيميائيه ومتخصصه يف إدارة األعمال .
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آل سالم تتوج بالمركز األول

على المملكة في المؤتمر العلمي
توجت الطالبة ،
سمات عبد العزيز
جعفر آل سالم ،من
املدرسة املتوسطة
اخلامسة بالقطيف،
باملركز األول يف
املؤمتر العلمي الثاني بقيادة الطلبة يف مركز
امللك عبداهلل الثقايف مبدينة سكاكا  ،يف بحثها
حتت عنوان  ،واقع االنشطة املدرسية ودورها
يف تعزيز األمن الفكري الرقمي من وجهة نظر
التربويات املربيات . ،
وقالت والدة آل سالم إنها تشعر بفرحة كبيرة
موضحة أن فوز هو ثمرة العمل الدائم واجلهد
املستمر  ،آملة أن تشاهد ابنتها متثل الوطن يف
احملافل الدولية .
بدورها عبرت الطالبة سمات عن شكرها لكل
من ساهم يف فوزها وحصولها هذا التقدير
واإلجناز ممث ً
ال يف أسرتها وجميع معلماتها
ومنسوبات مدرستها وقسم النشاط الطالبي يف
مكتب تعليم القطيف على تشجيعها للمشاركة
يف املسابقة.
يذكر أن امللتقى الذي يقام على مدى ثالثة
أيام ،يتضمن طالبات من جميع إدارات التعليم
باململكة ،ويحتوي على ورش ترتكز على احملاور
رئيسة ومتثل الهوية الوطنية وأهميتها ،وإشراك
املدرسة مع األسرة واملجتمع يف العملية التعليمية
من وجهة نظر الطالبات.
من جانبه بارك مكتب تعليم محافظة القطيف
هذا االجناز الكبير والذي يأتي امتداداً لسلسة
االجنازات التي حققها ابناء احملافظة.

متابعات

مركز جابر الثقافي احتفى بتجربته الثقافية واإلنسانية
البابطين :بدأت حياتي بائع ًا بسيط ًا عام 1953

احتفى مركز جابر األحمد الثقايف بالشاعر
ورجل األعمال عبد العزيز سعود البابطني
تقدي ًرا جلهوده الثقافية واإلنسانية وذلك
من خالل أمسية قدمها د.رشيد احلمد
وعلق عليها الدبلوماسي املخضرم عبد اهلل
بشارة.
بدأت األمسية بتقدمي احلمد للمحتفى به
حيث أشار إلى أن البابطني سليل عائلة
كرمية من القضاة والعلماء والشعراء..
مؤك ًدا أنه حيثما تصنفه ستجده على
رأس الهرم أياً كان املجال ..كما ن َّوه مبا
حظي به البابطني من أوسمة وشهادات
دكتوراه فخرية من أرقى اجلامعات العاملية
ومساهمته كعضو مؤسس يف جهات مرموقة
منها مؤسسة الفكر العربي.
وبدوره ،شكر البابطني مركز جابر األحمد
الثقايف على هذا االحتفاء مستذك ًرا سيرة
املغفور له الشيخ جابر األحمد وقال إنه عمل من
أجل أن تكون الكويت مركزًا ثقافياً عربياً وكان
يشجعنا أن نستمر يف عطائنا للثقافة ويدعونا
أنا وأخي عبدالكرمي من حني إلى آخر كي
يسألنا عما نقوم به خالل جوالتنا عبر العالم.
وتطرق البابطني بإيجاز إلى عمله يف التجارة
ً
وقال إنه بدأ منذ عام  1953وكان بائعاً
متجول
مير على البقاالت يف حولي (شارع تونس حالياً)
كي يلبي طلباتهم ..ويف عام  1964افتتح دكا ًنا
يف كابول عاصمة أفغانستان ولم يكن هناك
سوى مطار وحيد خارج العاصمة بحوالي سبع
كليومترات وال توجد سوى سيارة تاكسي واحد
ً
فكان يأخذ تلك املسافة مشياً
حامل حقيبته.
أما عن نشاطه اخليري والثقايف فأشار إلى
أنه بعدما شعر باالستقرار املادي بدأ يف العمل
الثقايف منذ عام  1974فافتتح بعثة عبد العزيز
سعود البابطني للدراسات كما حرص على إنشاء
العديد من املدارس يف مختلف مناطق العالم
على أن حتمل اسم الكويت.
وضرب ً
مثل بتجربته يف مصر عندما اضطر
الكثير من الكويتيني إبان محنة الغزو إلى إرسال
أوالدهم إلى مصر وحني الحظ كثافة األعداد
يف الفصول قرر عقب الغزو إنشاء أربع مدارس
يف مصر وذهب للقاء رئيس الوزراء املصري
وقتها عاطف عبيد الذي رحب باملشروع وتقرر
أن حتمل إحدى املدارس اسم الكويت يف
االسكندرية والثانية اسم الشيخ جابر األحمد
والثالثة اسم امللك فهد والرابعة اسم حسني
مبارك ..واستطرد بأنه عقب ثورة يناير تغير
اسم مدرسة مبارك إلى اسم أحد الشهداء

فاعترض البابطني ما دفع احلكومة املصرية إلى
وضع اسم الكويت على مدرسة بديلة يف منطقة
أفضل.
وبالنسبة للبعثات أشار إلى أنها شملت ما يزيد
عن عشرة آالف طالب معظمهم من مناطق
آسيا الوسطى والبلدان اإلسالمية التي خرجت
من االحتاد السوفييتي السابق إضافة إلى دول
أفريقية وأبناء الشهداء يف فلسطني.
وتكونت اللجنة املشرفة على البعثات من البابطني
ومع د.خالد املذكور ،عبد العزيز املطوع ،د.عبد
اهلل محارب ،ود.أنور اليحيى .وتطرق البابطني
إلى جوالت اللجنة وما حدث بينها وبني رئيس
أوزباكستان إسالم كرميوف .وكشف أن الشيخ
جابر األحمد رحمه اهلل أصر على حتمل كلفة
إنشاء صالة لزوار اإلمام البخاري بحوالي نصف
مليون دينار مع رغبته يف عدم اإلفصاح عن
ذلك ..على أن حتمل الصالة اسم الكويت.
وعن دور مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطني
لإلبداع الشعري نوه البابطني بدورها يف احلفاظ
على التراث الشعري العربي وإقامة دورات
حتتفي بكبار الشعراء املعاصرين والقدامى..
حيث تشهد كل دورة طباعة ما بني  20إلى 25
كتا ًبا.
وأوضح البابطني أنه عقب أحداث  11سبتمبر
بدأ التفكير يف التوجه إلى الغرب وتصحيح
الصور النمطية واملغلوطة عن العرب واملسلمني..
ويف هذه الصدد التقى ملك إسبانيا خوان
كارلوس الذي رحب بإقامة دورة حتمل اسم
ابن زيدون .وشكر املؤسسة على ذلك .ومن
ً
مجال للتعاون مع منظمة
بعدها فتحت املؤسسة
اليونسكو ً
أيضا.
وتوسعت أنشطة مؤسسة البابطني الثقافية

لتشمل إلى جانب حوار احلضارات
إقامة دورات تدريبية للعشرات املرشدين
السياحيني يف إسبانيا لتصحيح أفكارهم
عن احلضارة اإلسالمية يف األندلس وكذلك
تعليم الطالب اللغة العربية من خالل كرسي
البابطني الذي افتتح يف جامعة قرطبة ثم
يف غرناطة قبل أن يتم افتتاحه يف العديد
من اجلامعات األخرى لالهتمام بالدراسات
العربية ووصل هذا النشاط إلى أمريكا
واليابان وبعض دول أفريقيا.
ولفت البابطني إلى جتربة التعريب الكبيرة
التي تقوم بها املؤسسة يف دولة جزر القمر
التي تنتمي إلى جامعة الدول العربية رغم
أن معظم أهلها ال يتكلمون بالعربية ..وأشار
إلى أنه كيف جنحوا يف تعريب العديد من
املؤسسات وأسماء الشوارع وكذلك تعليم
األطفال والكبار اللغة العربية .وهو املشروع
القائم منذ نح  15سنة وحتى اليوم.
ومن الطرائف التي رواها أنهم عندما زاروا جزر
القمر فوجئوا باستقبال األهالي لهم بنشيد طلع
ً
استقبال مؤث ًرا وال ينسى.
البدر علينا ..فكان
عقب انتهاء البابطني من كلمته جاء دور املعقب
الدبلوماسي القدير عبد اهلل بشارة الذي أشاد
بجهود البابطني الثقافية واخليرية وكيف يتم
استقباله يف مختلف دول العالم.
وحتدث عن مرافقته يف لقاء الرئيس السيسي
يف مصر ورأى كيف يوظف الثقافة يف خدمة
السياسة وحل اخلالفات ..كما أشاد بشارة
باتساع ذخيرته من العطاء اإلنساني ورعايته
ملئات الطالب سنوياً.
كما نوه برسالة البابطني يف إقامة حوار
احلضارات وكيفية توصيل تراثنا إلى العالم
ً
وأيضا إصراره على أن يتشرب احلاضر من
منابع املاضي.
وأشار إلى تبرع البابطني مببلغ مليون دينار
لدعم منهج تعليم اللغة العربية يف جامعة
أكسفورد وهو ما دفع املجلة الختياره ضمن
مجلس أمنائه واالحتفاء به .وختم بشارة بالقول:
إن البابطني حمل اسم الكويت إلى قارات العالم
أجمع بابتسامات التفاؤل .وعقب ذلك فتح الباب
للمداخالت التي أشادت بجوانب غير معروفة
عن احملتفى به مثل اهتمامه بالبيئة وإنشائه
واحدة من أهم احملميات الطبيعية يف الكويت..
ً
وأيضا شكرته د.سعاد عبد الوهاب عميد كلية
اآلداب جامعة الكويت على ما توفره مكتبة
البابطني من أمهات الكتب يف التراث العربي
للدارسني والباحثني.
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متابعات

محافظ القطيف يك ّرم

 254طالب ًا متفوق ًا في “رؤية وطن”

رعى محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان حفل التفوق
التاسع عشر الذي نظمته جلنة املناسبات التعليمية والعالقات مبكتب
التعليم مبحافظة القطيف بحضور عدد من مديري الدوائر احلكومية
و منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلبة املتفوقني  ،وذلك يف قصر الغامن
للمناسبات.
وبدأ احلفل الذي قدمه املعلم سلمان احلبيب بتالوة عطرة من آيات
الذكر احلكيم رتلها الطالب علي خضر غاشي ،ثم انطلقت مسيرة
للطالب املتفوقني وعددهم  254طالباً ،بعدها ألقى الطالب علي آل
داوؤد كلمة نثرية بعنوان ( طلب العلم والتفوق) تال ذلك عرض أوبريت
(رؤية وطن) شارك فيه نخبة من املعلمني والطالب املتميزين تضمن
ثالث لوحات حتاكي نهضة الوطن التعليمية والتفوق.
بعد ذلك ألقى مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكرمي بن عبداهلل
العليط كلمة هنأ فيها الطلبة املتفوقني وأعرب عن سعادته لرعاية
محافظ القطيف حلفل املتفوقني ومشاركة أبناءه فرحتهم مشيدا بدعم
القيادة احلكيمة ( حفظها اهلل ) منوها بالنهضة التعليمية يف اململكة
واالجنازات التي حتقق  ،ولفت يف كلمته أن احلفل هذا يأتي بالتزامن
بعد تكرمي سمو أمير املنطقة الشرقية ملكتب التعليم بالقطيف بجائزة
األداء املتميز ،وختم موجها شكره للجنة املناسبات التعليمية باملكتب
والقسم النسائي على التنظيم.
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تخلل ذلك قصيدة شعرية ألقاها أحمد املاجد .
عقب ذلك كلمة أمهات الطلبة املتفوقني ألقتها والدة الطالب علي حسني
الصيريف ،رحبت فيها براعي احلفل محافظ القطيف ومنسوبي التعليم،
و هنأت فيها األسر الكرمية واجلهود اجلبارة التي بذلت لوصول ابناءهم
منصات التتويج  ،معربة عن اعتزازها للمشاركة يف هذا احلفل  ،سائلة
للجميع التفوق والنجاح.

أثر ذلك ألقى راعي احلفل محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيزالصفيان
كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه باملتفوقني ،ومثمناً دعم القيادة
الرشيدة ( أيدها اهلل ) التي خصصت جزء من ميزانيتها لنهضة التعليم
وتوجيهات صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة
الشرقية ملسيرة العلم والتفوق ورعايته الدائمة لهذه الفئة املتميزة  ،كما
وجه تهئنته بتتويج مكتب تعليم القطيف بجائزة األداء املتميز من سمو
أمير املنطقة الشرقية.
كما وجه شكره ملنسوبي تعليم القطيف على ما يبذوله من جهود ملموسة
يف غرس القيم واملبادئ األخالقية والوطنية والتعليمية ،وكذلك لألسر
الكرمية التي سهرت وبذلت اجلهود من أجل تفوق إبنائهم.
ويف ختام احلفل ُكرم احملافظ الطلبة املتفوقني والداعمني  ،فيما تسلم
درعا تذكارياً بهذه املناسبة قدمه مدير مكتب تعليم القطيف .

متابعات

إلى رحمة اهلل
العقيد سعيد الغامن
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى العقيــد احلــاج ســعيد بــن
أحمــد عبدالوهــاب الغــامن (عميــد األســرة) والــد كل
مــن :أحمــد  -ياســر  -ميثــم  -حســن.
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 محمد عبد العظيم العسيف

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب محمــد عبدالعظيــم
أحمــد العســيف والــد كل من(:زينب،حســن) وطفلتــه
آمنــة إثــر حريــق باملنــزل واختنــاق.
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 عبد اهلل السعيد
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج محمــد
عبــداهلل الســعيد املعــروف بـــ (حامــد) والــد كل مــن:
نا ئل  ،أ حمد  ،علي  .جميــل .
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 أحمد مهدي سعيد أبو السعود
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى أحمــد مهــدي ســعيد
نصــراهلل أبوالســعود شــقيق كل مــن :ســعيد وعــادل.
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 فؤاد عبد الهادي الفضلي
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب فــؤاد جنــل الشــيخ
عبدالهــادي الفضلي.
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 طاهر الناصر
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج محمــد طاهــر
الناصــر ( جــواد ) والــد كل مــن( :الشــيخ أحمــد جــواد
الناصــر) وعبداملنعــم وعــادل.
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 فارس بن احلاج محمد بن صالح الفارس

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج فــارس بن محمد بن
صالح الفارس والد كل من:علي ،حسام،صالح،هيثم.
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 عبداجلليل الشيخ
املرحــوم احلــاج عبداجلليــل بــن الشــيخ محمــد تقــي بــن
الشــيخ علــي الشــيخ  .والــد كل مــن :محمد،عبداخلالــق،
فادي،حسني،ماجد،مرتضى.
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 عبد النبي العلقم
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج عبدالنبــي بــن
عبــداهلل بــن رضــي العلقــم والــد كل مــن  :حســن وأميــن
وشــقيق املرحــوم مهــدي رضــي العلقــم.
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.

أرملة احلاج حمزة محمد الغامن

انتقلــت إلــى رحمــة اهلل تعالــى الســيدة زكيــة الســيد هاشــم الســيد علــوي
العوامــي أرملــة املرحــوم احلــاج حمــزة محمــد الغــامن  ،ووالــدة كل :مــن
عبــد اهلل وعلــي وزكــي وفتحــي وحســن ومحمــد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــدة وأرحامهــا بأحــر
التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن
يدخلهــا فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا الصبــر والســلوان ،إنــه
ســميع مجيــب.
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بعد فوزه بالبطولة اآلسيوية لكرة اليد
"النور" السعودي يقلب "االحباط" إلى انتصار والدخول للعالمية
ال شيء يقف أمام عزمية الرجال ،هذا
كان حال الفريق األول لكرة اليد بنادي
النور ،حينما جتاوز أعتى اخلصوم أثناء
مشاركته يف البطولة اآلسيوية الـ ()19
لكرة اليد ،التي استضافتها العاصمة
األردنية عمان يف شهر نوفمبر املاضي،
وحقق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه،
عقب تغلبه على فريق اجليش القطري،
الذي تشكل عناصره غالبية املنتخب
القطري احلائز على وصافة بطولة
العالم األخيرة ،ليعلن عن تأهله التاريخي
لبطولة كأس العالم لألندية " السوبر
جلوب ." 2017
التفكير يف االنسحاب
التفكير يف االنسحاب من هذه املشاركة
كان واردا لدى إدارة نادي النور واجلهازين
الفني واإلداري ،نظرا لألزمة املادية
التي كان يعاني منها الفريق ،واملستوى
الفني غير املرضي الذي ظهر به الفريق خالل
اجلوالت األولى من دوري الدرجة املمتازة ،لكن
اجتماعا جمع االدارة برئاسة حسني العبكري
واجلهازين االداري والفني ،اضافة لالعبني غ ّير
الرؤية ،حيث تعاهد اجلميع على بذل أقصى
ما ميلكون من أجل تشريف الوطن ،وحتقيق ما
عجزوا عنه خالل عدة مشاركات سابقة.

املوافقة من جهات العمل على مشاركة العديد
من الالعبني ،وهو ما يعتبر مغامرة كبيرة قبل
املشاركة يف احملفل اآلسيوي الصعب.
وقبل املباراة األولى أمام األهلي البحريني،
تعرض الفريق لضربة موجعة بعدم مقدرة
محترفيه التونسيني أمني بنور ومكرم سالمة
على املشاركة ،لعدم وصول بطاقتيهما الدولية،
لكن النور متكن من اخلروج بأقل اخلسائر حينما
احرز التعادل يف الثواني األخيرة.
البداية الصعبة
وهنا ،كان واجبا عليه دخول لقاء خلويا القطري
أي
يف
يدخل
أن
دون
االردن
إلى
غادر الفريق
البطل السابق للبطولة ،بهدف االنتصار ال غيره،
معسكر داخلي أو خارجي بسبب عدم وجود حيث أن أي نتيجة أخرى قد تعني خروجه املبكر

من البطولة ،وبالفعل قدم جنوم النور مستوى
عاليا جدا بتواجد بنور وسالمة ،ليعلنوا عن
قدومهم بكل قوة للمنافسة عقب االنتصار
بفارق ( )6أهداف ،قبل أن يتصدروا مجموعتهم
باالنتصار على أهلي سداب العماني.
املنعطف األصعب
كانت مباراة الدور نصف النهائي التي جمعته
بالفريق الصعب النفط والغاز االيراني ،مبثابة
املنعطف األهم يف البطولة ،فالفوز يعني حصوله
على فرصة اخرى للتتويج باللقب الغائب عن
اخلزائن ،فيما تعني اخلسارة العودة للوطن دون
حتقيق الهدف ،وبالفعل جنح النور يف حتقيق
املراد وتغلب على الفريق االيراني بفارق ()9
أهداف ،ليضرب موعدا مثيرا يف النهائي مع
اجليش القطري ،املدجج بالنجوم العاملييني.
النور يبطل عاملية اجليش
كانت كل املؤشرات متيل ملصلحة اجليش
القطري ،الفريق الذي قدم مستويات مميزة جدا،
وميتلك العبني مؤثرين على املستوى العاملي ،لكن
كل ذلك تالشى منذ انطالقة املباراة ،حيث جتلى
جنوم النور ،وعطلوا كافة املفاتيح التي ميتلكها
جنوم الفريق القطري ،ليعلنوا عن تتويجهم بلقب
البطولة اآلسيوية الـ ( )19لكرة اليد ،بكل جدارة
واستحقاق.
العبكري :الروح واالصرار
من ناحيته ،بارك رئيس نادي النور حسني
العبكري للقيادة السعودية الرشيدة ولرئيس

26

العدد ( )٦٩ربيع الثاني ١٤٣٨هـ /يناير ٢٠١٧م

متابعات

الهيئة العامة للرياضة االمير عبداهلل بن مساعد
ولرئيس االحتاد السعودي لكرة اليد تركي اخلليوي
وكافة أهالي سنابس وجمهور النادي واعضاء
الشرف االنتصار بالبطولة الغالية قائال " :تعبنا
منذ سنوات ونحن نخطط وندعم الفريق بالعناصر
املناسبة لتحقيق االجناز وهو ما حتقق لنا بفضل
اهلل وحمده ".
واضاف " :جتاوزنا كل الظروف والصعاب لتحقيق
االجناز والتفوق على الفرق االسيوية وبلوغ كأس
العالم لألندية وحتقق لنا ذلك بفضل الروح
واالصرار الذي ظهر به الالعبون واجلهازين الفني
واالداري ".
مناف آل سعيد :اجناز لكل الوطن
فيما عبر اسطورة احلراسة اآلسيوية مناف آل
سعيد عن فخره باالجناز الذي حتقق للوطن ونادي
النور ،مبينا باعتزازه باحلصول على اللقب للمرة
الثانية يف تاريخه ،عقب أن جنح يف حتقيق نفس
اللقب مع األهلي يف العام ( )2009م.
وأضاف " :التربع على عرش القارة اآلسيوية مهمة
صعبة ومتعبة ولكن بعزمية الرجال استطعنا القيام
بذلك ،واألجمل اللقب حتقق دون أي خسارة ".
وبذلك يكون النور قد ساهم يف وضع كرة اليد
السعودية يف املكان الالئق بها ،عامليا وقاريا.
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يف محاضرة مبنتدى حوار احلضارات بالقطيف

المفكر البليهي يؤكد  :التحضر والتقدم
يعتمدان على القابلية أو الرفض ألفكار الرواد
أكد املفكر إبراهيم البليهي على أن التقدم والتخلف لدى األمم واملجتمعات
يكمن يف مدى القابلية للتغيير واالستمرار عليه ،موضحا بأن هذا األمر
هو الفارق األساس بيننا ـ نحن العرب ـ وبني الغربيني ،حيث أن يف كل
مجتمع يظهر رواد يخالفون السائد من الفكر ،فاملجتمع املتحضر يستجيب
لطروحات رواده ،بعكس املجتمع املتخلف الذي يزداد تخلفا حتى مع ظهور
أي فكرة ريادية رامية للتغيير.
وقال البليهي محاضرة بعنوان (التشكل التلقائي للعقل) عقدت أمس
اجلمعة مبنتدى حوار احلضارات مبنزل اإلعالمي فؤاد نصر اهلل
مبحافظة القطيف إن البشرية عاشت قرونا طويلة تعتقد بأن اإلنسان
يولد بعقل جوهري جاهز ،وكما قال ديكارت "اعدل األشياء قسماً العقل
بني الناس" ،ورمبا يقصد بذلك إن االنسان راض بعقله وال يشتكي قصورا،
ولكن الواقع ليس كذلك ،فاإلنسان ال يولد بعقل جاهز وامنا يولد بقابلية
فارغة مفتوحة ألي تشكيل ،فالعقول تتشكل بالبيئات التي ينشأ االنسان
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فيها ،لذا ال يوجد اثنان تتشابه عقولهما تشابها كامال ،وكل فرد يختلف
عقله عن عقول األخرين ،من هنا فليس غريبا أن يختلف الناس يف طرائق
تفكيرهم ،وبالتالي سلوكياتهم اليومية.
وأضاف بأنه ـ بناء على ذلك ــ فإن كل فرد يف هذا الكون هو عالم قائم
بذاته ،وإن معرفة اإلنسان لطبيعته ومعرفة قابلياته ومعرفة مفتاح هذه
القابليات هي أهم وأعظم ما يجب أن يهتم به وأن يتعمق فيه إلى أقصى
حدود التعمق املمكنة ،ألن وجوده مرتبط بهذه القابليات ..موضحا بأن
الكثير من الناس لو عرفوا كيفية تشكيل عقولهم ملا حدث التعصب الشديد
واالختالفات التي تؤدي الى التنافر الذي أفسد احلياة البشرية ،ذاك ألن
كل فرد يعتقد بأنه قد اكتسب احلقيقة كامال ،وأنه على الصواب وغيره
على اخلطأ ،وهذا هو اجلهل بل اجلهل املركب ،فاألصل يف اإلنسان أنه
جاهل ويبقى جاهال حتى يتعلم ،والعلم يتطلب اجلهد والتعب.
وقال بأن الناس لو كانوا يعقلون ويفكرون تفكيرا مستقال ملا كانوا بهذه

متابعات

الشكل اآلن ،ثقافات متنافرة ومتناحرة والكل يرى نفسه انه على احلق وغيره على الباطل.
وذكر بأن اإلنسان يتشكل عقله قبل أن ينبثق وعيه ،فحواس اإلنسان تنقل ما تشاهده يف البيئة التي عاش
فيها ،فيتشكل هذا العقل باألسبق دون أي غربلة ،لذا جتد أن من طبيعة اإلنسان يعتقد ويتحرك مبوجب
ما وصله أوال من أفكار ومعلومات ،فمنها يتشكل عقله ،وبطبيعة احلال يختلف الواحد عن اآلخر ،فلو ولد
الواحد يف بيئة مسلمة اصبح مسلما ،ولو يف بيئة كاثيولوكية اصبح كاثيولوكيا ،ذلك بأن املجتمعات تتوارث
وتعيش التناسل الثقايف فمن كان أبوه على ديانة معينة صار األوالد على الديانة نفسها ،فيحدث التناسل
الثقايف الذي هو شبيه بالتناسل البيولوجي ،واملجتمعات املتسامحة جاء متسامحة ألن املجتمع برمج على
التسامح ،وكذلك احلال بالنسبة للمجتمعات املتزمتة.
وأكد البليهي إن كل الذي نراه من التطورات محدودة يف مجال الوسائل واألدوات وبناء القوة واالقتصاد،
وليست يف مجال األخالق والفكر ،ففي هذه اجلوانب مازال االنسان بدائيا  ..مشيرا إلى أن املجتمعات
املزدهرة لم تزدهر ألن املجتمع اصبح واعيا ،وإمنا جاءت بسبب اجتماع املؤسسات الذي أدى الى ما وصل
اليه االنسان ،فكل مجتمع يسير على مركبة باجتاه االزدهار أو باجتاه التقهقر والتخلف.،
وشدد على أن العلم ليس مؤثرا يف احلضارات بل هو مؤثر يف املجاالت العملية املهنية وبناء القوة والقدرة،
ولهذه العالم ازدهر يف مجال الوسائل والقدرات ولكن يف مجال االخالق األفكار فاالنسان مازال بدائيا
ال يختلف عمن كانوا قبل عشرات القرون ،ألن بناء القدرات اشبه بقطرات اذا تراكمت أصبحت نهرا،
والتراكم الكمي يؤدي الى كم هائل من اإلمكانيات والقدرات ،ولكنه يف مجال اإليجابيات واألخالق واألفكار
ال يتغير شيء ففي أوروبا مثال ال يختلفون عنا ابدا قد يختلفون يف عدم التعصب ألنهم تربوا على ذلك يف
حني يف املجتمعات املغلقة تبرمجت على انغالقها وتعصبها ،فالبيئة تصوغ سلوكيات االنسان،
ولفت البليهي يف محاضرته التي شهدت حضور عدد من الفعاليات الدينية واالجتماعية والثقافية احمللية..
لفت إلى أن األصل يف املجتمعات أنها ترفض الفكر املغاير ،وال ميكن أن تتطور األمم اال بتجاوز السائد
وأخذ الفكر املغاير ،فالتغيير يأتي بناء على الريادة ومن ثم االستجابة لها ،فلو جاء ريادي ولم يستجب
املجتمع لطروحته فإن املجتمع سوف يبقى على حالة ،ويحدث أن املجتمع يف حال ظهور الريادي يزداد
تخلفا ،ألنه ينتج العديد من املضادات لفكر هذا الريادي ،لذلك ال يوجد مفكر لم تتم مطاردته ،وال يوجد
اختراع لم يتم نكرنه قبل التعود عليه ..مشددا على أن البشر بدون شك من القطيع ،من يستطيع ان يخرج
من هذا القطيع نادر جدا ،ومن خالله تتطور احلضارة ،احلضارة لن تتطور اال من الذين ينعتقوا من
اندفاع القطيع.
وقد شهدت األمسية مداخالت وتعليقات من قبل املشاركني من كل من :عضو مجلس الشورى سابقا االعالمي
األستاذ محمد رضا نصر اهلل ،وجعفر الشايب،
ووجيهة احلويدر،وعلي احلويدر ،والدكتور محمد
الشخص ،ومحمحد العمير،وسلوى آل سيف
،ورياض بوخمسني ،ورضية العباد،وعلي احلرز
،ومحمد زكي اخلباز،وحسني احلاجي،وحسن
اجلميعان وعيسى العيد وغيرهم.
ويف اخلتام قام كل من:األستاذ محمد رضا
نصراهلل والشيخ حسن الصفار وراعي املنتدى
االعالمي فؤاد نصر اهلل بتكرمي الضيف
احملاضر األستاذ ابراهيم البليهي ومدير احلوار
على البحراني.
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رواد الوطيـــ
في جولة لمجموعة ّ

جهود حثيثة ودائمة لتحقيــ

محمد الغريايف

الفنان مهدي اجلصاص السيد شرف الهاشم

سلمان العيد

حسن العالي

اخلط /خاص
قامت مجموعة رواد الوطيد بزيارة لسلسلة مطاعم التنور بالقطيف ،وذلك طوال الفترة الصباحية ليوم السبت  24ديسمبر 2016م  ،والتقوا باملسؤولني يف
مجموعة املطاعم ،واطلعوا على خطوات التطوير القائمة فيها ،مما جعلها األكثر متيز ًا يف محافظة القطيف.
يتألف الوفد من حوالي  30شخصية من نخبة أبناء املجتمع ،بينهم رجال أعمال ،وموظفون حكوميون وغير حكوميني ،ورجال أعالم ،وقفوا على سير العمل
يف سلسلة املطاعم التي عرفت بالتميز يف الشكل الظاهري ،فكانت املفاجأة أن هذا التميز يف الشكل جاء منسجما مع واقع سليم يف الداخل ،كونها تتعامل
مع صحة األنسان وسالمته وتغذيته.
"اخلط" كانت حاضرة يف اجلولة وخلصت بالتقرير التالي:

عبد الرزاق اليوشع

سالم اليوشع

30

أمل يتملكه اجلميع:
يف كلمة أمام الوفد ،مبقر إدارة املطاعم احلديث ،قال عضو مجلس اإلدارة ،وأحد مالك سلسلة مطاعم التنور احلاج
عبدالرزاق اليوشع إن مشروع مطاعم التنور كان أمال وحلما حت ّول ــ بفضل اهلل ــ إلى واقع ،ألننا ملتزمون مبتطلبات
مجتمعنا الذي نعمل فيه ،فيما بيننا وبني املجتمع هو عقد اجتماعي نخدمه وهو يف املقابل يخدمنا ،وكل طرف ملتزم
بهذه اخلدمة وبهذا العقد.
وأضاف اليوشع إننا ننطلق يف عملنا هذا من مبدأ التكامل مع كافة املؤسسات األخرى ،مثل املؤسسات اخليرية واالجتماعية
والرسمية ،فالتكامل إذ حتقق فإننا سوف ننتج األفضل ،ذلك بعكس احلالة السلبية التي ميكن أن حتدث فيما إذا كان
العمل فرديا .مؤكدا الشعور باملسؤولية عن املستقبل جتاه املجتمع ،فهذا يعطي دفعة لألمام.
وأعرب عن أمله يف مستقبل أفضل ،بناء على أن الوضع احلالي يبشر بخير ،والتعاون مع كافة اجلهات أكثر من جيد ،لذا
نحن نرحب باملالحظات واالقتراحات من جميع اجلهات.
وخلص إلى القول بأن التنور ملك للجميع.
البحث الدائم عن التميز:
من جهته قال املدير التنفيذي ملطاعم التنور سالم اليوشع إن مشروع املطاعم عمره  24عاما ابتدأ من فرع اجلش (على
الطريق العام) وبعدد  4موظفني الذي كان املبادرة واالنطالقة نحو سلسلة املطاعم التي نراها اليوم والتي تسير يف ثالثة
اجتاهات (قطاع الوجبات السريعة ،قطاع املطاعم الفاخرة  ،وقطاع الوالئم واحلفالت اخلارجية ) ،فكل فرع من فروعنا
املنتشرة يختص بقائمة معينة من الطعام بناء على موقع املطعم وإمكانيات غرف التحضير.
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ــــد على مجموعة مطاعم التنور

ــق جودة الغذاء بمطاعم التنور

محمد مال اهلل

محمد العبد النبي

السيد هاشم الشرفا

علي الصفار

أحمد الشيخ

ولفت إلى أن البداية كانت محدودة ،لكن اليوم يف توسع مستمر ويسير بطريقة علمية أيضا بعيدة عن
أي عشوائية .
كما انتهجت سلسلة مطاعم التنور الية مركزية العمليات منذ فترة طويلة من خالل معمل ومطبخ
التنور املركزي والذي ميول الفروع باالطعمة املطهية وغير املطهية واملجهزة باجهزة متطورة تساعد
على االنتاج بكميات وروعي فيها االلتزام باملواصفات العاملية يف حتضير االطعمة والنقل والتغليف ومت
تقسيم املعمل املركزي بناء على املنتجات حيث توجد غرف مخصصة لكل منتج يتضمن طرق التحضير
باالضافة الي قسم خاص فقط للوالئم وقسم خاص للبوفيهات ويف كل هذه التقسيمات والتوسعات
أخذنا األسلوب األفضل ،واجلودة العالية وهاجسنا أن يكون املنتج يف كل مطاعمنا املختلفة واحدا.
واستعرض تاريخ التنور وتطوره وتوسعه وبعض العقبات والتحديات التي مت التغلب عليها وأهم املشاريع
املستقبلية ومن بينها نقل موقع فرع مجمع الستي مول إلى موقع التوسعة اجلديد باملجمع والذي سوف
يطل قريبا بحلة جديدة ومبساحة اكبر وبأصناف جديدة ،والعمل علي جتهيز فرع مطعم التنور بالدمام
يف حي احملمدية بني سيهات والدمام على مساحة ثالثة آآلف متر ويشتمل على ثالثة مطاعم مطعم
افراد ومطعم افراد فاخر ومطعم عائالت فاخر.
كما تطرق سالم اليوشع إلى حرص وأهتمام اإلدارة مبالحظات وأقتراحات الزبائن والتي تصلهم من
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د.زكي العوامي يتحدث عن نظافة الغذاء
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خالل مناذج االقتراحات والتواصل املباشر للتطوير حيث أن ادارة التنور تنتهج سياسة الباب املفتوح .
وتطرق الى الدور الكبير التي تقوم به ادارة صحة وسالمة الغذاء باملجموعة بقيادة الدكتور زكي
العوامي وفريق العمل ودوره املتمثل وضع اجراءات خاصة بتحضير األطعمة والدور الرقابي الذاتي
علي جميع فروع املجموعة وتدريب العاملني من خالل دورات متخصصة ومتعددة لتطبيق معايير سالمة
الغذاء وذلك يف مركز التنور للتدريب وتشغيل مختبر مطاعم التنور يف مبني االدارة اجلديد والذي يعد
اول مختبر يف املنطقة لفحص العينات اخلاصة مبطاعم التنور .
وقال إننا نسعى للحصول على أعلى درجات اجلودة ،واحلصول على الشهادات الداعمة لذلك ،بعد
توفير كامل متطلباتها وهو ما نقوم به يف الوقت احلاضر ،فلدينا الئحة خاصة يف كل شيء مبا فيها
سكن العمال حيث استأجرنا عمارة جديدة خاصة بهم وفق احدث املواصفات ،وعملنا منهجا من 30
نقطة للعمل يف املطعم من املدخل وحتى حاوية القمامة ،ولدينا رقابة حضورية يومية ،ورقابة تلفازية
دائمة ،ونسير  ،مبوجب الئحة العمل الداخلية.
وذكر بأن كل مطاعم التنور تعكس تراث القطيف من ناحية الديكورات الداخلية واخلارجي.
وقال انه ومن أجل التطوير يف سلسلة املطاعم ،انفتحت إدارة سلسلة مطاعم التنور على التجارب
القريبة والبعيدة ،إذ نحرص على حضور املعارض والندوات ،ونسعى جهدنا ألن جنلب خبرات متعددة
يف شتى املجاالت ،فيعمل معنا ـ وهلل احلمد ـ  350موظفا ،ومن  11جنسية تقريباً.
وحول موضوع السعودة قال اليوشع نحن نولي اهتماما ملوضوع السعودة ال كنسبة وإمنا كجودة وكخيار
وطني ،لذلك لدينا من السعوديني من املديريني واملراقبني الصحيني وذوي الكفاءة العالية  ،ولدينا مركز
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تدريب ونسعى لتطوير أداء موظفينا واستقطاب
املزيد ،ويف هذا الصدد نعمل ألن نخرج من إطار
املؤسسة العائلية وتطبيق نظام حوكمة شركات
حتكمها نظم وقوانني .
وخلص الى القول بأننا نتعاون مع اجلمعيات
اخليرية ،ولدينا مساهمات مفتوحة على مختلف
االجتاهات ،ونسعى جهدنا ألن نتواجد يف كافة
املناسبات العامة.
من جهته قال محمد الغريايف (أحد من عاصروا
فترة التأسيس) بأنه التحق باملؤسسة عام 2007
وحتى العام  2015من اجل أمتتة النظم يف
املؤسسة ،فقد كانت بعض األشياء تتم بشكل
يدوي وبحمد اهلل توصلنا الى حتويل املؤسسة
إلى مؤسسة تسير وفق نظام آلي دقيق يؤكد
حقيقة اجلودة الشاملة يف املؤسسة.

اليوشع :سلسلة املطاعم أمل قد
حتقق ألنه مشروع اجلميع
سالم اليوشع :خيارنا اجلودة،
ونبحث عن التوسع املدروس
العوامي :كل خطوات العمل يف
املطاعم تسير وفق املواصفات
العاملية

خطوات لتحقيق اجلودة:
وقال الدكتور زكي العوامي مدير وحدة صحة وسالمة الغذاء بأن كافة عمليات النظافة مبا فيها
املنظفات واملطهرات يف املطعم تتم وفق املواصفات السعودية ،أو اخلليجية أو العاملية ،وتشمل هذه
املنظفات حتى ملطفات اجلو وملمعات األطباق ومطهرات األيدي واألسطح املالمسة للغذاء ،وحتى املاء
الذي يتم به غسيل الصحون فلدى املطعم أجهزة خاصة لتحلية املياه ،فنسبة األمالح يف املاء املستعمل
للغسيل قليلة جدا ،كما أن التحضير يتم من خالل االالت واملعدات واجهزة اخللط تقوم بعملية اخللط
دون تدخل العنصر البشري ،فلدينا العديد من األجهزة املتطورة.
وتطرق إلى خطوات املطعم للحصول على شهادات اجلودة تشمل النظام اإلداري ،والعمليات التصنيعية،
وسالمة املباني ،مبا فيها مباني سكن العمال ،التي تخضع هي األخرى لرقابة دقيقة ،وتنطوي على كافة
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سبل الراحة.
واضاف بأن من ضمن معالم اجلودة والتميز لدى املطاعم أن كل املستودعات يف وضع
صحي سليم ،وقد مت تنظيمها وفق قاعدة (الوارد اوال يصرف اوال ) ،خاصة وأن املطاعم
مرتبطة بحوالي  20موردا للسلع واملواد الغذائية ،بل أن آلية بناء املستودعات متت وفق
املواصفات السعودية العالية.

عبداهلل الشهاب رئيس مجموعة رواد الوطيد يقدم درع ًا تذكاري ًا ملطعم التنور
يتسلمه سالم اليوشع

34
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لقطات من الزيارة
الزيارة قام بتنظيمها مجموعة رواد الوطيد ،ابتدأت من
الساعة السابعة والنصف صباحا حيث تناول الوفد طعام
الفطور يف مطعم التنور على شارع القدس (قرب مركز مزايا
الغذاء) ،ثم جاءت اجلولة كالتالي:
ـ زيارة مبنى اإلدارة اجلديد على شارع امللك فيصل،
حيث استهل عضو مجلس إدارة مجموعة مطاعم التنور
عبدالرزاق اليوشع ،دور مجموعة مطاعم التنور يف املشاركة
املؤسسة املجتمعية ثم كلمة للمدير التنفيذي للمجموعة
سالم اليوشع استعرض مرحلة تطور املطاعم ،وشهد
بعض املداخالت واألسئلة واالستفسارات والتي متحورت
حول سبل اهتمام املطاعم باجلودة والسالمة واألسعار
والتنوع يف الوجبات ،وقد أجاب مسؤولو املجموعة على كل
االستفسارات.
 زيارة املستودع املركزي باملنطقة الصناعية التركية والذييشتمل على ثالجات تبريد وجتميد املواد الغذائية وأقسام
املستلزمات اإلستهالكية واملنظفات ومالبس املوظفني
(الزي) حيث مت التعرف علي الية التقسيم واحلفظ وطرق
الصرف والنقل ومتابعة الصالحية.
ـ زيارة فرع مطعم التنور القلعة  ،حيث جت ّول الوفد على
كافة مرافق املطعم ،وقد اطلعوا على آلية سير العمل التي
تسير وفق نظام صارم للنظافة واإلعداد ،من األرضيات
واألسقف واجلدران ،فضال عن األواني املستخدمة وأدوات
التنظيف وغير ذلك ،فقد وقف الوفد على أن املطعم ميلك
طاقة استيعابية تصل إلى  300شخص يف مطعم العائالت .
ـ زيارة املعمل املركزي باألوجام ،حيث جتول الوفد على
أجزاء املركز بدءا من املدخل وحتى آخر غرفة يف املعمل،
وكان العامل األساس يف املوضوع هو اجلودة وطرق التحضير
وانواع االجهزة املستخدمة والنظافة.
ـ وقد اطلع الوفد على جودة املنتج من خالل تناولهم لطعام
الغذاء يف املطعم يف األوجام ،وقد أعرب جميع أعضاء الوفد
عن إعجابهم بدقة العمل والنظام الذي يسير مبوجبه
املطعم يف كافة فروعه.
ـ رئيس الوفد (صاحب مكتب الوطيد العقاري) عبداهلل
بن حسن شهاب قدم شكره وتقديره ملالك املجموعة هشام
احلداد وعبدالرزاق اليوشع واملدير التنفيذي سالم اليوشع
ومدير وحدة سالمة الغذاء واجلودة الدكتور زكي العوامي
وأشاد باخلطوات التطويرية التي يقوم بها مطعم التنور
بكافة فروعه ،معربا عن أمله يف أن حتذو كافة املطاعم
األخرى هذا النهج ،لتقدمي منتج صحي للمواطن ،الذي
بات يشكو كثيرا من الوجبات غير الصحية التي يتناولها
يوميا.
ـ رئيس حترير مجلة اخلط فؤاد نصر اهلل القى كلمة اشاد
فيها بخطوات املطعم التي جتسد منو الثقافة الغذائية
والصحية التي يسير مبوجبها مطعم التنور.
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اإلنسان في

فلسفة سارتر

أسامة مساوي

جود ُه ماه َيتَه  ،كائن يوجد قبل أن يكون من املمكن تعريفه بهذا املفهوم أو ذاك  ،وأن هذا الكائن هو
هناك على األقل كائن يسبق ُو ُ
اإلنسان ...لكن مالذي نعنيه هنا بالقول أن الوجود سابق على املاهية ؟
إن معنى ذلك هو أن اإلنسان يوجد أوال  ،ويالقي ذاته وينبثق يف العالم  ،ثم يتحدد بعد ذلك .فإن لم يكن اإلنسان  ،وفق ما تتصوره
الوجودية  ،قابال للتحديد  ،فذلك لكونه يف البداية عبارة عن الشيء .إنه لن يكون إال فيما بعد  ،ولن يكون إال وفق ما سيصنع
بنفسه...إن اإلنسان موجود ال كما يتصور ذاته فقط  ،بل كما يريد أن يكون  ،وكمايتصور ذاته بعد الوجود  ،وكما يريد أن يكون بعد
هذه الوثبة جتاه الوجود .إنه ليس شيئا آخر غير ما يصنع بذاته...إن اإلنسان يوجد أوال  ،أي أن اإلنسان يف البدأ هو من يقفز
نحو املستقبل  ،وهو من يعي كونه يقذف بنفسه نحو ذلك املستقبل .إنه أوال وقبل كل شيء مشروع ُيعاش بكيفية ذاتية...وال شيء
يكون يف وجوده سابق على هذا املشروع.
نص جلون بول سارتر
بالعكـس أسـر لهـذه الهويـة وضـرب يف مبدأحريـة وإرادة الشـخص؟ ويف
مرحلة الفهم
املقابـل ألـم يلعـب الفكـر الصـوري املجـرد دورا حاسـما يف التأسـيس لهـذه
تقدمي:
مـن املعلـوم أن الوجـود البشـري هـو وجود يطبعـه التعقيدوصعوبة التحديد ،الهويـة ؟ أاليتحـدد الشـخص بكونـه شـيئا مفكـرا ؟ لكـن هـل ميكـن التفكيـر
فهـو يخضـع لشـروط متداخلـة ومتباينـة ،منهـا الذاتـي واملوضوعـي؛ دون إحسـاس وشـعور ؟ وهـل يسـتقيم وعـي أو فكـر دون ذاكـرة تضمـن
التارخـي ،التفاعلـي واإلجتماعـي ،ناهيـك عـن البعـد البيولوجـي الـذي اسـتمراريته يف الزمـن؟
الينفـك يشـرط هـذا الوجـود ويَحده .وإذا مانحـن انطلقنا من هذا التحديد
اجلزئـي لطبيعـة هـذا الوضـع وماهيتـه ،فإننـا جنـده يدل مـن ناحية على أن
مرحلة التحليل
الوضـع البشـري خاضـع لشـروط تضفـي عليـه طابـع احلتميـة و الضـرورة أطروحة النص :
و اخلضـوع  ،فتجعـل مـن الكائـن البشـري موضوعـا أو شـيئا كباقـي أشـياء إن قـراءة أوليـة للنـص املاثـل أمامنـا  ،تضعنـا أمـام تصـور فلسـفي يـرى أن
العالـم  ،و مـن ناحيـة أخـرى جنـده يـدل علـى بُعـد خـاص باإلنسـان  ،يتمثـل هويـة الشـخص تابعـة لوجـوده ا ُ
حلـر يف هـذا العالـم  .فهـي شـيء بَعـدِ ّي
يف قدرتـه علـى املبـادرة والفاعليـة واإلبـداع و التباعـد ،عـن طريـق تفاعـل يتشـكل بَعـ َد  -مـا أسـماه صاحـب النـص" -قفـزة أو وثبـة" جتـاه الوجـود
حـر مـع اآلخرومـع احمليـط  ،مـا يجعـل منـه ذاتـا حـرة مسـتقلة ومسـؤولة  ،أو جتـاه املسـتقبل الـذي سـيقذف الشخصبنفسـه فيـه  ،متحملا كامـل
أخالقيـا واجتماعيـا وسياسـيا  .ذاتـا وإن كانـت محاطـة  -كمـا أسـلفنا -املسـؤولية يف اختياراتـه  -حـاال ومسـتقبال -والتـي هـو املسـؤول املباشـر
باشـراطات تاريخيـة وثقافـة وسـيكلوجية واجتماعية...فهـي يف نفـس والوحيـد عنهـا  ،مـادام قـد ُوجـد يف البدايـة وهـو عبـارة عن " مـادة خام" إن
الوقـت التنفـك ت ُ
ُثبـت يف كل حين وحلظـة  ،قدرتهـا علـى اإلختيـار والتميـز صـح التعبيـر  ،أو وهـو عبـارة عـن "الشـيء" بتعبيـر صاحـب النـص  .ووفـق
واإلنفلات مـن قبضةاحلتميـات املُك ِّبلـة إلرادتهـا  ،الشـارطة حلريتهـا هـذا ال ميكـن بـأي حـال مـن األحـوال احلديـث عـن شـروط َقبليـة  ،ماديـة
واسـتقالليتها .ذلـك أنهـا ذات مفكـرة واعيـة ال تقبـل أن تَأسـرها ماهيـة فزيائيـة أو ميتافيزيائيـة مجـردة ،تؤطـر الـذات وتأسـر هويتهـا داخـل إسـم
ثابتـة ُمقفلـة أو هويـة نهائيـة ُمغلقـة .وبالنظـر إلـى هـذه اإلزدواجيـة التـي أو رسـم  .ولعـل هـذه احلريـة الوجوديـة التـي يحوزها الشـخص  ،دون سـواه
تطبـع وجـود الـذات البشـرية  ،مـن حيـث هـي شـخص حامـل جلوهـر وهوية  -هـي مـا جتعلـه قـادرا علـى تغييـر ذاتـه وحتويـل واقعـه سـلبا أو إيجابـا ،
جتعلـه مطابقـا لذاتـه ومختلفـا عـن غيـره يف ذات الوقـت ،جنـد أنفسـنا بصـورة تتيـح لـه أن يخـرج مـن ذاتـه ويناقـض سـريرته ويغيـر منـط كينونتـه
أمـام مفارقـة حقيقيـة ،مفارقـة تقـع بين ثنائيـة املطابقـة والتغيـر ،الوحـدة وفكـره وهويتـه يف كل حين ومـرة  ،مـادام عبـارة عـن مشـروع مفتـوح علـى
والتعدد،التحـول والثبـات ،وهـي ذات املفارقـة التـي ميكن أن نلتمس أبعادها كل اإلحتمـاالت  .مشـروع اليعرفاإلكتمـال أو التوقـف .
الفلسـية مـن خلال اإلشـكال التالـي :مـا الشـخص؟ وعلـى ماترتكـز هويتـه؟ البنية املفاهيمية :
وهـل هـي رهينـة الوحـدة واملُطابقـة أم التعـدد واإلختلاف ؟ مادية ملموسـة إن األطروحـة التـي عـرض لهـا صاحـب النـص  ،توقفـت باألسـاس علـى
أم ُ
صوريـة مجـردة؟ وبـأي معنـى ميكـن للهويـة أن تكـون مشـروعا مفتوحـا مفاهيـم مركزيـة  ،ذات بعـد داللـي يتناغـم وأفـكار النـص  ،ولعـل مـن أبـرز
علـى كال إلحتمـاالت؟ مشـروعا غيـر قابـل للتحديـد واإلنغلاق؟ مبعنى آخر هـذه املفاهيـم مفهـوم الشـخص الـذي ميكن تعريفه باجلسـد كبعد بيولوجي
مالـذي يعنيـه القـول بأسـبقية املاهيـة علىالوجود؟ هـل معنى ذلك أن القول وفيزيولوجـي مـادي  ،أمـا مـن الناحيـة املعنويـة فهـو ذات أو كيـان حـر واعـي
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مفكـر قـادر علـى التمييـز بين اخليـر والشـر  ،واخلطأ والصـواب والصدق
والكـذب ...متحمـل ملسـؤولية أفعالـه واختياراتـه التـي تنبـع منهـا ماهيته أو
هويتـه مـن حيـث هـي خصائـص جوهريـة ثابتـة  ،جتعـل الـذات متميـزة عـن
غيرهـا ومطابقـة لذاتهـا يف نفـس الوقـت رغـم كل التغيـرات العرضيـة التـي
ميكـن أن متـس سـيرورة بنائهـا  ،مادامـت عبـارة عـن مشـروع ذاتـي مفتـوح
علـى كل اإلحتمـاالت  ،فاملشـروع  -كمـا هـو معـروف  -مفهوم ينتمي للحقل
اإلقتصـادي  ،ويحيـل علـى التصـور األولـي عـن فعل اسـتثماري مـا  ،خاضع موقف الفيلسوف العقالني ديكارت :
ملنطـق الربـح واخلسـارة  .لكـن اسـتعارة الفلسـفة الوجوديـة لهـذا املفهـوم ف"ديـكارت" كمـا هـو معلـوم  ،يعطـي أسـبقية للماهية علـى الوجود  ،جاعال
حـد َدة بشـكل قبلـي ميتافيزيقـي ُمسـبق  .فهـي مـا متنـح للـذات
وإسـقاطه علـى البعـد املاهـوي للشـخص  ،كان بهـدف وضـع اإلنسـان أمـام إياهـا ُم َّ
كينونتـه وحتميلـه كامـل املسـؤولية عمـا ميكن أن يؤول إليـه وضعه الوجودي وجودهـا  ،ومعرفتهـا بذاتهـا عبـر فعـل التفكيـر املجـرد الذي هـو نور فطري
أو إلهي -بتعبير ديكارت -ومناسـبة حلضور الذات أمام نفسـها  ،وإدراكها
إدراكا مباشـرا حلقيقتهـا ومـا يصـدر عنهـا مـن أفعـال متعـددة  ،تعكـس
الشـك والفهـم والنفـي واإلثبات...وبالتالـي الفكـر  ،الـذي يعتبـر هـو الثابـت
يف مقابـل املتحـول  ،والواحـد يف مقابـل املتعـدد  .فبالفكـر أدرك"ديـكارت"
وجـوده وماهيتـه  ،حينمـا تسـاءل قائلا  " :أي شـيء أنـا إذن ؟ " ليجيـب
بـكل يقين  " :أنـا شـيء مفكـر"  .فالفكـر إذن هـو مـا سـيحدد ماهية وطبيعة
هـذا الشـيء الطـارح للسـؤال  ،وهـو مـا سـيمنحه الوجـود  ،ف" متـى إنقطـع
اإلنسـان عـن التفكيـر إنقطـع عـن الوجـود"  ،وإال كيـف لشـيء ال يفكـر أن
يعـرف إن كان موجـودا أم ال ؟ كيـف للطاولـة مثلا أن تعيـي وجودهـا دون
أن متـارس عمليـة التفكيـر ؟ ومـادام األمـر ضربـا مـن املسـتحيل  ،فهـي
غيـر موجـودة بالنسـبة لذاتهـا  .لذلـك فوحـده الشـيء القـادر علـى التفكيـر
هـو القـادر علـى الوجـود والنطـق بالكوجيطـوا القائـل ":أنـا أفكـر إذن أنـا
موجـود" .ولهـذا ال مجـال حسـب الطـرح العقالنـي للحديـث عـن حريـة أو
إرادة سـابقة علـى الفِ كـر  ،أو عـن وجـود سـابق علـى املَاهيـة  ،مـادام الوجود
اليُـد َرك أصلا إال بفعـل التفكيـر ،الـذي هـو أسـاس الوجـود وأسـاس معرفة
الـذات لهويتهـا والعالـم.
يف املسـتقبل  ،باعتبـاره  -أي الشـخص -احملـدد األول واألخيـر ملاهيتـه صيغة متهيدية إشكالية لبسط موقف جون لوك :
ومنطوجـوده  .وبحديثنـا عـن مفهـوم الوجـودال بـد أن منيـز بين منطين مـن لكـن أي قيمـة لفكـر دون ذاكـرة ؟ أي قيمـة لوعـي خـارج الزمـن ؟ هـل ميكن
الوجـود  ،منـط الوجـود يف الـذات  ،وهـو خـاص باألشـياء وباقـي الكائنـات إنـكار دور التراكـم والتجربـة يف بنـاء الوعـي بالـذات والواقـع ؟ هـل ميكـن
الغيـر العاقلـة والغيـر احلـرة  ،ومنـط الوجـود للـذات  ،وهـو منـط خـاص إنـكار دور اإلنطباعـات احلسـية يف حتصيـل املعرفـة ؟هـل ميكـن تصـور
بوجـود اإلنسـان  .إذ األول ثابـت قـار مغلـق  ،أمـا الثانـي فمفتـوح ترتسـم عقـل فـارغ مـن معطيـات احلـس؟ هـل ميكـن تصور وعـي ميتافيزيقـي خارج
التاريـخ ؟ ثـم مالـذي ميكـن أن يقدمـه هـذا النمط مـن الوعي َغي َر اإلطارات
عبـره مالمـح هويـة كل فـرد كمـا أراد هـو.
الفارغـة واملَلَـكات اجلوفـاء ؟ أال تعـد َمعرفتـه بذاتـه آنيـة غيـر ُمنتِجـة ؟
البنية احلجاجية :
إن كانت املفاهيم التي وظفها صاحب النص  ،قد سـاهمت بشـكل كبير يف موقف الفيلسوف التجريبي جون لوك :
تقريـب املعنـى الثـاوي خلـف السـطور  ،فـإن بنيتهاحلجاجيـة جـاءت لتعزيـز بهـذه األسـئلة يَـو ُّد الطـرح التجريبـي الـذي ميثلـه "جـون لوك" إحـراج الطرح
وتقويـة هـذا التصـور مسـتندة يف بدايتهـا علـى حجـة العـرض والتفسـير العقالنـي الديكارتـي  ،معتبـرا أنـه طـرح ميتافيزيقـي يتوهـم وجـود وعـي
والتـي جتلـت يف تصريـح صاحـب النـص  ،يف مسـتهل نصـه باملصـادرة فطري  ،يوجد مع اإلنسـان يف شـكل ملكات  ،كما سـماها ديكارت  .بل إن
القائلـة أن الكائـن الوحيـد الـذي يسـبق وجـوده ماهيتـه هـو اإلنسـان  ،ولـن أحـد أقطـاب هـذا التيـار التجريبـي احلديـث  ،يصـل إلى درجـة التهكم على
تتوقف هذه احلجة عند هذا احلد  ،بل سـترافق مضمون النص إلى غاية العقالنيين قائلا " أن امللـكات الفطريـة التوجـد إال يف ذهـن ديـكارت"  ،مـا
منتهاه تقريبا  .إال أن صاحب النص سـيلجأ إلستخدامأسـلوب اإلسـتفهام دام أن اإلنسـان يوجـد يف البـدأ وهـو عبـارة عـن "صفحـة بيضـاء" تُنقـش
قصـد لفـت انتبـاه القـارئ للسـؤال عـن معنـى أسـبقية املاهيـة علـى الوجود ،عليهـا التجربـة عبـر اإلنطباعـات احلسـية  ،التـي تصيـر وعيـا وفكـرا فيمـا
ومـن متـة العمـل علـى تقـدمي تفسـير وتوضيـح لتلـك املصـادرة السـالفة .بعد.
وباسـتدعائه حلجـة التفسـير أو التوضيحتلـك  ،وبعـد إجلاء الغمـوض فرغـم أن "جـون لوك"اليختلـف مـع "ديـكارت" يف كـون الوعـي أو الفكـر هـو
عـن الفكـرة ووضعـه للـذات اإلنسـانية أمـام حريتهـا املطلقـة التـي ال تقبـل مرتكـز هويـة الشـخص و ُمحددهـا  ،إال أنـه يعارضـه يف يف أسـس قيـام هـذا
اإلشـراط أو التحديـد املسـبق  ،سـيعاود التأكيـد يف غيـر مامـرة علـى الوعـي وماهيتـه  .فـإذا كان األول قـد جعلـه متافيزيقيـا ُمجـردا فـإن الثانـي
املسـؤولية التـي تترتـب عـن تلـك احلريـة أمام الذات واجلماعة واملسـتقبل  ،يـراه فيزيائيـا ملموسـا جتريبيـا  -أو علـى األقـل يتأسـس علـى ذلـك  -نظرا
ليستنتج يف األخير أن اإلنسان ماهو إال مشروع يعاش بكيفية ذاتية نافيا ألنـه ال ميكـن الفصـل بين الشـعور والفكـر  ،مـادام أن الكائـن البشـري
الميكـن أن يفكـر إال إذا شـعر بذلـك .وكلمـا امتـد هـذا الشـعور ليشـمل
وجـود أي شـيء سـابق علـى هـذا املشـروع.
أفـكارا وأفعـاال ماضيـة  ،كلمـا امتـدت هويـة الشـخص  .فمثلا لـو أخذنـا
الفعـل املاضـي -أَ َّي فعـل -فإنـه صـدر عـن الـذات نفسـها التـي تتذكـره
يف احلاضـر ،رابطـة اخلِ بـرات السـابقة بالالحقـة  .وهـو أمـر تقـوم بـه
مرحلة املناقشة
الذاتباإلعتمـاد علـى الذاكـرة  ،التـي يقابـل امنحاؤهـا أو فقدانهـا فقدانـا
خالصة متهيدية لدحول مرحلة املناقشة :
واضـح إذن أن مـا قدمـه صاحـب النـص بخصـوص انفتـاح الهويـة الذاتيـة للهويـة بشـكل كامـل .
على كل املمكنات  ،إمنا يأتي يف سياق اإلعالء من قيمة الوجود اإلنساني
الذاتـي احلـر ،يف مقابـل وجـوده املوضوعـي الـذي تشـرطه احلتميـات
اإلجتماعيـة والتاريخيـة والثقافيـة والنفسـية...األمر الـذي يضـع اإلنسـان
أمـام مسـؤولية كبـرى  ،نابعـة مـن صميـم مـا أسـماه صاحـب النـص أسـبقية
الوجـود علـى املاهيـة  ،وليـس العكـس كما بالنسـبة للتيـار العقالني احلديث
الـذي يُعـ ُّد "رونـي ديـكارت" مـن أبـرز ممثليـه.
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القاص حسن آل غزوي لــ "اخلط":

عالقتي بالثقافة بــــدأت
وصارت القصة القصيرةجداً

◄ شؤون احلياة بحر ال ينضب اسعى لرصدها قصصي ًا.
◄ القصة القصيرة جد ًا شبه معدومة محليا ومزدهرة عربيا.
◄ مضامني عالية تضمن ريادة القصة القصيرة جدا يف الساحة األدبية .
◄ من يطمح لتحقيق التميز عليه أن يعشق العمل الذي يزاوله.
()٦٩احلياة
وتبهجني
العائلية١٤٣٨.هـ /يناير ٢٠١٧م
ربيع الثاني
◄ أحزن ملناظر القتل العدد
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ــ يف البداية نود التعرف على شخصكم الكرمي؟

ـ حسن بن عبداهلل محمد آل غزوي من مواليد بلدة القديح مبحافظة
القطيف عام 1384هــ أنهيت دراستي االبتدائية واملتوسطة والصف األول
الثانوي يف القديح والصفني الثاني والثالث الثانوي (بالقسم األدبي) يف
مدرسة القطيف ،قبل أن التحق بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة لنيل شهادة
البكالوريوس يف العلوم االجتماعية ،ثم أعقبتها باحلصول على الدبلوم
العالي تخصص توجيه وإرشاد ط ّ
البي من كلية التربية بجامعة امللك فيصل
باألحساء ،وأعمل يف الوقت احلاضر بجامعة امللك فيصل باألحساء..
مارست العمل الصحفي يف مجلة الشرق محررا ومشرفا على صفحات
القراء فنشرت العديد من اللقاءات والتحقيقات واالستطالعات الصحفية
فترة رئاسة األستاذ خالد بن عبد العزيز الصفيان محافظ لقطيف احلالي
.أما جريدة عكاظ فتركز نشاطي الصحفي يف التغطيات ،كما تسنّى لي
عرض العديد من املقاالت والنصوص األدبية يف جريدة اليوم ومجلة
سيدتي ،ويف جريدة الرياضية واملدينة فكان نصيب األسد فيهما لألخبار
الرياضية وعلى وجه اخلصوص املتعلقة بنادي مضر بالقديح.
ــ كيف نشأت العالقة بينك وبني احلرف والكتابة؟

ــ منذ أن كنت صغيرا ،ومنذ نعومة أظافري وأنا أحب الكتابة والقراءة،
وكنت أسجل املعلومات واحلكم واألفكار التي أقرؤها ،ومنذ ذلك احلني
عشقت اللغة العربية ،وقد استهوتني القصص فقرأت القصص العاملية
وما أبدعه الروائي العربي الكبير جنيب محفوظ ،وبعض كتاب القصة من
سوريا والعراق ومصر وغيرها.
ــ ماذا عن الصحافة؟

حوار

مبكراً
هواء أتنفسه

حوار /سلمان العيد
تزهر ساحتنا األدبية بالكثير من املبدعني واملتميزين يف إبداعهم وعطائهم،
فلدينا من األدباء والشعراء والكتاب من يشار لهم بالبنان على مستوى
الساحة العربية فضال عن اخلليجية واحمللية ،لذا فمن ساحتنا احمللية
املعاصرة ينطلق العديد من املبدعني بصورة يومية مستمرة ،واألمثلة على
ذلك كثيرة.
واليوم تشهد ساحتنا بروز جنس أدبي جديد على مشهدنا األدبي بعض الشي
وهو (القصة القصيرة جدا) ،وهي النص التي يعرض على شكل جمل قليلة
وكلمات محدودة ،وعبارات مكثفة ،تتيح للقاريء املزيد من التفكير والتأمل
وبعث اخليال ،فتحقق الهدفني (الفكري واألدبي) يف آن واحد.
ويف هذه احللقة من حواراتنا مع مبدعي محافظة القطيف نستضيف
القاص األديب حسن آل غزوي الذي أكد بأنه يتنفس القصة القصيرة جدا،
وال يتصور حياته بدون كتابة هذا اجلنس األدبي ،لكنه يف الوقت نفسه يرى
أن الساحة األدبية متميزة وجميلة ومتطورة لكنها بحاجة إلى الكثير من
الدعم والرعاية.
حول هذا املوضوع والعديد من القضايا كان لنا معه احلوار التالي:
املجموعة الثانية وهي (احملطة األخيرة) ،ألعقبها باملجموعة القصصية
التالية (ذات االبتسامة اخلجولة) ،ثم الرابعة (صهوة جنون) ،وكانت
جميعها قصص قصيرة بعدها اقتحمت مجال القصة القصيرة جدا،
وكان فنا جديدا على محافظة القطيف ،وصارت جزءا من تفاصيل حياتي
اليومية ،فال استطيع العيش دون أن أكتب قصة قصيرة جدا.
ــ وما هو اصدارك القادم؟

ــ سوف اصدر كتابا عن فن القصة القصيرة جدا.
ــ بعد أن صرت مدمنا على القصة هل تركت العمل يف الصحافة أم بقيت
يف عاملها الرحب؟

ـــ تركت العمل يف الصحافة لكني يف مسيرتي قمت بنشاط إعالمي من
خالل جمعية مضر فقد ساهمت بتشكيل جلنة إعالمية يف اجلمعية أخذت
على عاتقها تنظيم حملة جلمع التبرعات لعالج مصابي ومصابات حريق
القديح الذي حدث عام  ،2000إضافة إلى نشر أخبار جلان اجلمعية يف
الصحف والشبكة العنكبوتية والتنسيق لعمل لقاءات إذاعية تتناول جوانب
من نشاطات اجلمعية ،وكذلك مركز رعاية املكفوفني بالقطيف التابع
للجمعية ،يضاف إلى ذلك انخرطت يف العديد من املناشط يف محافظة
القطيف مثل مهرجان صيف القطيف ومهرجان الدوخلة وجائزة القطيف
لإلجناز ،وتشرف مبهمة اإلشراف الثقايف واالجتماعي بنادي مضر عالوة
على كوني عضوا يف مجلس اإلدارة يف تلك السنوات ،كما كنت عضوا
يف اللجنة اإلعالمية حلادثة حريق القديح كذلك حتملت املسؤولية ـ مع
زمالئي ـ يف اللجنة اإلعالمية حلادثة التفجير اإلرهابي بالقديح ..فيما
عدا ذلك لم ألتحق بالعمل الصحفي كمهنة.

ــ كانت توجهي نحو العمل يف الصحافة والكتابة الصحفية من منطلق حب
لهذا املجال ،وكنت أشعر باالرتياح حني أستشعر بأن الكتابة التي أجنزها ــ قلت قبل قليل أنك بت مسكونا بالقصة القصيرة جدا ،وصارت مبثابة
تصل إلى الناس ،لذلك واصلت طريقي الصحفي رغبة يف إيصال ما أتبنّاه الهواء الذي تتنفسه ،ملاذا هذا اإلقبال شبه اجلنوني على هذا النمط
األدبي؟
من رأي ملساحة أوسع وشريحة أكبر من املجتمع.
ــ وجدت نفسي يف القصة القصيرة جدا ،رمبا لعوامل عديدة ،منها أننا
ــ على هذا ميكن القول بأن بداية حياتك الثقافية انطلقت من يف زمن السرعة ،والكثير من الناس ال يكلف نفسه أن يقرأ صفحة أو
صفحات ،فهو يريد شيئا سريعا وينطلق نحو حياته اليومية السريعة
الصحافة ،ثم انتقلت إلى األدب؟
ـــ يف احلقيقة أستطيع القول بأن الصحافة حينها كانت احلاضنة ملا يبثه أيضا ..وكذلك حينما أقبلت على أجواء القصة القصيرة جدا كنت مدفوعا
يراعي ،وبداية مسيرتي األدبية متثلت يف املقالة االجتماعية واخلاطرة ،بالرغبة ألن يشترك معي القاريء يف إعمال فكره للوصول إلى احلكمة
لكن بعد أن استهوتني القصة وعاملها اجلميل حرصت على أن أصدر واملغزى من النص ،كما أنني أعتقد بأن الثقافة وإيصالها إلى اجلمهور
مجموعات قصصية ،وقبل سنتني حتديدا تغلغل عشق القصة القصيرة بحاجة إلى إسلوب خاص يجذب املتلقي وليس أفضل من القصة القصيرة
جدا يف أعماقي فصرت مدمنا لهذا النوع من العمل األدبي ،صدر لي جدايف بلوغ ذلك.
يف العام  1413مجموعة قصصية بعنوان (معشوقتي خرساء) ،ثم تلتها
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ال يعني أن املستقبل سلبي على هذا الصعيد،
بل أتوقع أن تكون القصة القصيرة جدا رائدة
مستقبال لكل األعمال األدبية ،ملا تتمتع به من
مضامني عالية يف كلمات محدودة ،ومع تعدد
وكثرة االصدارات سوف تأخذ وضعها ،خصوصا
وأن مجتمعنا يتقبل هذا الفن البديع وهذا
االنطباع تك ّون لدي بعد اإلصدارين األخيرين.
ـــ وكيف وضع القصة القصيرة يف الوطن
العربي؟

القاص الغزوي مع مجموعة من األصدقاء
ــ أال ترى أن بني القصة القصيرة جدا ،والشعر احلر املنثور أو قصيدة
النثر ،كما يربطها آخرون باحلكم واألمثال ،والبعض يقارن بينها وبني
تغريدات وسائل التواصل االجتماعي  ..فماذا يقول حسن آل غزوي؟

ــ أنا أسعى ألن أمزج أكثر من أسلوب يف عرض القصة القصيرة جدا،
وأجد أنها تختلف كثيرا عن قصيدة النثر يف كون هذه األخيرة قد تطول
وتصل إلى معلقة ،كما أن مسألة الغموض التي لصقت بفن الــ " ق .ق .ج"
فهي صحيحة إلى حد ما ،حيث مييل بعض القاصني إلى التلغيز والترميز
يف إبداعهم األدبي ،لكني أمزج هذا النمط مع الكتابة بطريقة يتجلى فيها
الوضوح كما أنني احتاشى بعض النقاد أو األدباء الذين يقدسون عملية
الغموض ..وبالنسبة للفرق بينها وبني احلكم واألمثال أن القصة ال تأتي
مباشرة دائما ،ولكن احلكم واألمثال هي توجيهية مباشرة ،وأما مقارنة
القصة القصيرة جدا مع تغريدات التويتر والفيسبوك فهذا غير منطقي،
فهذه التغريدات قد تكون أخبارا وقد تكون معلومات وقد تكون تصريحات
معينة ،ال عالقة لها من قريب وال من بعيد مع القصة القصيرة جدا التي
تنطوي على حكمة أو متعة أدبية أو عرض ساخر ملشهد من الواقع املعيش.

ــ هل ثمة طقوس معينة لك يف إعداد القصة القصيرة جدا التي تعتبر
صعبة بعض الشيء؟

ـــ يف الواقع لم أتقيد بوقت معني خالل كتابتي للقصة القصيرة جدا ،فقد
أكتبها حتى لو كان اجلو يتسم بالفوضى واإلزعاج ،متى ما هطلت الفكرة
واختمرت أشرع يف صياغتها باألسلوب املناسب الذي أراه يعينني على
إيصال فكرتي.
ــ ماذا يريد حسن آل غزوي أن يقول للناس؟

ــ لدي أشياء كثيرة أريد أن أقولها للناس ،فشؤون احلياة بحر ال ينضب وال
يتوقف ،ولدينا قضايا اجتماعية أحرص أن اتطرق لها بطريقة صحيحة،
أسعى أن أقدم للقارئ خبرتي يف احلياة ومالحظاتي على الواقع بصورة
مكثفة ،وأدعوه ألن يستنبط احلكمة والفكرة التي أريد البوح بها.
ــــ كيف تصف وضع القصة القصيرة جدا يف الساحة األدبية احمللية،
وحتديدا لدينا مبحافظة القطيف؟

ـــ القصة القصيرة جدا تكاد تكون شبه معدومة على مستوى محافظة
القطيف ،ورمبا على مستوى املنطقة الشرقية ،مع وجود محاوالت جادة
هنا وهناك ،و ما أراه من تواصل مع املواقع اإللكترونية اخلاصة بالقصة
القصيرة جدا يف الوطن العربي أجد أن االهتمام بهذا النمط األدبي
متواضع أيضا يف منطقة اخلليج فالقصة القصيرة جدا لديها موقع
مختص فقط يف مملكة البحرين الشقيقة ومملكتنا الغالية ،لكن هذا
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ــــ أتابع اإلنتاج العربي بحكم ارتباطي اليومي
بالشبكة العنكبوتية من خالل أكثر من  50موقعا
متخصصا يف القصة القصيرة جدا،
ما يجعلني متفائال مبا سيكون عليه هذا النوع
من التعبير األدبي ،فأجد مناذج وأساليب الطرح
متنوعة ،وأتواصل مع كتاب القصة والنقاد العرب
وقد زينت إصداري ببعض شهاداتهم التي أعتز بها .فالقصة القصيرة جدا
أخذت وضعها عربيا ،وسوف تأخذ وضعها املالئم خليجيا ومحليا ،فقد
ظهر لدينا عدد يتزايد يوما بعد يوم ،وسوف جند األبداع يتجلى أكثر يف
هذا املجال.
ـــ هل اقتصر اهتمامكم يف الوقت احلاضر بالقصة القصيرة جدا ،أم
لديكم إطاللة على األجناس األدبية األخرى مثل املقالة واخلاطرة
والشعر؟

ـــ كل هذه األجناس مارستها واستطيع أن أعبر عن أحاسيسي من خاللها،
باستثناء الشعر فلست ممن حظي مبوهبة نظمه وإن كنت أتذوق الشعر
وأحب قراءته ،وقد كتبت اخلاطرة بداية حياتي ،كما كتبت املقالة خالل
فترة تعاوني مع الصحف احمللية ،واشرفت على القسم األدبي يف منتديات
القديح ،ولكنّي حاليا أجد نفسي يف القصة القصيرة جدا.
ـــ ما أبرز العقبات التي واجهتكم يف هذا السبيل؟

ــ لم اجد صعوبات ألنني لم أختر الكتابة ،وإمنا هي التي اختارتني ،وإذا
قلت عن نفسي بأني عاشق الكتابة فهذا شيء قليل ،وهنا تأتي املقولة
الهامة لكل من يدخل هذا املضمار ،وخالصتها "من يرد التميز عليه أن
يعشق العمل الذي يقوم به حتى يضمن االستمرار" ،فال يكون التميز بدون
العشق..وبالنسبة لي فأنا أمتنى أن أكون ممن ينشد التميز ،لذلك فالكتابة
هي الهواء الذي أتنفسه.

ـــ ماذا ينقص ساحتنا األدبية يف الوقت احلاضر؟

ـــ الساحة األدبية جيدة ومتنامية حتتاج إلى املزيد من الدعم ،وتبني
املواهب حتى تأخذ وضعها وتواصل املسيرة نحو التألق.
ـــ وماذا تقول للموهوب املستجد على الساحة؟

ـــ أدعو كل مبتديء ألن ميارس القراءة املتنوعة ،فسوف يالقي العديد من
املدارس األدبية ،وعليه التواصل مع إنتاج الكتاب يف املجال األدبي الذي
ميارسه ،خاصة وأن وسائل التواصل اختصرت الزمن ،وفتحت األبواب
وساهمت كثيرا يف منو وتطور الساحة األدبية.
ـــ من املعروف أن األدب ،وأدب القصة بالتحديد يسير وفق مدارس
مختلفة ،وسبق أن اشرت قبل قليل ذلك؟

ــ ال يوجد مدرسة معينة أسير وفقها ،ولكنّي حني أكتب ال أنسى القارىء
وأحاول أن أصل إلى شعوره وفكره وأحاسيسه فأع ّبر عنها ،لذلك أسعى
ألن أكون دقيقا يف عرضي ،فأي لفظة يستقيم املعنى بدونها أحذفها بدون
تردد ،وحتى عالمات الترقيم أسعى ألن أكون صائبا يف وضعها ،لذلك
اشعر بأن القاص(خصوصا من يكتب القصة القصيرة جدا) يعيش أشبه

حوار

بصاحب الكاميرا يرصد املناظر واملشاهد التي ال يتصورها اآلخرون ،وال
يتنبه لها غيره ،فاحلياة مليئة بالصور واملشاهد واملواقف ،وهنا الفرق بني
األديب وغيره ،فاألديب يرى املوقف ويتأمله ويعيد طرحه أدبيا ،فلدي
نص ـ على سبيل املثال ـ طفلة عراقية تتمنى أن تستيقظ وتسمع صوت
العصافير ال صوت القنابل واالنفجارات ،واملشاهد املؤملة اليوم ألطفال
العالم ونسائه أكثر من أن حتصى.
ـــ على ضوء مجريات اللقاء ،بدا لنا أن اهتمامكم متنوع بني اإلعالم
واألدب والثقافة واالجتماع ،وكذلك الرياضة من خالل عضوية مجلس
إدارة نادي مضر خلمس سنوات فما اجلامع بني هذه الصفات ،وماذا
ينقصها يف مجتمعنا املعاصر؟

ــ متى يحزن حسن آل غزوي ومتى يفرح؟

ــ الوضع املأساوي ألطفال العالم وحرمانهم من متعة هذه املرحلة من
حياتهم مدعاة للحزن ،كذلك مشاهد احلروب والدمار وتهجير البشر
ورحيلهم عن منازلهم وبلدانهم قسرا يدمي القلب ،والسلوكيات البعيدة عن
تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف هي األخرى محزنة ..وأما ما يبهج نفسي
فهي حلظات احملبة املغلفة باحلميمية التي أقضيها برفقة عائلتي الصغيرة
تلك متثل سعادة ال تضاهى إضافة إلى تسلل الفرح ألعماقي ألي منجز من
أبناء وبنات محافظتي الغالية القطيف يسجل باسم وطننا احلبيب اململكة
العربيه السعودية ولعل آخره ما حتقق على يد ابن القديح البار الدكتور
سعيد اجلارودي من تسجيل براءة اختراع لعالج مرض السرطان.

ـــ احلمد هلل على كل حال ،اجلامع بني كل ذلك هو اإلنسانية وحب الناس،
وقبل كل ذلك البحث عن رضا اهلل جل شأنه ،وكل هذه األنشطة تطوعية،
والعمل التطوعي يف البالد جميل ومتطور لكن ينقصه اإلعالم واملزيد ـــ كل هذه األنشطة ليست بذات عائد مادي ،ولكني خرجت مبحبة الناس،
من الدعم املادي واملعنوي ،وكذلك احلال بالنسبة لألنشطة الرياضية وحققت لي شعورا بأني أقوم بدور يوصلني لرضا اهلل جل شأنه ،ويحقق لي
واالجتماعية األخرى.
االستقرار النفسي ،وأقدم خدمة ـ ولو متواضعة ـ لوطني وأبناء مجتمعي.

ـــ يف األخير ،لو سألنا االستاذ ال غزوي ماذا خرجت من كل هذا التنوع
يف األنشطة؟

نقاد عرب يشيدون بإنتاج األديب آل غزوي
حظي القاص حسن آل غزوي بإشادة العديد من الكتاب
والنقاد واألدباء العرب ،ما يؤكد علو كعبه يف هذا الفن ،الذي
يعد جديدا على ساحتنا األدبية احمللية.
ــ فعن عن نص ((شالل)) كان تعليق األديب املغربي
" عمر بن أبي ربيع"
يف موقع"القصة القصيرة جدا والومضة بال مجامالت" ،حيث
قال":إضمار لذيذ وسرد مشوق سريع اإليقاع ولغة شاعرية
استعارية كنائية ،ورهان فكري عميق على تيمات التعاطف
واحلساسية والغيرة .مالمح وسمت هذا النص اجلميل.
وقال بن أبي ربيع عن اختيار ضيفنا ضمن املتميزين يف موقع
القصة القصيرة جدا يف مختبر السرديات":كاتب عميق ،وحس
رقيق ،وحرف طليق ،قرأت له كثيرا فجعلت لنصوصه بقلبي
مقاما عليا ،اختيار صائب.
ــ اما الدكتور عالوة كوسة وهو أستاذ جامعي باجلزائرفقد
وصف ضيفنا بأنه "شاعر وقاص وباحث ستطبع له دراسة
حول القصص القصيرة جدا يف الوطن العربي ،وسيتناول
قصص آل غزوي بالدراسة.
ــ الناقد العراقي عبداهلل خزعل قال عن بعض النصوص
التي عرضت للقاص حسن أل غزي يف مساحة اختياره
ضمن املتميزين يف موقع القصة القصيرة جدا يف مختبر
السرديات":أسلوب سهل ودالالت ذات مغزى يتوزع بني
السخرية والكشف عن جنبات حياتية مختلفة ،لغة سهلة بعيدة
عن التقرير واخلبر.
ــ يف موقع ملتقى "ادباء وشعراء العرب" نشرت األديبة والشاعرة
سهام صبرة تعليقا عن نص " نخاسة" :لوحة جميلة جدا ،كما
أنها معبرة .قد صيغت كلماتها بكل جدارة.
ــ يف موقع "عصارة األفكار" قالت القاصة ":ويف ذات املوقع
لسارة عبدالرحمن":راقتني كثيرا ،وأحببت دقة اختصارها،
وحقا حتدث كثيرا".
ــ أما محمد البرولسي فقال ":أعجبتني جدا.
ــ جدير بالذكر سيصدر خالل ايام معدودة كتاب لألديب
السعودي القاص خالد اليوسف سيضم  10قصص قصيرة
جدا للقاص حسن آل غزوي إلى جانب نصوص ل 35قاصا
سعوديا.
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حوار احلضارات مبحافظة القطيف

خبير اقتصادي دولي
يشيد باالصالحات االقتصادية السعودية
قال اخلبير السابق يف صندوق النقد الدولي الدكتور قصي بن عبداحملسن
اخلنيزي ،إن اإلصالحيات اجلذرية غير املسبوقة التي شهدها االقتصاد
الوطني السعودي وفقا لرؤية  2030تستهدف تفادي السيناريو األسوأ
للمالية العامة خالل األعوام القادمة ووصوالً إلى  ،2020ذلك ألن تخفيض
اإلنفاق الرأسمالي بدون تطبيق اإلصالحات املالية يتوقع أن يؤدي إلى
وصول متوسط العجز يف امليزانية العامة للدولة يف السنوات اخلمس
القادمة إلى نحو ( 280مليار ريال ) و انخفاض األرصدة يف املؤسسة
الى (الصفر) ،و ارتفاع الدين العام إلى  737مليار ريال بحلول  2020كما
ورد يف وثيقة التوازن املالي ،و كردة فعل ،مت اتباع اصالحات جذرية غير
مسبوقة بدأت يف عام  2016بشكل سريع ،حيث مت خفض عجز امليزانية
للعام  2016الى  ٢٩٧مليار ريال من  366مليار ريال ( ) 2015أي بنسبة
.%٢٣
جاء ذلك خالل محاضرة قدمها الدكتور اخلنيزي بعنوان "االقتصاد
السعودي و سنوات التحول" ،نظمها منتدى حوار احلضارات بالقطيف
برعاية االعالمي فؤاد بن عبدالواحد نصر اهلل  ،حث أضاف بأن عام
 2016كان عاما استثنائيا القتصاد اململكة ،حيث شهد عدة تطورات على
مختلف األصعدة ،منها إعالن اململكة رؤية  2030و إطالق برنامج التحول
الوطني ،و إصالح أسعار الطاقة و تطوير املداخيل غير النفطية ،وكذلك
انخفاض اسعار البترول بنسبة كبيرة ،مشيرا الى ان رؤية اململكة 2030
كانت مبثابة خارطة طريق القتصاد اململكة على املدى الطويل ،بينما
يعتبر برنامج التحول الوطني و غيره من املبادرات من ممكنات حتقيق
الرؤية التي تهدف الى تنويع االقتصاد و مصادر الدخل ،و حتفيز النمو
االقتصادي بقيادة القطاع اخلاص.
وأوضح بأن كافة الدول تبحث عن النمو املستدام ،والذي يتكون من  3اجزاء
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" النمو االقتصادي املستدام ،و النمو االجتماعي املستدام ،و النمو البيئي
املستدام" ،الفتا إلى ان النمو االقتصادي املستدام يعتمد بالشطر األكبر
على االستدامة املالية ،أو القدرة املالية العامة ،مبا يتناسب واالهداف
التنموية لالقتصاد ،مب ّينا ،ان القدرة على موازنة الدخل و التصرف فيه
بكفاءة ،وتوجيه االنفاق بكفاءة يف مختلف اجلهات التنموية لها أثر كبير
على مسيرة التنمية و توجيه النمو االقتصادي.
وذكر بأن اململكة م ّرت بأزمة مالية يف عام  ،2015حيث سجلت امليزانية
العامة للدولة عجزا بلغ  366مليار ريال ،و لكن هذه ليست املرة األولى
التي مير بها االقتصاد اململكة بعجز (  ) 1986 -1981تهاوت اسعار النفط
لتصل الى  8دوالرات للبرميل و ( ) 1993 -1991شهدت أزمة يف أسعار
النفط ،و ( ) 1999 - 1997أبان األزمة اآلسيوية ،و كذلك (- 2002
 ) 2014وشهدت هذه الفترة انهيارا بسيطا مدته  8اشهر يف عام 2009
و بعدها عادت اسعار النفط لالرتفاع و اخيرا االنهيار () 2015 -2014
بنسبة  .%54مشيرا الى ان اململكة تعاملت مع االزمة السابقة الناجمة عن
انخفاض اسعار النفط بتخفيض االنفاق الرأسمالي و الذي يتسم باملرونة،
بينما االنفاق التشغيلي من الصعب التعامل الرتباطه برواتب موظفي
الدولة و االلتزامات احلكومية مثل الصيانة و التشغيل.
وأشار إلى أن االعام  2015شهد أكبر عجز يف امليزانية العامة للدولة وهو
أكبر عجز يف تاريخ اململكة  366مليارريال و تزامن ذلك مع رغبة وطنية يف
اصالحات تتجه لتنويع مصادر الدخل ،حيث مت حتسني هيكل صنع القرار
االقتصادي بتشكيل "مجلس االقتصاد و التنمية"  ،باالضافة لالصالحات
االخرى مثل رفع كفاءة االنفاق التشغيلي و الرأسمالي و كذلك كفاءة االنفاق
على األجور احلكومية و كفاءة الدعم احلكومي و زيادة االيرادات غير
النفطية ،فضال عن اخلصخصة و اصالح القطاع العام و سياسة ادارة

محمد املصلي

أحمد عيسى السيهاتي

أحمد املختار

الدين و تدابير التخفيف من العبء على املواطن و القطاع اخلاص ،مبينا،
ان االرصدة احلكومية انخفضت من  1،4تريليون الى  577مليار ريال بنهاية
. 2016
واكد ،أن دعم منتجات الطاقة يف عام  2015بلغ  300مليار ريال بينما فئات
الدخل احملدود و املتوسط التي تشكل  %40من سكان اململكة يستفيدون من
 %30فقط من الدعم احلكومي ،فيما يذهب الباقي الصحاب الدخل فوق
املتوسط ،الفتا الى ان اصالحات دعم الطاقة حتقق وفورات بنحو  209مليار
ريال بحلول  ،2020بحيث يتم ربطها تدريجيا باألسعار املرجعية للوصول الى
األسعار العاملية بحلول  ،2020وكذلك شهدت االيرادات غير النفطية اصالحات
منذ العام  ،2015حيث شكلت  %17من إجمالي اإليرادات بينما يف دول مجموعة
العشرين ،فإن املتوسط يتراوح بني  %100 - %70مبا فيها الدول النفطية يف
املجموعة ،الفتا الى اخلطط املوضوعة تستهدف حتقيق ايرادات غير نفطية
مبقدار  152مليار ريال يف عام .2020
واضاف ان االصالحات املتخذة ستؤثر على املواطن املستخدم للطاقة املدعومة
وعلى القطاع اخلاص املستهلك للطاقة املدعومة و غيرها من املشتقات
النفطية ،بحيث ستكون آثارها مباشرة على فاتورة الطاقة ،و غير مباشرة
عبر ارتفاع املستوى العام لألسعار كأسعار النقل ،و كذلك سعر الغذاء ،مبينا،
ان اطالق "حساب املواطن" يستهدف تخفيف العبء على املواطن و القطاع
اخلاص ،اذ لن يتم تطبيق أي إصالحات إضافية إال بعد تطبيق برنامج حساب
املواطن ،بحيث يتم التسجيل آليا ملستفيدي الضمان االجتماعي ،بينما سيتاح
التسجيل للمواطنني مطلع فبراير القادم ،اذ من املتوقع صرف الدعم املوجه
يف ابريل القادم ،فيما يتوقع بدء أولى اخلطوات االصالحية يف يوليو املقبل.
وقال ان رؤية اململكة تستهدف توفير حزمة حتفيز للقطاع اخلاص تصل إلى
نحو  200مليار ريال بني  ،2020 - 2017بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة و
رفع الكفاءة التشغيلية بالكامل و كذلك توظيف الكوادر الوطنية و احالل التقنية
يف ظل ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة و دعم الصناعات كثيفة استخدام املياه
مثل شركات االلبان حتى تطور الكفاءة و حتافظ على التنافسية ،مشيرا الى
ان الرؤية تستهدف رفع الناجت االجمالي من  %40الى  %65و حصة احملتوى
احمللي من  %36الى  %50و حصة الصادرات غير النفطية من  %16إلى %50
بحلول .2030
وأوضح ،أن مستوى الشفافية و احلوكمة سجلت ارتفاعا كبيرا يف ميزانيات
( ) 2016و ( ) 2017وكذلك حتتوي على تفصيل كبير ،مشيرا الى ان مركز "
اداء " التابع ملجلس االقتصاد و التنمية ،يلزم اجلهات احلكومية بتوفير البيانات
لقياس بشكل تفصيلي و كمي مستوى حتقيق األداء مقارنة بالسيناريو األساسي
و قياس أداء كل جهة و رفع تقارير مفصلة بذلك.
وعلى صعيد متصل شهدت األمسية مداخالت عديدة من أكثر من شخصية
ممن حضروا األمسية ،مت خاللها التأكيد على عدة مسائل أبرزها اإلسكان
والسعودة واالستثمار األجنبي وصورة املستقبل على الصعيد االقتصادي.
ويف اخلتام مت تكرمي احملاضر من خالل عضو مجلس الشورى السابق محمد
رضا نصر اهلل.

د.عباس اخلاطر

الدكتور اخلنيزي :االصالحالت تهدف إلى
زيادة الناجت احمللي اإلجمالي وفتح املزيد من
فرص العمل للسعوديني والسعوديات

أنور اخلنيزي

حسن الزاير

عبداهلل الشهاب

د.باسم أبو السعود
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القاصة أميرة احلوار (الشمر) لــ "اخلط":

السرد أحد اهم وسائل نشر ثقافة الحب
والتصالح مع الذات اإلنسانية
حوار /سلمان العيد
خالل السنوات األخيرة شهدت الساحة األدبية احمللية بروز عدد من األديبات (الشاعرات والقاصات)،
وشكل ظهورهن ظاهرة اجتماعية الفتة ،من خالل حالة الصدق املتفشية والواقعية يف معاجلاتهن
األدبية ،وحتقيق حالة االرتباط املباشر بني العمل الفني (الشعر والنثر واملسرح  ...الخ) وشؤون
وشجون املجتمع ،فكنا ـ وحتى وقت قريب ـ نرى بأن هذه املساهمة يقوم بها الرجال دون النساء ،ولكن
الوقع تغير يف الوقت احلاضر ،وبات املرأة احمللية حاضرة يف املشهد األدبي والشعري ،وبصورة الفتة من
النواحي اإلبداعية
من هنا كان لنا هذا اللقاء القصير مع القاصة والشاعرة احمللية أميرة احلوار ،التي أكدت "اجتماعية"
العمل األدبي ،وضرورة مساهمته يف تنظيم احلياة االنسانية بشكل عام ..الفتة إلى جملة من
التحديات تواجه املهتمني بالشأن األدبي كل ذلك يف احلوار التالي:
 يحاول القاص أو القاصة ـ عبر السرد ـ أن يسبر أغوار املشكالتاالجتماعية ،فما أكثر املشكالت األكثر إحلاحا بالنسبة لك؟

عليه وتستمتع به ،وبالتالي ميكننا املساهمة يف حل مشكالتنا االجتماعية
من خالل األدب ..واملعايير يف كتابة السرد االجتماعي هي (اللغة املناسبة
للمجتمع ذاته ،والوعي مبتطلبات املجتمع املكتوب عنه ،التركيز على
الثوابت الدينية الصحيحة له ،عدم التعقيد ،عدم اللجوء للوعظ والتلقني،
االبتعاد عن اخلرافات واألساطير التي ال متس املجتمع نفسه وال تهدف
إلى محاكاته ،عدم اللجوء إلى التفرقة والعنصرية ..الخ).

 -وهل هناك معايير سردية معينة للكتابة عن املشكالت االجتماعية؟

ــ أرى بأن إيصال رسالة معينة من خالل القصة يعد إيجابيا ،فما أكثر من
يكتب من أجل إمتاع القراء فقط ،فإيصال رسالة للمجتمع ،فحواها نشر
احلب والسالم ،ومحاربة العنف والطائفية املقيتة هو أمر إيجابي ،ينبغي
أن نسير عليه يف كل أعمالنا األدبية والشعرية ،دون أن نغفل اجلوانب
الفنية املطلوبة يف أي عمل أدبي.

 إنني أحاول من خالل السرد ،أن أكون قريبة من مجتمعي ،فحملتلغة سردي بني طياتها احلب والسالم والتصالح مع الذات اإلنسانية
ونبذ الكراهية والطائفية ،وتطرقت لعدة مشكالت أكثرها إحلاحاً املرأة
وهمومها ،وتطلعاتها ،والتنقيب يف ذاتها وكينونتها من خالل حياتها
االجتماعية واألسرية ،تلك أبرز املشكالت التي نعاني منها يف الواقع،
وأحاول ـ كما يحاول غيري ـ معاجلة هذه املشكالت ،لتتحقق القيمة
االجتماعية للمنتج األدبي.

عالج السرد العديد من املوضوعات االجتماعية ،كتبدل القيم األخالقية،وأثر التقاليد واملفاهيم اخلاطئة املختلفة يف فساد بعض أبناء املجتمع
وضياعهم لذلك أرى أن القصة األدبية اإلبداعية هي التي تصنع واقعاً يف
قالب خيالي ،جتتمع فيه عناصر القصة ،وإن حل املشكالت االجتماعية
بطريقة أدبية ،كالقصة القصيرة ،له مفعول السحر يف تقبلها ،ذلك أن
الناس ال تتقبل النصح والتوجيه املباشرين ،ولكنها بطريقة السرد تقبل

 بناء على كل ذلك أنت حتاولني من خالل السرد إيصال رسائل معينة،فهل هذا شيئا إيجابيا ،أم يخالف الهدف الرئيس للنص األدبي وهو
املتعة الفنية بالدرجة األساس؟

ـ لكنك ـ كما نرى يف إنتاجك األدبي ـ ال متيلني إلى النهايات املفتوحة
يف وتفضلني النهايات املغلقة ،فلماذا  ،فالنهايات املفتوحة حتول القارئ
إلى شريك يف اتخاذ القرار وميكنه اإلمساك بالشخصيات لتحركيها
ً
بدال من التفرج على الشخصيات واألحداث دون أن
يكون لديه فسحة للتدخل؟

ــ لم أعمد إلى القصص املغلقة كمسيرة فريدة
لسردي ،وإمنا ما أخرجته من قصص كانت رهينة
بأهداف محددة فرضت على النهايات تلبيتها
وإخراجها للمتلقي دون أن يبحر بعيداً ،ولعل هناك
قصصا أخرى سأعمل عليها تكون مفتوحة النهايات،
وذلك اعتماداً على الفئة املستهدفة ،التي حتدد ـ يف
الغالب ـ آلية العمل وطريقة إيصال الفكرة.

 بناء على ذلك هل حترصني على استخدام كافةاألدوات السردية أثناء كتابة قصصك؟

ــ للكتابة أساليب ع ّدة ،يختار الكاتب منها األداة األمثل
إلظهار أفكاره ،وما يعتريه من شعور ،والسرد أداة
للتعبير اإلنساني إذا قام بترجمة األفعال والسلوكيات
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الفئة املستهدفة هي التي حتدد
بدايات ونهايات األعمال األدبية
السرد أداة للتعبير إذا قام
بترجمة األفعال والسلوكيات
اإلنسانية
فيلم "أنني الصمت" جتربة
إنسانية ناجحة سوف أكررها
مجموعة "عش احلنان" تعرض
جمال حب جدي وجدتي
اإلنسانية واألماكن إلى مجموعة من املعاني،
وقد يلجأ الكاتب لتقليد كاتب أوعدة كتاب يف
البداية ،إلى أن يك ّون لنفسه أسلوباً خاصاً يراه
األنسب ،وقد يكتسبه من خالل قراءاته املتعددة،
ومسحه لبيئة النص قبل كتابته ،وبالنسبة لي
املفصل)عادة بل
ال أميل الستخدام (السرد
ّ
أفضل (السرد املجمل) ،والذي يكون السرد
فيه مقتضباً لألحداث ،ويكون التركيز فيه على
األحداث األساس ّية والهادفة ..وبالطبع أحرص
على استخدام كافة األدوات السردية أثناء
كتابة القصص ،فبدون تلك األدوات والعناصر
واملعايير اخلاصة بها ،ال ميكن بحال أن تنتسب
إلى جنس القصص ،رمبا ستكون جنساً أدبياً
آخر غير القصة إذا حتددت أدواته ،أو إذا لم
حتدد األدوات أصبح جنساً هائماً بال هوية.
 قرنت يف إحدى لقاءاتك الصحفية بنياجلمال والقراءة ،فما تقصدين بهذه الفكرة؟

 ما نلحظه أن قطاعا غير قليل من أمتنااإلسالمية والعربيةــ مع األسف الشديد ــ ال
تقرأ ،لذلك يحتاج اجليل الناشئ إلى داعم
يحفزه على جعل القراءة جزءا ال يتجزأ من
جدوله اليومي ،وأنا كخريجة بكالريوس علوم
مكتبات ومعلومات وقارئة ،أدعو الستنهاض
القراءة يف املجتمع ،وامتنى بأن تكون عادة
ميارسها الناس لتصبح ظاهرة حضارية نراها
يف الشوارع واملطارات وأماكن االنتظار ،وغيرها،
وأقرن بينها وبني اجلمال ألني أرى بأن جمال
اإلنسان ال يتكامل إال بالثقافة والوعي وهذا ال
يكون إال من خالل القراءة ،فكلما قرأ اإلنسان
كلما أصبح أكثر رقيا وجماالً.

 كتبت يف الصحافة والشعر والقصة القصيرة،والقصة القصيرة جد َا فأي هذه األجناس
أقرب لنفسك ،ولم اخترت أن تعريف كقاصة يف
أول إصدار لك؟

 الكتابة ليست تراكيب وجمال فقط ،بل هيروح شفافة ،حتلق بالقارئ ،فيشعر بها تنسكب

مع احلبر على ورقه ،لقد عشقت الصحافة
واألدب ،فأنا ال استطيع أن اكتب يف مجال ال
أحبه ،ورغم أن مشاركاتي يف أمسيات الشعر
أكثر من السرد ،إال أني فضلت أن يعرفني الناس
كقاصة ،فلدينا كثير من الشاعرات يف املنطقة،
أما القاصات فهن قليالت ،بل قليالت جدا.

 فالشك القصير (أنني الصمت) ،شهد إقباالكبيرا ما سر إقبال الناس على مشاهدته؟ وهل
هناك مشاريع إلعادة التجربة؟

ـ هو فيلم قصير مدته خمس دقائق ،يسلط الضوء
على فئة ذوي االحتياجات اخلاصة ،من الصم
والبكم بوجه التحديد ،ويبني مدى معاناتهم يف
مراجعة الدوائر احلكومية واخلدمية ،وألنه فيلم
إنساني فقد حقق نسبة عالية من املشاهدة،
ويشارك ابني حسني (أصم) يف بيان حقوق هذه
الفئة الغالية من املجتمع ،بينما ساهم زوجي
الكابنت الطيار علوي أمني الشبركة يف إنتاجه،
خدمة للمجتمع ،وقد كانت الفكرة تراودني منذ
زمن ،فعرضتها على قيثارة لإلنتاج الفني ،وكتبت
السيناريو باملشاركة مع موسى الثنيان مخرج
العمل ومت عرضه يف مهرجان الدوخلة قبل
ثالث سنوات ،باإلضافة لعدة منتديات ثقافية،
ومستشفيات حكومية وخاصة ،هذا النجاح
ساعدني ألن أخطو خطوة أخرى وأكرر التجربة
وقمت بكتابة سيناريو جديد سيرى النور قريبا
إن شاء اهلل .

يف مارس 2016م ،وحتتوي على عشرين قصة
قصيرة يف  66صفحة من القطع املتوسط،
وسبب تسميته نسبة إلحدى قصص املجموعة،
والتي حتكي قصة جدي وجدتي ،فقد كنت
شديدة االلتصاق بهما وقد كانا يعيشان قصة
عشق جميلة معا.

ــ لو سألنا القاصة أميرة احلوار ما أبزر حتديات
القاص احمللي ،خصوصا العنصر النسائي،
فماذا تقول؟

ــ قلة املتابعني ورضاهم والذي يؤدي لعدم
إحساسه بإشباع رغباته يف الكتابة ،وخوفه
من ردود فعل املتلقي ،والعثور على موضوع
جيد وشيق للقراء كما أن اختيار دار النشر
املناسبة لها دورفعال ومالم يكن للكاتب حضور
جماهيري قوي سيكون التلقي ضعيفا ج ًدا
لإلصدار وهو مايعاني منه معظم الكتاب..
وبالنسبة للمرأة التزال أمامها مواجهة حتديات
اجتماعية وثقافية كثيرة تعوق تقدمها ،فهي
تسعى الثبات ذاتها وحتقيق اجنازاتها من خالل
املواجهة والتحدي .
ــ كلمة أخيرة يف ختام اللقاء

شكرا ملجلة " اخلط " وأمنياتي بأن نلتقيمجد ًدا من خالل أعمالي القادمة "رغبة جامحة
" مجموعة قصصية  ،وديوان " عطاشى " وشكر
خاص لألستاذ سلمان العيد على هذا اللقاء

ــ هل لك أن حتديثنا عن
إصدارك البكر(عش
احلنان)،سبب تسميته
بهذا اإلسم الالفت؟

ــ (عش احلنان)،هو
عبارة عن مجموعة
قصصية ،عن دار
أطياف للنشر بالتعاون
مع منشورات ضفاف
ببيروت ،مت إصدارها
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آفاق علمية
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

اإلخصائي مهدي الصنابير

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
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املغلق .وقد ثبت أن غالبية النباتات املعروفة يف العالم ممكن أن تنجح
زراعتها بدون تربة وقد متت جتارب كثيرة ناجحة على الكثير من النباتات
يف العديد من دول العالم.
وكلمة  Hydroponicوالتي تعني الزراعة املائية باللغة الالتينية مشتقة
من كلمتني يونانيتني هما  Hydroوتعني ماء و  Ponicوتعني عمل .أما
مفهوم الزراعة بدون تربة فهي زراعة النباتات يف أوساط زراعية ال تكون
التربة إحدى مكوناتها ,ويتم تغذيتها باستخدام محاليل مغذية خاصة
حتتوي على جميع العناصر الالزمة لنمو النبات.
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 املغّ ذي 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.

نعتذر للقارئ لتكرار نشر مادة الزراعة املائية بسبب نشر ها
يف العدد املاضي بدون اسم األخصائي مهدي الصنابير

آفاق علمية

-2ألياف جوز الهند.
-3نشارة اخلشب

د -تقنية الزراعة الرأسية VERTICAL
تستخدم هذه التقنية لزراعة الفراولة والورقيات وبالزراعة الرأسية
ثانيا :البيئات الزراعية الغير عضوية
يتم توفير الكثيرمن املساحة.
 -1الرمل.
هـ ـ تقنية الزراعة الهوائية AEROPONICS

-2الصوف الصخري:
حيث تظل فيها اجلذور عالقة يف حيز مغلق مع تعريضها بصورة منتظمة
وهو بيئة زراعية غير عضوية ناجتة من تسخني الصخور البركانية حتت
للمحلول املغذي يف صورة ضباب أو رذاذ وتفيد تقنية الزراعة الهوائية يف
درجة حرارية تفوق  1500درجة مئوية ويستخدم الصوف الصخري يف
زراعة الورقيات وجتذير ال ُعقل.
إستنبات البذور.

و -تقنية الزراعة باألسماك AQUAPONICS

-3البراليت :

من خالل هذه التقنية حتدث عالقة تكافلية بني النباتات واألسماك حيث
هو حبيبات بيضاء صغيرة قطرها من  5 / 1ملم ناجتة عن تسخني صخور
تفرز األسماك األمونيا التي تتغذى عليها النباتات بعد أن حتولها بكتيريا
بركانية سيليكونية ونتيجة لذلك التسخني من  1000 / 900درجة مئوية
خاصة الى نترات.
يزداد حجم احلبيبات من  20 / 4مره من حجمها األصلي كما ينتج عن
التسخني فجوات هوائية متتص املاء بنسبة  % 430لتجعله يف متناول جذور
البيئات الزراعية املستخدمة يف الزراعة املائية
النبات عند احلاجة.

أوال :البيئات الزراعية العضوية

مميزات البراليت :

-1البيتموس :وهو عبارة عن مادة عضوية متحللة توجد فى املناطق الرطبة  -خفيفة الوزن والينتج عنها روائح كريهة.
من العالم على مساحات كبيرة تعرف مبناجم البيتموس.
 -التهوية من خاللها عالية جدا.
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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
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.

العناصرالضرورية 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
 6.5تؤثر 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.

للعمرة وزيارة العتبات املقدسة

حملة سعيد القصير

تعلن حملة سعيد القصير عن تسيير رحلتها
يف إجازة منتصف الفصل الدراسي األول من تاريخ 1438 /4/ 28هـ

خمسة أيام

خمسة أيام

فندق اإلميان رويال
الغرفة الرباعية  ٦٠٠ريال للشخص
الغرفة الثالثية  ٧٥٠ريال للشخص
الغرفة الثنائية  ٩٥٠ريال للشخص

فندق شذا املدينة مع اإلقطار
الغرفة الرباعية  ١٢٠٠ريال للشخص
الغرفة الثالثية  ١٣٠٠ريال للشخص
الغرفة الثنائية  ١٦٠٠ريال للشخص

يوجد لدينا  6أيام طيران
بفندق شذا مع اإلفطار  3100ريال

رح
التنا مستمرة يومي ًا من التاريخ أعاله

خمسة أيام

فندق مختارة العاملي و دار النعيم
الغرفة الرباعية  ٥٥٠ريال للشخص
الغرفة الثالثية  ٦٥٠ريال للشخص
الغرفة الثنائية  ٨٥٠ريال للشخص

فندق راديسون بلو مع االفطار
الغرفة الرباعية  ١٠٠٠ريال للشخص
الغرفة الثالثية  ١١٠٠ريال للشخص
الغرفة الثنائية  ١٣٠٠ريال للشخص

فندق أجنحة الروضة
شقة غرفتني  ٦أشخاص  ٥٥٠ريال للشخص
شقة غرفتني  ٧أشخاص  ٥٠٠ريال للشخص
شقة غرفتني  ٥أشخاص  ٦٥٠ريال للشخص
مميزاتنا

 الذهاب جلميع املزارات الذهاب لالسواق واملتنزهات -الذهاب ملزرعة الشيخ العمري

رحالتنا مستمرة طوال العام

القطيف  -شارع أحد  -شمال ( سنتربوينت) 0504821964 - 8632522
تاروت  -الشارع العام  -هاتف 8237296

مقال

سموم
في طعامنا
إعداد /شريف صالح

يف بعض األحيان تكذب علينا أغلفة الطعام
الذي نشتريه .فهل هذا الطعام آمن حقا حتى
نتناوله؟ وهل ما يكتب على األغلفة التي حتوي
طعامنا يعبر حقا عن مكونات ذلك الطعام؟ أم أن
هناك مواد أخرى ال تذكر؟ يف بلفاست بأيرلندا،
هناك مختبر من بني أفضل األماكن يف العالم
لإلجابة عن هذه األسئلة .يف مختبر جامعة
كوينز يف بلفاست ،يحمل طالب اسمه تيري
مجسا لألشعة فوق احلمراء فوق طبق صغير
جداً من التوابل املطحونة .املكتوب على الغالف
توابل مجففة ،لكن هل هي كذلك؟
عندما يسقط ضوء ذلك املجس على املادة يف
ذلك الطبق ،يقوم برنامج كمبيوتر بعملية حتليل
لتلك املكونات .هذه املرة تطابقت املادة مع ما هو
مكتوب على الغالف.
لكن غالباً يكون األمر عكس ذلك .ففي بعض
احلاالت ،كان حوالي  40يف املئة من هذه التوابل
املجففة من أوراق أشجار أخرى ،مثل شجر
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املواد الغذائية أكثر تعقيداً ،ويصبح عرضة
جلرائم الغش التي تخلط فيها مواد رخيصة
وضارة باملواد الغذائية الصاحلة ،يف مرحلة ما
من مراحل التصنيع.
وتسلب عمليات الغش األسواق املشروعة املاليني
من الدوالرات .وبهذا العمل ،تعرض صحة الناس
للخطر.
ويدرك إليوت جيدا كيفية إنتاج الغذاء ذي اجلودة
العالية ،ألنه ترعرع يف مزرعة يف مقاطعة أنترمي
يف أيرلندا الشمالية.
وهو ذو خبرة طويلة يف هذا احلقل ،ولكنه أصبح
معروفاً يف عام  2013عندما توصل إلى أن بعض
منتجات حلوم األبقار املصنعة يف اململكة املتحدة
حتتوي على نسبة عالية من حلوم اخليول .بل
إن بعض املنتجات كانت مصنوعة بالكامل من
حلوم اخليول.

الزيتون ومكونات أخرى غير تلك املكتوبة على
الغالف .املشكلة ليست فقط يف سرقة مال
الناس وخداعهم ببيع أوراق شجر جافة لهم،
ولكنها يف الغالب تكمن يف أن هذه األوراق
اجلافة ليست مغسولة كما ينبغي لتكون صاحلة
لالستعمال اآلدمي .يقول كريس إليوت ،مدير
املعهد العاملي لألمن الغذائي يف جامعة كوينز،
عندما ذهبنا وقمنا بفحص املبيدات احلشرية
املستخدمة ،وجدنا أن هذه األوراق اجلافة تزخر
باحلشرات .لذا ،تضم نسبة  20يف املئة من
التوابل املغشوشة جرعة من املبيدات احلشرية
يف نفس الوقت.
تبلغ قيمة السوق العاملية للتجارة يف األغذية
يف الوقت الراهن نحو أربعة تريليونات دوالر.
وتتوسع هذه السوق بسرعة كبيرة .وتشير بعض
التوقعات إلى أنه بحلول عام  ،2020سيصل
حجم هذه السوق إلى ثمانية تريليونات دوالر.
ونتيجة لذلك ،يصبح عمل شبكات التجارة يف وقد هزت تلك الفضيحة جتارة البيع بالتجزئة
البريطانية .وانتدبت احلكومة إليوت إلعداد
تقرير عن هذا املوضوع .وبعد ذلك بثالث
سنوات ،قال إليوت إنه مطمئن لعدم وجود حلوم
خيول على رفوف املتاجر.
وبينما كان يعمل على إعداد تقريره ،بات إليوت
مقتنعاً بأن من يقفون وراء فضيحة حلوم
اخليول كانوا مجرمني منظمني ،يقومون بإخفاء
أنشطتهم يف أسواق يف أنحاء أوروبا ،ويكسبون
املاليني من املستهلكني األبرياء الذين يأكلون
منتجاتهم املغشوشة.
ويف مختبر إليوت ،ما زال هذا الغش والتلويث
يكتشف يف صورة تشكيلة واسعة من منتجات
الغذاء ،وليس فقط يف حلم البقر املفروم.
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مقال

يف غرفة الفحص الرئيسة ،توجد أجهزة قياس
وحاويات صغيرة يف كل مكان .بعضها مخزن يف
علب تشبه علب البيتزا بغرض ترتيبها بصورة
جيدة .إحدى املاكينات تعمل على تبخير العينات
عند درجة حرارة تصل إلى  10000كيلفني (أي
حوالي  9700درجة مئوية).
هناك جهاز آخر بحجم آلة البيانو ثمنه  750ألف
جنيه إسترليني ،ميكنه القيام مبئات االختبارات
املختلفة يف آن واحد .ومن أجل فحص التوابل،
يستخدم نوع من أنواع التحليل الكيميائي يطلق
عليه اسم حتليل سبيكتروسكوبي.
يقول إليوت شارحاً العملية يف غاية البساطة.
نقوم بإسقاط الضوء على املادة الغذائية ،ومن
ثم تتسبب الطاقة املنبعثة من الضوء يف اهتزاز
واضطراب جزيئات تلك املادة الغذائية .وكل
جزيء يهتز بطريقة مختلفة قلي ً
ال ،لذا نقوم
بقياس ومقارنة جميع هذه االهتزازات مع
بعضها ونصل إلى النتيجة .ومن املالحظ أن
األمر ذاته يحدث مع كل مادة من املواد التي
نقوم بفحصها.
وكلما أجروا فحوصات وحتاليل ،كان النموذج
املتبع للتعرف على أشكال االهتزازات أفضل.
وكانت طريقة اجلهاز املمسوك باليد التي يتبعها
الطالب تيري هي أحدث ما توصلوا إليه.
ويأمل الفريق أن يصبح هذا األسلوب متوفراً
ذات يوم ملفتشي األغذية ،رمبا كجهاز يسهل
حمله ليساعد املفتش على دخول أي متجر لبيع
املنتجات الغذائية ،وإجراء فحص فوري ملعرفة
ما إذا كان منتج غذائي ما يحتوي على مواد
أخرى غير تلك املذكورة على غالفه.
ومن ثم بإمكان فحوص أخرى أن حتدد إذا ما
كانت األطعمة املغشوشة تشتمل على سموم.
وإحدى الوسائل تتضمن استعمال مجسات
حيوية تستخدم البروتينات املوجودة يف نظام
املناعة لدى احليوانات ،ومن ثم حتاول إيجاد أي
صلة بينها وبني أي سموم ،أو مسببات أمراض
أخرى.
ويف هذه احلالة يعرف من يقوم بعملية الفحص
أن تلك املادة امللوثة موجودة يف ذلك الطعام.
وأي نوع من األطعمة تقريباً رمبا يحتوي على
مواد كيميائية ضارة .من أمثلة ذلك األصباغ
الصناعية التي تضاف أحياناً إلى التوابل،
لتعطيها لوناً داكنا.

وكما أن سعر احلليب حتدده كمية البروتني
املوجودة فيه ،يقوم الغشاشون بإضافة كميات
من بروتينات أخرى ،مثل بروتني األرز مث ً
ال ،إلى
املاء وخلطه باحلليب ،أو حتى مادة اجليالتني
املذاب املستخلصة من جلود احليوانات.
وميكن حتى إضافة مواد أكثر خطورة .ففي
البلدان التي يكون فيها اجلو حارا ،حيث ميكن
أن تصل احلرارة يف داخل مركبة نقل األغذية
إلى  40درجة مئوية ،تكون األطعمة عرضة لذلك
األمر بشكل خاص ،كما يقول إليوت.
ويضيف إحدى احليل هي إضافة مواد حافظة
للحليب ملنعه من الفساد أثناء النقل .إحدى
املواد احلافظة التي يفضلون إضافتها هي
الفورمالديهايد ،والتي هي سم قاتل.
حتى لو لم يتم خلط املادة السامة بطريقة
متعمدة باملنتج الغذائي ،فإنه من احملتمل أن
يحتوي عليها الطعام من األساس ،مبا يف ذلك
اخلالصات التي ينبغي أن يستبعد املنتج بسببها
من السوق ،ولكن رمبا لن يحدث ذلك.
على سبيل املثال ،رمبا يحتوي األرز على معدالت
عالية من الزرنيخ ،وهو معدن ثقيل ميكنه زيادة
خطورة اإلصابة بالسرطان ،وذلك بناء على
مكان وزمان زراعة األرز.
إحدى التقنيات املخبرية املستخدمة للكشف
عن املعادن الثقيلة ،مثل الزرنيخ ،والرصاص،
والكادميوم ،هي املسح الضوئي بأشعة
الفلورسنس .فعندما تسقط األشعة على العينة
املراد فحصها ،تنفصل االلكترونات عن الذرات،
داخل تلك العينة.
وعندما يحدث هذا ،تنطلق أيضاً الفوتونات
احلاملة للطاقة اخلاصة بنوع الذرة .وعن طريق
قياس الطاقة ،ميكن للفنيني أن يحددوا أي
العناصر موجودة يف املادة التي يفحصونها.
لكن ذلك املختبر ليس متخصصاً فقط يف كشف
املواد اخلطيرة واملركبات التي حتتويها املنتجات
الغذائية .فكما حصل مع حلم اخليول ،فأحياناً
يوضع الطعام يف عبوات مكتوب عليها معلومات
مختلفة متاماً عما هو موجود بداخلها.
أحد أكثر املنتجات الغذائية التي ينطبق عليها
ذلك هي شرائح السمك األبيض .فمعظم الناس
ال يستطيعون معرفة الفرق بني بعض األسماك
حتى بعد تذوقها .لكن كل نوع يختلف من حيث
السعر ،وهنا تكمن عمليات الغش.

إن بيع شرائح سمك رخيصة مقارنة بسعر شرائح
السمك مرتفعة الثمن أمر يغري أصحاب املتاجر
واملوزعني .لكن إليوت ميلك أداة لكشفهم .هذه
األداة اسمها السكني الذكية .وهي يف األصل
من ابتكار زولتان تاكاتس ،وهو جراح عاملي يف
جامعة إمبيريال كولدج يف لندن.
فقد أراد تاكاتس أن يكون لديه أداة جراحية
ميكنها أن تخبره إذا ما كان النسيج الذي يقوم
بقطعه مصاباً بالسرطان أو سليماً .فكلما
كان اجلراح دقيقاً يف إزالة أورام محددة ،قلت
احلاجة إلى تكرار نفس العملية أو إزالة أنسجة
سليمة.
وتستخدم السكني التي طورها تاكاتس الليزر
الذي يقوم بتبخير اجلزيئات .ثم يجري شفط
البخار الناجت يف دورق بغرض التحليل .ويتم
إطالق االلكترونات على هذا البخار لتفكيك
اجلزيئات ،مما ميكن اجلهاز من ترتيب الذرات
بناء على شحنتها ،حيث أن لكل نوع من أنواع
الذرات شحنته اخلاصة.
وهكذا ،بإعمال السكني يف حلم السمك يتمكن
فريق إليوت من القيام بتحليل الدخان الناجت،
والذي سيكون مختلفاً حسب نوع السمك .وهكذا
أصبح باإلمكان حتديد نوع شرائح السمك خالل
دقائق مبجرد تقطيعها بذلك السكني.
يقول إليوت نحن بحاجة إلى نظام التوزيع املعقد
هذا ،لكن أحد اجلوانب السلبية له أن عدد
الالعبني يف عمليات اإلنتاج والتوزيع يزيدون
باستمرار ،وكلما زاد عدد األشخاص الذين لهم
عالقة بتجارة املواد الغذائية ،زادت فرص غش
األطعمة وتلوثها.
يقول كريس فان ستينكيستي ،احملقق املتخصص
يف مكافحة البضائع املزيفة يف الشرطة
األوروبية ،إن األمر كله يتعلق باملال .ويضيف أنه
صادف من خالل عمله كل أنواع الغش والتزوير،
بداية من القواقع الصاحلة لألكل التي جتمع
جزافاً من الغابات بدالً من أن تنتج يف ظروف
آمنة داخل املزارع ،إلى احلبار الفاسد الذي
يغسل مبواد كيميائية ويباع بعد أن يوضع عليه
الثلج على أنه طازج.
ويعتقد إليوت أنه ال ميكن القضاء بشكل كامل
على الغش يف املواد الغذائية .لكنه يعتقد أن
البلدان التي تتخذ إجراءات مشددة ميكنها أن
تعرقل جهود املجرمني.
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حوار /سلمان العيد
محمد بن مهدي آل عبدرب النبي ،واحد من الشخصيات البارزة
يف قطيف احملبة والعطاء ،قدم من أم احلمام تلك البلدة الوادعة
الهادئة اجلميلة املتميزة ،من بعض بساتينها الرائعة ليصبح
واحدا من كبار موظفي اخلطوط اجلوية العربية السعودية..
والغرابة ال تكمن هنا ،وأمنا جاءت بأن هذا الرجل املتميز يف عمله
يف اخلطوط والذي يعمل بها وفق أحدث الطرق الفنية واإلدارية،
نقل كل خبرته ليضعها يف أبرز منشأتني للعمل التطوعي يف
البلدة وهما (نادي االبتسام بأم احلمام وجمعية ام احلمام
اخليرية) فكان أحد أبرز املساهمني يف بناء هذين الصرحني.
أين عبدرب النبي يرفض احلديث بلغة األنا حني يتطرق
إلجنازات اجلمعية وتطورات النادي خالل  20عاما قضاها يف
هذين الصرحني ،ويصر على أن اإلجناز مت للجميع ،للعقول التي
ساهمت ،وللمجتمع الذي احتضن.
بني العمل الرسمي ،والعمل التطوعي ،وجملة من الهوايات الالفتة
اجرينا هذا احلوار مع رئيس النادي سابقا ،وامني الصندوق
سابقا ،وموظف اخلطوط السعودية سابقا ،فماذا يقول.

عاشق العمل اخليري محمد آل عبد رب النبي لــ "اخلط"

 40عام ًا في (السعودية) ومثلها في النادي
والجمعية ورصيدي األبرز حب الناس

ـــ محمد بن مهدي آل عبدرب النبي ،من يكون ،وماهي قصة حياته
األولى؟

قطعة نثرية باللغة االجنليزية ملوضوعات ثالثة اختار واحدا منها وكانت
هي (ما أمنيتك يف احلياة ،ملاذا تريد االلتحاق باخلطوط السعودية ،وصف
لنا مطار الظهران) ،فاخترت املوضوع الثالث ،وألني للتو تخرجت من املعهد
التجاري ولدي الدبلوم وكان املوضوع سهال علي ،ولم يكن يريدون أكثر
من صفحة ،لكنّي قدمت لهم خمس صفحات ،وقد استغربوا من األمر،
فرفعوا األوراق إلى جدة مباشرة ،وبعد شهرين من تقدمي الطلب واملقابلة
واالمتحان قصدت مطعم ابو اجلدايل مبطار الظهران فرآني شخص
أعرفه يدعى علي عاشور الذي اخبرني بقبولي يف اخلطوط السعودية،
وكان ذلك يف العام  1388هـ على وظيفة مأمور يف احلجز براتب قدره 812
رياال ،ومنذ ذلك احلني بقيت يف الشركة أعمل ملدة  40عاما.

ــــ أنا واحد من أبناء هذا املجتمع ،فقد ولدت يف بلدة أم احلمام ،عام
 1948وبها كانت نشأتي األولى  ،قصدت املدرسة بعد أن كنت أتعلّم القرآن
على يد استاذنا الفاضل الشيخ عبداحلميد املرهون ،وكانت املدرسة منزال
مستأجرا ،وبحكم كوني خطيبا مبتدئا "صانع" حسب املصطلح ،وكنت
أجيد القراءة والكتابة وبارعا يف احلفظ ،فقد مت قبولي يف الثاني ابتدائي
مباشرة ،وأنهيت الدراسة االبتدائية يف ثالث سنوات ،متنقال من أم احلمام
والظهران واجلش ،ثم قصدت املعهد التجاري لنيل درجة الدبلوم التجاري
فتحقق ذلك لي وهلل احلمد ،وبه التحقت باخلطوط اجلوية العربية
السعودية
ــــ كيف كانت البداية وعلى أي املهن والوظائف عملت يف السعودية؟
؟
السعودية
العربية
اجلوية
باخلطوط
التحاقكم
قصة
متت
ــــ وكيف
ــــ كما قلت لك قبل قليل فكانت أول وظيفة لي يف السعودية هي "مامور
ــــ يف الواقع كنت كبير أخوتي ،فال بد لي من أن أعمل ألقوم باملسؤولية احلجز" ،وكانت املهنة تتمثل يف ترتيب حجوزات الركاب ،وبقيت يف هذه
ومساعدة الوالد الذي كان يعمل فالحا ،فقصدت عدة شركات طالبا املهنة  18عاما ،ولم يكن احلجز يف تلك الفترة مثل الذي نراه اليوم ،فكل
العمل والوظيفة ،فكانت البنوك أول خياراتي للعمل ،لكنّي لم أحصل على شيء كان يدويا ،حتى كتابة املنافيستات ،وال بد للمسافر من احلضور إلى
مبتغاي يف الوظيفة ،وكان اخلطوط اجلوية العربية السعودية (السعودية) مكتب السفريات لكي يحجز ويأخذ تذكرته.
من ضمن اخليارات ،وكان اشتراطهم للعمل هو احلصول على الشهادة ــــ وبعد ذلك إلى أي املهن انتقلت؟
الثانوية ،لكنّي قابلت مدير فرع السعودية باملنطقة الشرقية ويدعى الكابنت ـــ بعد  18عاما يف احلجز انتقلت إلى إدارة الشؤون العربية والدولية،
مراد أبو السعود (حجازي ،وهو ليس من أسرة ابو السعود املعروفة عندنا وكانت الوظيفة مدير إداري للشؤون احلكومية ،وكنت كهمزة وصل بني
بالقطيف) ،فشرحت له ظرويف وما أعانيه على الصعيد املادي واألسري ،اخلطوط السعودية والدوائر واملؤسسات احلكومية وكذلك شركات
فتعاطف معي واشترط علي أن اجتاوز االمتحان التحريري الذي يتم باللغة الطيران التي تكفلها السعودية مثل السورية والكورية واإليطالية واملصرية
االجنليزية فوافقت على ذلك ،وكان االمتحان معد خلريجي الثانوية عبارة حيث متثلها اإلدارة امام الدوائر احلكومية كاجلوازات واملرور واجلمارك
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مع املرحوم الشيخ عبداهلل املطرود محفزا أهالي أم احلمام
لدعم جمعيتهم يف إحدى اجلمعيات العمومية .

وغيرها ،بعد ذلك اضيف ملهامي جهاز البريد
اجلوي وبريد الشركات واملؤسسات مبطار الظهران
القدمي ، ،قبل أن ننتقل الى عمارة بن زقر يف اخلبر،
ثم عمارة اخلليج باخلبر ،ثم انتقلت إلى العمل
يف املوارد البشرية على مهنة كبير مديري مزايا
وخدمات املوظفني ،وكانت هذه هي آخر وظيفة لي
يف اخلطوط السعودية حتى تقاعدت عن العمل يف
العام  1428أي بعد  40عاما من العمل املتواصل.

مع زمالء الثانويه بالدمام
ومنهم املرحوم محمد علي توفيق

الدورات اإلدارية حول
"هندسة" الوقت ساعدتني يف
القيام بأكثر من عمل يف وقت
واحد

مع الشيخ عبداللطيف الشبيب
يف احدى الفعاليات

والتحقت بالعمل االجتماعي العام ،حتديدا
من خالل نادي االبتسام وجمعية أم احلمام
اخليرية للخدمات االجتماعية ،كذلك التحقت
بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة إلنهاء الدراسة
اجلامعية باالنتساب.

ــــ كيف كانت جتربة العمل يف اجلمعية
والنادي وما أبرز نتائجها ؟

أنهيت االبتدائية يف  3سنوات ،ـــ حت ّملت املسؤولية مع عدد من الزمالء أبناء
بلدتي أم احلمام يف النادي ،فكنت أول من
ــــ هل نستطيع أن نقول أنك كنت محظوظا يوم والتحقت باجلامعة وأنا على
قصدت السعودية ،أم كان هذا األمر هدفا كنت
تش ّرف برئاسة هذا النادي العريق ،قصدته
العمل
رأس
تسعى إليه؟
بعد الوظيفة ،وكان أبرز اإلجنازات التي
(السعودية)،
يف
العمل
أقصد
أكن
لم
ـــ يف الواقع
حتققت ـ بفضل اهلل ثم بجهود الزمالء وأنا
وال كان هديف هو االلتحاق بهذه الشركة ،ولو ركوب اخليل والزراعة وتربية معهم ـ هواحلصول على قطعة ارض تقدر
تسنى لي العمل يف شركة أخرى لقضيت فيها
مساحتها بأكثر من  20الف متر مربع ،بجانب
العمل
بعد
هواياتي
ابرز
األبقار
عمري ،وأخلصت لها كما أخلصت لشركة اخلطوط
بنك الرياض احلالي ،وترسيم النادي ،وأقمنا
السعودية ،إمنا كنت أبحث عن عمل ما من أجل
ملعبا لكرة القدم مبواصفات عالية ،وأوجدنا ـ
التطوعي
إرضاء والدي ومساعدته وإال فالدراسة هي
زمالئي وأنا ـ مختلف األلعاب املطلوبة ،ولعلي
هاجسي األول ، ،وكان من املفترض أن أكون قد
يف هذا الشأن أتذكر أن رئيس مكتب رعاية
شريط
300
من
اكثر
لدي
تزوجت قبل العمل لكن رغبتي يف أن ال يتم الزواج
الشباب يف املنطقة الشرقية عبداهلل فرج
الصقر زارنا يف املقر وألقى كلمة قال فيها":أنا
اال بعد أن أكون موظفا ،فلم اتزوج اال يف العام فيديو وصور عمرها أكثر من
 1389أي بعد التحاقي باخلطوط السعودية بسنة
أباهي بكم األندية الكبيرة صاحبة املاليني،
 40عاما
واحدة.
كيف أنكم أوجدمت شيئا من العدم ،يف قرية
ــــ لقد قلت يف البداية بأنك كنت خطيبا يف
فأقمتم ملعبا يصلح ألن تقام عليه املباريات
مراحلك األولى ،فهل بقيت على الوضع أم أن
الرسمية" ..يف ذلك الوقت مت تأسيس اجلمعية فدعيت للمشاركة فيها
ذلك؟
عن
أخذك
اخلطوط السعودية بأسفارها وتشعب نشاطها
أيضا
ــــ لقد قلت لك بأني كنت خطيبا مبتدئا ،أي ما زلت يف بداية الطريق ،ــــ وكيف جاءت املشاركة يف اجلمعية؟
وحينما جاءت الفرصة الوظيفية كانت على حساب هذا التوجه ،فتركت ـــ إن جتربتنا يف اجلمعية ال تقل جماال عن جتربتنا يف النادي ،وأحرص أن
اخلطابة لعدم التفرغ ،ولعدم وجود الوقت الالزم ملزاولتها ،فهي كما تعلم أحتدث باجلمع حتى ال أنسب اإلجناز لي لوحدي ،إمنا كنت مع مجموعة
تتطلب جهودا كثيرة يف التحضير واحلفظ واإللقاء ،ولعلّي اتذكر يف هذا رجال أوفياء وعقول ناضجة ،ويف اجلمعية كنت عضوا يف مجلس اإلدارة،
الصدد قصيدة حفظتها نهارا وقرأتها على املنبر يف الليل حيث كنت أرافق وحتملت مسؤولية أمانة الصندوق ألكثر من  20عاما،
الشيخ عبداحلميد املرهون والشيخ على املرهون واملال راضي املرهون ــــ لعشرين عاما يف اجلمعية ،و 20عاما يف النادي وتكمل تعليمك
رحمه اهلل ،تقول يف مطلعها:
اجلامعي ،وأنت تعمل يف اخلطوط السعودية ،كيف وجدت الوقت،

ما بكائي لرسم ربع بالي
قد محاه مر السنني اخلوالي

ــ هل يعني هذا أنك غبت عن املجتمع وهمومه ،وانشغلت بنفسك
وباخلطوط السعودية ،خاصة وأن الدوام يف هذه الشركة يسير وفق
الورديات املتقلبة يف الوقت؟

ــــ ال أبدا لم أترك املجتمع ،ولم أتخل عنه ،ولم ابتعد عنه ،فهل أحد يبتعد
عن روحه ويتخلى عن جسده ،ما حصل أني عملت يف اخلطوط السعودية،

وكيف استطعت التنسيق بني األمرين؟

ـــ لقد كان األمر متعبا جدا ،فكثير من الناس كانت تقصدني يف املنزل
من أجل احلجز ،ليس أبناء البلد وحسب ،بل حتى املدرسني واملعارف من
مختلف اجلنسيات ومن مختلف املستويات يقصدونني من أجل احلجز ولم
يكن أمامي مفرا إال خدمة الناس ،وكنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أحل
مشكالتهم من هذه البوابة ،وكنت احتمل مسؤوليتي يف اجلمعية ،وكان
الفضل هلل أوال ،ثم يف قدرتي على تنظيم الوقت وهندسته ،فقد حضرت
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يف املغرب

التطوعي؟
دورات إدارية يف هذا املجال ،فمنها استطعت أن
أدير وقتي وأهندسه وأقوم بدوري على أفضل ما ركوب اخليل والزراعة وتربية ـــ كالهما أعطياني محبة الناس ،وأتيحت لي
األبقار أبرز هواياتي بعد
الفرصة بأن أخدمهم ،فأنا يف وقت ما ساهمت
ميكن القيام به ،وال أخفي بأن األمر كان مرهقا
يف خدمة العديد من أبناء بلدي على املستوى
إذ استيقظ صباحا ،وارجع البيت ليال ومن
العمل التطوعي
الرسمي ،يف وقت لم يكن يف القطيف مكاتب سفر
اخلطوط السعودية إلى اجلمعية ،إلى النادي،
وال اتصاالت هاتفية ثابتة وال جواالت ،وأصعب
ولكن اهلل جل شأنه رزقني بزوجة صاحلة تق ّدر
لدي أكثر من  300شريط
موقف مر علي هو مجي احد الركاب للمطار
العمل اإلنساني واالجتماعي ،كانت تشجعني على
وكان عريشا ومت زفافه إلى املطار بأعداد من
هذا العمل ،وبهذه القدرة على التنسيق استمرت
فيديو وصور عمرها أكثر
احلافالت ،وإذا به يفاجه بأن إسمه وإسم زوجته
معي حتى بعد التقاعد ،ولعل الشي بالشيء
من  40عام ًا
غير موجودين على قائمة الركاب (املنافست)،
يذكر فإن العمل بإدارة احلجز كان مرهقا وكنا
فجاءني يف عمارة بن زقر باخلبر وقال لي ":اربعة
جنيب على أكثر من خمسة خطوط هاتفة ،ونكت
املنافستات لكل الرحالت باليد ،ونقابل الركاب أشعر بالرضا خلدمة املجتمع حافالت تزفني وأعود إلى البالد هذا وضع ال
يليق بي" ،فتفهمت األمر وسعيت قدر اجلهد،
أيضا ،ونبعث بالفاكسات (تلكسات) للمحطات.
مطار
يف
"العريس"
قصة
ولكن
ــــ ويف هذا الوقت هل كانت لديك هوايات
وصادف أن أسرة احد املسؤلوين يريدون السفر
أخرى؟
الظهران ال أنساها
ولكن التصريح لهم لم يصدر من والدهم ،فصارت
باملزرعة
اخليل
تربية
مثل
كثيرة،
هوايات
ـــ لدي
اتصاالت مع اجلوازات ولم تسنح لهم الفرصة
التي اشتريتها وهي قريبة من البلدة ام احلمام،
للسفر فجاء هذا األمر من نصيب صاحبنا
وكذلك السباحة والشعر وتصوير الفيديو وحب السفر ،ورمبا أزاولها العريس بعد انتظار الطائرة ثالث ساعات ،واملفارقة أن هذا العريس
وكانت نقطة التقاط األنفاس كوني يف اخلطوط السعودية بأني كثير السفر التقاني قبل أيام يف محل له يف القطيف وذك ّرني بالقصة ،حينها شعرت
إلى شتى بالد العالم ففيها كنت أذهب مع عائلتي يف معظم األحيان وأعود بأني قد ساهمت يف تقدمي خدمة لهذا الرجل العريس ..كما أن العمل
وانا مبعنويات مرتفعة ونفسية عالية فأواصل عملي الرسمي والتطوعي .يف اخلطوط اجلوية السعودية ع ّرفني على الكثير من افراد املجتمع من
ــــ وكيف وجدت الفرق بني العمل الوظيفي الرسمي والعمل التطوعي مختلف الشرائح ،هذا فضال عن الدورات املختلفة التي حصلت عليها يف
املرن بعض الشيء؟
الداخل واخلارج يف مختلف املجاالت أضافت أشياء كثيرة لي ولشخصيتي،
ـــ لم أجد فرقا يذكر ،ألن آلية عملنا يف اخلطوط السعودية كما هو احلال عدا السفرات التي قمت بها لشتى بالد العالم ،ورغم أن كلها رحالت عمل،
يف النادي ويف اجلمعية هو اإلجناز واألمور تؤخذ بنتائجها ،وكنت يف لكني اغتنم الفرص واصطحب معي أفراد العائلة
املوقعني وهلل احلمد اتسم باملرونة ،وكان كل من أتعامل معهم متفهمني ــــ ماذا تقول يف خطوة تخصيص اخلطوط السعودية؟
ومتفاهمني ،وكنت أسير وفق مبدأ "اغتنم خمسا قبل خمس ،صحتك قبل ــ ال شك أن اخلصخصة خيار صائب ،بل مهم يف هذا الوقت لتطوير
مرضك ،وحياتك قبل موتك ،وغناك قبل فقرك ،وقوتك قبل ضعفك ،اخلدمة ،فاخلصخصة هي اخلطوة املطلوبة لكل شركة تريد أن تتطور
وشبابك قبل هرمك.
وتط ّور نشاطها ،واخلطوط السعودية من الشركات الرائدة واملتميزة،
أخرى؟
بطرائق
فيه
بقيت
أم
التطوعي
العمل
تركت
ــــ وبعد التقاعد هل
ودخولها جتربة اخلصخصة سوف تضيف لها أشياء وأشياء ،فالتجربة
ــــ يف الواقع ال أتصور نفسي دون عمل تطوعي ،فلو لم أعمل يف هذه التي خاضتها ليست قليلة.
املجاالت لتس ّرب إلي الوهن واملرض وألني تطبعت على ذلك ،خاصة بعد ــــ لقد خطر على بالي سؤال هام ،وهو كثرة حوادث الطائرات ،ألم حتد
مرحلة التقاعد ،فأنا متفاعل مع املجتمع أهني وأعزي اشارك يف السراء من اإلقبال عليها؟
والضراء ،فبعد أن استلمت األجيال الشابة اجلمعية والنادي ،بقيت واحدا ــ ال أحد يستغني عن الطيران ،فاملسافات بعيدة بني الدول ،ومستقبل
من أعضاء الشرف يف النادي ،ومت تشكيل جلنة إصالح ذات البني حتت األفراد متوقف على تنقالتهم ،ولكل طائرة عمر زمني افتراضي كما هو
مظلة اجلمعية وصرت عضوا بها ،وكذلك جلنة املتابعة والتطوير والتي احلال بالنسبة للسيارة ،فكفاءة قائد الطائرة ،وحرص الشركة املالكة
تبحث عن حاجات البلدة ومتابعتها مع اجلهات املعنية ،يف مختلف املجاالت بانتهاج نظام الصيانة الدوري حتد من هذه الظواهر ،فاخلطوط اجلوية
الصحية والتعليمية واخلدمية ،وهذا األمر يقتضي منا التنقل والسفر السعودية متميزة على طول اخلط وقد حازت على جوائزعاملية يف مجاالت
ولقاء املسؤولني واملعنيني ،وكل ما نقدمه لهذا املجتمع فهو قليل ،فأنا السالمة.
استطيع وصف نفسي بــ "عاشق العمل التطوعي".
ــــ وماذا عن العمل التطوعي ماذا أعطاك؟
ماذا
عليكم:
نطرحه
أن
ــــ رمبا سؤال يخطر على الذهن ،ويجدر بنا
ـــ العمل التطوعي رسخ لدي قناعة بأن ثمة إميانا وعمال صاحلا الينفكان
أعطتك املهنة الرسمية يف اخلطوط السعودية ،وماذا أعطاك العمل وال ميكن إبعادهما عن بعض ،فال إميان بدون عمل صالح ،فحينما عملت
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ركوب اخليل أجمل هوايات الضيف

يف النمسا حلضور حفل تخرج
د .انور الضامن من السنابس

يف إيطاليا لتواجد الضيف يف دورة إدارة الوقت

يف اجلمعية والنادي كنت مدفوعا بإميان وقناعة بهذا العمل ،فوظفت والنادي ،وكل ما أتطلع إليه هو أن أرى هذين الكيانني يف وضع متطور
خبرتي يف هذا الشأن ،وجعلت اجلمعية والنادي ـ بالتعاون مع زمالئي ـ خلدمة املجتمع واحب أن اشكر هذه املجلة الغراء التي تسهم وبال شك
خليتا نحل.
يف إبراز نشاطات محافظة القطيف يف شتى املجاالت  ..والسالم عليكم
ــــ لو عدنا قليال إلى الرياضة واألندية بحكم جتربتكم يف النادي الهامة ،ورحمة اهلل وبركاته.
هل ترون فكرة اخلصخصة مجدية لهذه األندية ،على غرار اخلطوط
السعودية؟
ـــ يف الواقع كان لي اطالع على وضع العديد من األندية فهي تسير من
حسن إلى أحسن ،وتقودها مجالس إدارة مخلصون ،بينما يوجد بعض
األندية يف وضع ال حتسد عليه ،لدرجة أن بعض هذه األندية يف وضع مالي
وإداري مزر ال تستطيع أن تدفع رواتب مدربيها ،بالتالي فإن اخلصخصة
ستكون مجدية لألندية ذات الوضع اجليد ،وأما األندية املتهالكة فالوضع
لديها مختلف ،ولكن مع ذلك فكل شيء تثبته الدراسات الضرورية يف هذا
الشأن.
ــــ قلت يف بداية احلديث أن لديك هواية ركوب اخليل وتربيتها ،فهل
لديك هوايات أخرى؟

ــ نعم لدي هوايات عديدة ،ورمبا كانت غريبة بعض الشيء ،من هواياتي
تربية األبقار واألكل مما تنتجه من لبنة جبنة ولنب وروب ،على يدي زوجتي
الثانية السورية  ،وكذلك والزراعة ،وأعداد املواد الغذائية منها ،وكذلك
التصوير بالفيديو فلدي صور عمرها  45عاما ولدي 330شريطا ،ورمبا
كنت أنا أول من استخدم كاميرا الفيديو يف ام احلمام.

مع مدير عام الشؤن االجتماعية باملنطقة الشرقيه يف زيارة للجمعية

ــــ أينك من الكتابة والشعر واألدب؟

ـــ لدي مشاركات متواضعة يف الشعر خاصة يف املناسبات الدينية،وأهم
مشاركاتي القاء قصيدة يف صالة األندلس بالدمام بحضور مدير عام
اخلطوط اجلوية السعودية ومدراء الدوائر احلكومية وكانت تتحدث عن
تطوراخلطوط السعودية خالل  50عاما قلت يف مطلعها:

يف عيدك اخلمسني أهدي زهرة
فواحة يا أجمل األزهار
يف عيدك اخلمسني جئت مهنئا
وهديتي عقد من األشعار
يف عيدك اخلمسني اجمل طائر
فوق السحاب يتيه يف إصرار
شتان ما بني الطيور وبينها
فهي التي فاقت على األطيار

مع محمد الشريف محافظ القطيف (سابق ًا ) باملزرعة

ــــ يف ختام هذا احلديث لو سألنا االستاذ ابومجدي ما هورصيده يف
احلياة ماذا يقول؟

ــ رصيدي أن لدي  13ولدا بني ذكر وأنثى 9 ،منهم يحملون شهادات
البكالريوس واملاجستير ،هذا هو رصيدي على الصعيد العائلي ،وأما على
الصعيد االجتماعي فأشعر بحب الناس لي وتقديرهم لعطاء اجلمعية

يف بريطانيا حلضور إحدى الدورات الدراسية عن طريق اخلطوط السعودية
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شرف صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية
حفل زواج عائلتي القطري واملوسى بزواج ابنها املهندس عبداهلل وليد القطري
على كرمية زكي عبد احملسن املوسى بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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حوار

أفراح السنان والبيش
احتفلت عائلة السنان والبيش بزواج ابنها سالم شفيق منصور السنان
على كرمية أحمد عبد الرسول البيش  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الشيخ والمصطفى
احتفلت عائلتا الشيخ واملصطفى بزواج ابنها حسني محمد طه الشيخ علي
على كرمية حسن علي املصطفى بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح الحوري
احتفلت عائلة احلوري بزواج ابنها مالك احلوري
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
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ثقافة

أفراح السيد تاريخ والمتروك
احتفلت عائلتا التاريخ واملتروك بزواج ابنها السيد موسى السيد جعفر السيد سلمان آل تاريخ
على كرمية محمد عبداهلل املتروك بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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ثقافة

أفراح المشعل وآل ربح

احتفلت عائلتا واملشعل وآل ربح بزواج ابنها السيد علي السيد علوي السيد هاشم املشعل
على كرمية احلاج عبد الهادي علي آل ربح بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح علي حسن غانم
احتفلت عائلتا غامن والسيهاتي بزواج ابنها محمد علي حسن غامن
على كرمية عبد احلكيم أحمد السيهاتي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

االمير يوسوبوف وزوجته
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أفراح السكيري واليوسف
احتفلت عائلة السكيري بزواج ابنها حسني علي ناجي السكيري
على كرمية يوسف عباس اليوسف  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح ّ
الطراح والفرج
الطراح والفرج بزواج ابنها باسل سعيد سلمان ّ
احتفلت عائلتا ّ
الطراح
على كرمية الدكتور حسن عبد املجيد الفرج بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح أبو السعود وآل الشيخ
احتفلت عائلتا أبو السعود وآل الشيخ بزواج ابنها حسني منصور مبارك أبو السعود
على كرمية علي عبد الكرمي آل الشيخ  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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الوجود والعدم
وهذا اإلنسان

جهاد اخلنيزي

64

(األسئلة الوجودية األولى)
أكثر البحث يف الوجود أسئلة حتيط باإلنسان ،تلهمه أسئلة أخرى قد ال تنتهي ال ألنها ال متلك أجوبة
مقنعة بل ألنها تظهر يف العقل دائما فتعيد له نشاطه يف املبادئ األولى.
فالعقل ميايز بني األشياء يف ذاتها فيرى الفكرة فكرة يف ذاتها بغض النظر عن شيء آخر فهي كما تبدو
يف الفِ كر ال غير .والشيء شيئا مستقال بذاته كما هو يف واقعه العيني التي هي ذاته احلقيقية واقعا فال
عالقة له بالتصورات عنه أي األفكار واملعاني .كذلك يخلط بني األفكار واألشياء فيلبس كل منهما اآلخر
فال شيء بال فكرة وال فكرة بال شيء ،ال السماء كما هي بال اسم وال معنى ،وال اإلله كما هو يف ذاته بال
اسم وال معنى ،وينطبق هذا على كل األشياء األخرى فهو ينظر إليها كأشياء ذات واقعية عينية وجودية
فالسماء هي سماء وجودية ومثلها اإلنسان والنبات واإلله وكل شيء تقع عليه واقعية الوجود ،ينظر إليها
كأشياء و وجودات وال يهتم يف هذه املرحلة مبا هي ،هل هي فكرة أو معنى أو مفهوم فهو ال يلحقها إال
مببحث الوجود واملوجودات مبا هي حتمل حقيقة الوجود.
هذا أمر واضح لنا وأكثرنا يؤمن بالكثير من املوجودات وبأن لها وجودا عينيا بذاتها .وسيرةُ البشر أنهم
يتعاملون مع وجودات حقيقية ويرتبون على وجودها آثارا بسبب هذا الوجود.
هذا على مستوى العيش يف احلقيقة ومعها حيث كل شيء قابل للتمايز كما هو قابل لالختالط .والعقل
نفسه قابل للتمايز واالختالط.
وصور ذهنية حتى لكأن األشياء تغيب وتختفي معالم
ومعان
ٍ
فتارة يرى األشياء كأفكار مجردة ،كمفاهيم
ٍ
التعني يف الواقع ويُظهر لها وجودا آخر بال ملمس خارجي فتقبع يف فلك العقل داخل طبيعة املعاني فال
يراها إال داخل الذهن مجردة من كل شيء سوى الفكرة واملعنى واالسم.
وهذا أيضا ليس فهما ُمخترعا فكل واحد منا يجد من نفسه أنه ميلك أفكارا وصورا عن الكثير من األشياء
ٍ
ارتباطات مع بعضها البعض فتتحول عنده إلى حقائق
ويتحدث عنها مبا هي صو ٌر يف ذهنه ويستنتج لها
معني بدرجة ما بتعني وجودها احلقيقي يف ذات متجوهرة أو يف
ذهنية ذات طبيعة ذهنية وهو يف ذلك غير ٍ
شيء منفصل عنه .إنه يفكر فيها كفكرة يف ذاتها كما نفكر يف حقيقة اجلنة ،العِ لم ،احلب ،العشق ،الكره،
احلق ،الباطل ،العدل ،الظلم ،النفس ،العقل .ولسنا يف هذا املستوى معنيني مبن يدخل اجلنة ومن نعشقه
ونكرهه ومن يقوم باحلق ومن ميارس الظلم ،ومن هو صاحب العقل والنفس.
ليس هذا ابتعادا عن الواقع بل هو من صلب احلقيقة كما تظهر يف ألوان وأشكال وكما تبدو يف حلل من
املراتب الوجودية ،ويف متثالتها يف األشياء كما يف ذاتها وكما يف معناها .إنه معترك ال خسارة فيه حني
يتنوع الوجود ويتشعب ظهوره ،حتى حينما ينظر اإلنسان لذاته كشيء ،ومعنى ،ووجود يف ذاته ،أو حينما
ميزجها معا فيراها كما هي ذاتا وجودية مبعنى إنساني.
إن حتليل املركبات ال يقل أهمية عن فهم كيف تتركب أيضا وكيف تتوحد يف ذاتها فتبدو هي صورة لذاتها
غير مستغنية عن أجزائها بل كلها هو البادي بدون جزء ألن الت ّْجز َؤ هو ال وجود لها ،و يحمل ك ُل جزءٍ شرطا
لوجود غيره أو ظهوره التام فال استغناء لبعضها عن بعض.
فحني يبدأ السؤال بـ "من أنا" أو " من هو" أو " من نحن" ،أو " ما احلقيقة" وهي أسئلة يريد منها بلوغ تصور
عن الوجود يطمئن به لتحديد واقعية األشياء بعدها.
ثم ينتقل إلى اآلخر طارحا أسئلة الـ ُمفارقات عنه "من هؤالء ،ما الواقع ،ما الكون ،ما احلياة ،ما اهلل".
أو يبدأ يف التماثل مع أسئلة هؤالء الذين كانوا غيره وهم يسألون "من أنا ،من هو ،من نحن ،ما األنا نفسها،
ما احلقيقة يف حد ذاتها ،ما األشياء والكلمات واألفعال والصفات والبدايات والغايات والهويات والغيب
واحلضور ،ما اهلل ،ما اإلنسان ،ما الكون".
ثم تتجرد األسئلة لتصبح ما الشيء يف ذاته ،ما هو يف حقيقته .ثم يطرح أسئلة التجرد لتقع على الواقع
ليسأل "ما هذا ،ما هو ،ما كينونته ،كيف يكون" ،وينتقل إلى أسئلة اكثر عمومية "ما احلياة ،ما العالم ،ما
اخللق".
ثم يصل إلى السؤال األعم " ما الوجود" .هنا نقف أمام حقيقة كبرى ،بل مع أم احلقائق ،ومع اجلامعية
لكل شيء.
إنها األسئلة التي تترابط ليأخذ كل واحد منها نحو اآلخر بحسب طريقته ،فتتكاشف كل منها مع اآلخر
ويبدو الواقع متصورا بصور اإلجابات ،ونقصد بها ظهور الوقائع احلقيقية يف الوجود ،تلك التي نراها
عيانا وتتجلى يف العقل.
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نقطة آخر

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

خدعة ( سقراط )

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
لعل السؤال األكثر ترددا على مسامعي  :ملاذا تكتب يف زمن ال قراء فيه ؟ وبحيلة مني أستعير
أسلوب الفيلسوف اليوناني الكبير سقراط  ،ألقول لهم ليس هذا بسؤال  .وحينما يرتبك
السائل  .أقول له إن السؤال املفترض أن تسأله  :كيف تكتب ؟
ولكن ما أن يعاود السائل سؤالي مجددا  :كيف تكتب ؟ حتى أجيبه إن لكل كاتب شخصيته
وأسلوبه يف الكتابة  .وهناك أالف األساليب الناجحة وخصوصا يف كتابة القصة .
لكن السائل يغضب بطبيعة احلال  ،ألنه يعتقد إنني قد حتايلت عليه عند اإلجابة على سؤاله
مرة أخرى.
وبعيدا عما يعتقد السائل  ،وبعيدا عن تقنيات الكتابة السردية التقليدية  ،فإنه فعال ال يوجد
أسلوب واحد صحيح لكتابة القصة القصية  .هذا ما يؤكده العديد من النقاد  .ال يوجد
أسلوب صحيح  ،وال يوجد أسلوب خاطئ .بل أن األسلوب الصحيح للكتابة  ،هو ما يناسب
شخصيتك  ،وذوقك  ،وما يوائم مشاعرك وأحاسيسك  .بل ليس من املفيد أن تضع يف
ذهنك حني الكتابة  ،أساليب كبار الكتاب املشهورين  ،أو أذواق القراء  ،وكل آراء النقاد من
حولك  .بل لكل كاتب أسلوب خاص به .
نعم رمبا تكون هناك قواعد أساسية للكتابة السردية  ،قد تعارف النقاد والكتاب عليها .
قواعد متيز فن السرد عن الفنون األخرى  .ولكننا نتحدث عن األساليب احلكائية  .هذه
االساليب متعددة بتعدد الكتاب انفسهم .
يقول أحد كتاب القصة القصيرة جي يي  :إن أفضل شيء للكاتب هو التأمل  .البد من
اجللوس والتفكير فيما ترغب أن تكتب  .وكلما كان هناك حرية وفراغ أكبر لدى الكاتب
للجلوس والتفكير فيما يكتب فذلك أفضل  ،فالعمل الفعلي للكتابة يعتبر ثانويا بالنسبة
للتأمل .
إن اخلصم الرئيس لك يف لعبة الكتابة  ،ليس النقاد وال القراء  ،بل الوقت الذي حتدده أنت
للتأمل والكتابة  .إن عدم ثقتك بنفسك ككاتب  ،وعدم ثقتك بنجاحك هو أكبر اخلصوم .
ال بد أن تكتب بثقة  ،تكتب بال توقف  .متخطيا كل العقبات وكل احلدود وتكتب ما يجول
بخاطرك بعد وقفات التأمل  ،واثقا أن أسلوبك هو األفضل لتوصيل فكرة عبرت خيالك إلى
جمهورك القراء .
ومبا أن هناك الكثير الذي ميكن أن يقال حول هذا الفن  ،أحيل الكتّاب الشباب إلى مراجعة
كتاب صغير جميل عن فن كتابة القصة القصيرة  :بعنوان ( كتابة القصة القصيرة ) تأليف
هالي بيرنت وترجمة أحمد عمر شاهني  ،وهو صادر دار الهالل املصرية  .وبالرغم من
أن الكتاب من اإلصدارات القدمية  ،إال أنه يبقى من أهم اإلصدارات التي تناولت الفن
القصصي  ،بطريقة مغايرة وجديدة .

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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مخابز وحلويات أبو السعود

كيك

خبز

فطاير

القطيف  -شارع اإلمام علي (ع)  /القطيف  -شارع امللك فيصل  -قرب إشارة التوبي

للطلبات ٠١٣ ٨٥٥١٧١٦ /

لألقمشة النسائية

أبو السعود

القطيف  -سوق مياس
مقابل مسجد اإلمام زين العابدين (ع)
ت  ٠١٣ ٨٥٥٦٥٠٠ :ج ٠٥٠٥٨٤٦٠٢٩ :

لألقمشة النسائية

عروس القطيف

bride-alqatif

القطيف  -سوق مياس
مقابل مسجد اإلمام زين العابدين (ع)
ت ٠١٣ ٨٥٤١٧٠٨ :

bride-alqatif

