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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

فريد هاليداي..
الأيرلندي احلر الباحث عن العدالة
كثريون هم اخلرباء الذين كتبوا عن ال�شرق الأو�سط،
وم�شاكله املت�شابكة  ،وحتوالت جمتمعاته  ،وو�ضعيته
االقت�صادية وال�سيا�سية املعقدة  ،وقليلون من متكنوا من �سرب
غور امل�شهد ب�شكل من�صف ومتزن  ،حيث اال�ستعانة مبادة
معرفية كثيفة  ،واالجتاه بقوة نحو اال�ستعانة ب�أفكار حديثة
مبنية على العلوم املتطورة  ،وكذلك ب�سط وجهة نظرهم جتاه
�أحداث متغرية  ،مراوغة بطبعها  ،ال تثبت عند حد معني ،
ومن ه�ؤالء فريد هاليداي.
تعريف :

يف جامعة �أوك�سفورد ( ، )1967-1964ثم وا�صل جهده
التعليمي يف كلية الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية ,جامعة
لندن (.)1969
ح�صل على �شهادة الدكتوراة ،من كلية لندن لالقت�صاد،
لأطروحته التي دارت حول العالقات الدولية جلمهورية
اليمن الدميقراطية ال�شعبية  ،وكان ذلك عام .1985
كان ع�ضوا م�ؤثرا يف عدة جمعيات �سيا�سية بريطانية بارزة،
كما ظل �أحد �أع�ضاء هيئة حترير جملة " نيو لفت رفيو" .
بد�أ بالتدري�س يف كلية لندن لالقت�صاد يف عام ، 1983
ثم توىل من�صب �أ�ستاذ العالقات الدولية ما بني -1985
.2008
يف �سنة  2005عني �أ�ستاذ منحة " مونتاج بريتون " يف
العالقات الدولية يف كلية لندن لالقت�صاد  .يف عام 2008
تقاعد و�أ�صبح �أ�ستاذا باحثا يف معهد بر�شلونة للدرا�سات
الدولية ،يف كتالونيا .وقد متيز بالن�شاط البحثي وخروجه عن
الأطر ال�سائدة  ،ورغبته الأكيدة يف مالم�سة قلب التجربة
عن قرب.

فريد هاليداي  ،Fred Halliday ،ولد يف 22فرباير�سنة
 . 1946كان كاتبا �سيا�سيا  ،و�أكادمييا �إيرلنديا  ،له خربة
وا�سعة يف العالقات الدولية خا�صة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط  ،وقد ن�شر العديد من كتبه و�أبحاثه يف �أماكن كثرية
بالعامل  ،كما ا�ست�ضافته بع�ض القنوات العربية للحديث
عما متر به املنطقة من �أحداث وال�سيما فيما يتعلق باحلياة
املعا�صرة نظرا الطالعه الوا�سع ونظراته النقدية التي ات�سمت
باجلدية والو�ضوح  .وقد اهتم مبنطقتنا العربية وانحاز بو�ضوح
للحق والعدالة رغم مراجعاته الفكرية امل�ستمرة  ،والتي من مواقفه ال�سيا�سية :
مل يكن رماديا يف اختياراته بل على العك�س كان �شديد
�أدت ل�سخط متابعني عرب و�أجانب .
الو�ضوح  ،حيث قام بت�أييد الغزو ال�سوفييتي لدولة
نظرة على �سريته :
�أفغان�ستان  ،وقد فعل ال�شيء نف�سه يف حرب اخلليج الثانية
ولد يف دبلن� ،إيرلندا  ،من والد �إجنليزي و�أم �إيرلندية  ،تعلم  ،ونا�صر التدخالت الأممية يف البو�سنة عام  ، 1995ويف
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كو�سوفو عام  ، 1999و�أيد موجة احلرب بقيادة �أمريكا على
�أفغان�ستان يف  ،2001حيث ر�أى �أن االمربيالية ت�ساهم كثريا
يف تقدم العامل  ،والتخل�ص من الإرهاب  ،وهي النقطة التي
�أثارت غ�ضب حمللني عرب كثريين .
وقد �أ�صيب يف �أواخر حياته مبر�ض ال�سرطان  ،حيث تويف يف
بر�شلونة يوم � 26أبريل .2010
تفكيك اخلطاب الأ�سطوري :

لقد �أثرى هاليداي الفكر ال�سيا�سي ب�أكرث من  20كتابا ،
وقد ُترجِ م بع�ضها �إىل اللغة العربية ،كما �شارك يف ملتقيات
عاملية للبحث عن الأمن يف العامل خا�صة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط واجلزيرة العربية  ،وحدث �أن واجه بانتقادات
وا�سعة من القوى ال�صهيونية املناوئة  ،ومتكن عرب حما�ضراته
من ب�سط وجهة نظره جتاه ق�ضايا م�صريية للوطن العربي ،
منحازا للحقيقة والعدل  ،حيث ك ّر�س نف�سه لق�ضية العدالة
يف العامل �أجمع  ،وكان جمال تخ�ص�صه يف العالقات
الدولية وال�شرق الأو�سط  ً ،كما ركز جهوده البحثية يف
منطقة �شبه اجلزيرة العربية.
ولكي يكون على معرفة بق�ضايا العامل العربي  ،و�ضع خطة
لزيارة �أغلب الدول العربية  ،فهو يتحدث اللغات العربية
والفار�سية والأملانية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية ،بطالقة
ملفتة  ،مع �إملامه �إىل حد كبري بالالتينية واليونانية والإيطالية
والربتغالية ،وهو �شيء نادر يف الباحثني اجلدد .

من �أهم �أعماله كتاب "مئة وهم حول ال�شرق الأو�سط"،
خ�ص�صه لدرا�سة عامل ال�شرق الأو�سط من خالل
فقد ّ
البحث يف مكوناته من ثقافات و�أ�ساطري وحكايات موغلة
يف القدم  ،فهو يعتقد �أن بنية ال�شرق الأو�سط وجمتمعاته،
م�ؤ�س�سة على �شرائح ثقافية مت �إن�ضاجها على مهل عرب
القرون.
بحث الرجل عن مفاهيم ال�شرق �أو�سطية الإثنية ،
وت�شابكاتها الفريدة  ،و�صب خال�صة جهده يف البحث
عن منهج منا�سب يتمكن من خالله من الولوج �إىل عوامل
ال�شرق الأو�سط  ،فهذا جزء من العامل ميكن فهمه �إىل حد
كبري من خالل فهم مكوناته  ،ومدى ت�أثري اخلطاب الفكري
واالجتماعي  ،لأن الرتاث العظيم للعرب متتزج فيه
املرويات باخلرافات  ،والطقو�س بالأ�ساطري ،وبذلك تت�شكل
�آفاقه وتتفاعل بنية عالقاته ب�شكل طيع ومفهوم.
ر�أى هاليداي �أن حركة التغيري القومي التي ات�سعت
يف القرن الع�شرين� ،سعت �إىل �إعادة �صياغة التكوين
االجتماعي بخلفية قومية ت�ستند �إىل فكر جديد  ،والغريب
�أن ال�سلطات احلاكمة مل تنجح يف �إعادة تفكيك اخلطاب
الأ�سطوري ببعده الإثني  ،لهذا ظلت تلك املجتمعات
تعاين من ارتباك يف فهم احلركة ودرا�سة الأ�ساليب التي
ميكن �أن تتما�شى مع معطيات الع�صر احلديث.
العقل اليقظ :

وب�سبب تلك املقدمات التي عر�ضها فريد هاليداي فقد
�أكد على ما للعامل الإثني من �أبعاد ت�ؤثر على خطاب
الهوية الأ�سطورية للمجتمعات العربية  ،معتربا �أن ال�شرق
الأو�سط يعي�ش يف غابة من الأطروحات ذات البعد الأثني،
ومن �أجل هذا ت�صبح عالقات الدول ببع�ضها البع�ض قائمة
على ما يف الأ�سطورة من عطاءات متجذرة يف بنية تلك
ال�شعوب  ،فكريا و�سيكولوجيا.
متثل الأوجه الإ�شكالية امل�شار �إليها خلفية ت�ستخدم لفهم
التاريخ املعا�صر لل�شرق الأو�سط  .ويتم ذلك على امل�ستوى
املنهجي� ،أو امل�ستوى التنظريي  ،وعموما ف�إن الباحث
يعمق هذا املفهوم يف �أغلب كتبه ومنها كتابه "الإ�سالم
والغرب :خرافة املواجهة  -الدين وال�سيا�سة يف ال�شرق
الأو�سط"،حني يطرح �أفكاره بقدر من الثقة والثبات
كباحث �ضمن نخب التنوير والدفاع عن العقل اليقظ .
�إن املجتمع بالن�سبة �إليه هو واقع مو�ضوعي ،تنه�ض مهمة
معرفته على املفاهيم والنظريات والأفكار  ،التي تق ّيم
مبقدار انطباقها على ذاك الواقع  ،وال�شك �أن تلك املعرفة
بطبيعتها تاريخية ،ولي�ست علمية باملعنى الدقيق للكلمة،
لذلك ميكن �أن تخ�ضع بقوة للنقد واالجتهاد بدون تع�سف
�أو ابتعاد عن ال�سياق.

م�شاكل مزمنة:

لقد �أخط�أت بع�ض ال�سلطات العربية حني راحت تركب
الفهم القومي للدولة على بقايا اخلطاب املوغل يف القدم،
ومل يحدث ذلك االن�صهار الفريد بني التوجهني "الواقع
والتنظري "  ،مما �أبقى اخلطاب الإثني م�ؤثرا  ،بحيث �صار
يفت يف ع�ضد الدولة القومية  ،وبذلك ارتبكت الأقليات
فيه ،وتعمقت �أزمتها على م�ستويى الواقع والتنظري.
يرى الباحث �أن اخلطاب الإثني �أعاد �إنتاج �أ�ساطريه يف
مفاهيم الدولة اجلديدة  ،وهو املوقف نف�سه يف الدولة حيث
توجد موروثات �أثنية عتيقة  ،وكان من نتيجة ذلك �أن بقيت
تلك املجتمعات �أ�سرية الوجدان القبلي .
تلك امل�ستندة على مفاهيم عتيقة  ،حيث حت ّول الدين �إىل
خدمة الإثنيات مبا حتمله من �أزمات معقدة ومركبة  ،ال
ت�صب يف �صالح الدولة احلديثة بكل عطاءاتها الوفرية يف
خمتلف �أمناط العي�ش  ،و�ش�ؤون احلياة.
خ�صو�صية ال�شرق :

يطرح الباحث �أ�سئلة �ضرورية عن طبيعة العالقة بني ال�شرق
والغرب  ،وي�شاك�س ال�سطح متوغال يف العمق حني يتوجه
�إىل نف�سه ولغريه من الباحثني لل�س�ؤال عن حدود ال�صلة بني
الواقع وبني ال�شق التاريخي يف امل�س�ألة  :هل يكفي الت�سليم
بخ�صو�صية ال�شرق� ،أم �أن املطلوب بحثه وا�ستق�صا�ؤه  ،ومن
ثم �إدراك احلدود املتغرية زمنياً لهذه اخل�صو�صية ،ومعرفة
كافة ال�شروط الفعلية التي جتعلها ممكنة التحقق ؟
م�صري ال�شرق الأو�سط ـ ح�سب الباحث الطموح ـ ربمّ ا كان
�ضحية ال�صورة ال�سائدة عنه لدى الأو�ساط ال�سيا�سية يف
العامل الغربي ويف �أمريكا خ�صو�صا  .ومن �أجل هذا فهو
يدخل يف حوار حي وفعال مع عدد من املفكرين الذين
�أولوا ق�ضايا ال�شرق الأو�سط جل اهتمامهم  ،ومن �أبرزهم

�إدوارد �سعيد و برنارد لوي�س  ،ويف حتليله للخطاب الأوربي
املعا�صر يرى �أن خطاب الأ�صالة واخلطاب الإمربيايل
وجهان لعملة واحدة  ،ومن ال�صعب الف�صل بينهما.
ومن الطبيعي �أن يتم تف�سري العامل مو�ضوعياً بناء على
ال�سياق ذاته  ،حيث ت�شكلت العلوم االجتماعية حتت
�إحلاح هذا الهاج�س امل�ستمر يف ت�صاعده  .لذا ميكن �أن
ن�شعر ونحن نعي�ش حلقة من حلقات احلياة يف هذا اجلزء
من العامل �أن �سحر الأ�سطورة وغمو�ضها يف �آن قد �شحب
متاما ل�صالح الوعي بالكينونة والواقع.
لقد حتولت الظاهرة االجتماعية �إىل معطى خارجي قابل
للفح�ص والدرا�سة والتحليل� ،إذ هو مفتوح على التعميمات
النظرية والر�ؤى النقدية .
�إعادة التقييم :

بات من ال�ضروري �أن ندرك -ح�سب هاليداي � -أن
املجتمع احلديث املبني على العقل  ،هو نظام يقبل �إعادة
تقييم وفح�ص تفا�صيله وعالقاته وقواه ب�صورة م�ستقلة عن
غايات الأفراد الفاعلني فيه.
�إن وعيهم ي�سمح لهم باملراجعة والت�صويب ملفردات اخلطاب
املعقلن  ،لكونه ميثل جملة معطيات و�ضعية ميكن ربطها
بالقوانني العامة ،ومن ثم التنبوء �إىل حد ما بحدوثها.
م�سرية العلوم االجتماعية بكل ت�شابكاتها �سرعان ما بدت
�إ�شكالية يف موا�ضع عدة مما يي�سر فهم منطلقاتها � .إن كل
تعميم يف هذا ال�ش�أن واجه �صعوبة يف التطبيق ،عندما تع ّلق
الأمر مبجتمعات تقليدية يف تنظيمها ويف �أمناط التفكري
ال�سائدة فيها برغم ما قد ي�شوب ال�صورة من ت�شوهات �أو
انحرافات مزاجية للباحثني.
تلك املجتمعات تبدو " خارجة عن الألفة ويقظة العقل
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" عند النظر �إليها مبعايري العقالنية الغربية  ،القائمة على
اختيار و�سائل منا�سبة لبلوغ غايات حمددة مع وجود
الآليات امل�ؤدية �إىل ذلك.
�إمربيالية ثقافية :

وممانعات تقليدية  ،ت�ستجيب للبعد الرتاثي �أحيانا �أكرث من
ا�ستجابتها للواقع املعا�ش.
ويتوقف هاليداي ب�شيء من التمهل �أمام �أحداث م�صريية،
�ساهمت م�ساهمة �أكيدة يف ر�سم �صورة ال�شرق الأو�سط
اجلديد يف دوائر اال�ست�شراق واتخاذ القرار يف الغرب؛
والوقفات تتخذ �شكل ف�صول تبحث عن ق�ضايا راهنة ،
مثل الثورة الإيرانية ،وحرب اخلليج ،وطبيعة املواجهة بني
الإ�سالم والغرب  ،ومربرات معاداة امل�سلمني.
كما يتناول هاليداي ق�ضية اال�ست�شراق ويتوقف �أمام نقاده ،
حيث ي�أخذ على برنارد لوي�س  ،ق�صور منهجه الكال�سيكي
عن تغطية م�ستجدات املجتمعات ال�شرق �أو�سطية .كما
ي�سجل اعرتا�ضات �أ�سا�سية على م�شروع �إدوارد �سعيد
النقدي الذي قدم فيه ر�ؤية �سلبية حول الإ�ست�شراق
و�أهدافه ومراميه البعيدة  ،منها ربطه املعرفة بعالقات
القوة مبا يوحي �أن �أ�صل الأفكار هو �سبب ٍ
كاف للطعن
وي�سجل الباحث عدم
يف م�شروعيتها �أو لنقل �صحتها ،
ّ
اهتمام �إدوارد �سعيد بدرا�سة الأفكار املبدئية  ،وخطابات
الأيديولوجيات ال�سائدة يف العامل العربي.
�أما يف كتابه "الإ�سالم والغرب "...فهو يطرح فيه قدراً غري
قليل من الآراء التي ت�ستحق النظر وحتفز على التفكري.
وبقدر ما كان �سجالياً وا�ضحا يف ردوده ،فان منهجه
الأكادميي جعله ي�شعر بامل�سافة بني املعرفة املو�ضوعية ،وبني
التاريخ ال�سيا�سي الناجت عن �صراع الأيديولوجيات وهو ما
ينعك�س على مراكز القوى وامل�صالح ،وبالت�أكيد ف�إن تلك
امل�سافة هي ال�شرط امل�شرتك اللتقائهما �أو افرتاقهما ،
ح�سب قناعات امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا ال�سياق  ،ومقدار
ما ميتلك الباحثون من �آليات ل�سرب غور املجتمعات التي
تخ�ضع للدرا�سة.

ثمة �إ�شكال ّية �أخرى هي متخُّ �ض املعرفة اجلديدة عن
�إمربيالية ثقافية قوية وجاحمة  ،احتكرت لنف�سها ملكية
التاريخ الإن�ساين ،بكل ما فيه من توترات  ،وهي بذلك
قد مار�ست اال�ستعالء على �سواها من الثقافات الأ�صلية
والبنى التقليدية يف املنطقة.
هذا ال�شطط من قبل القوى الغربية ت�سبب يف ظهور نزعة
ن�سبية بالغت يف تقدير عنا�صر اخل�صو�صية والتفرد التاريخي،
�إىل حد نفي �إمكانية فهم الثقافات املختلفة بع�ضها للبع�ض
الآخر� ،أو مقارنة �أحوال جمتمع على �آخر.
وفيما يبدو من قراءة للخطاب الأوربي والأمريكي ال�سائد ،
فهناك ما ميكن ت�سميته بت�شكيك "ما بعد احلداثة " بالنظرة
الكلية �أو عرب النماذج النظرية  ،وهو ميثل حماي ًة للجزئيات
وعناية باخل�صو�ص ّيات الثقاف ّية � ،إال من الثمرات املت�أخرة
لهذه الن�سبية املتطرفة التي تزيد املتابعني �إزعاجا.
�إن ال�شغل ال�شاغل لفرد هاليداي يتمحور حول م�س�ألة
عمل ّية بحتة  ،تتمثّل يف تقدمي حتليل حقيقي  ،وت�ص ّور مبني
على ر�ؤية ثاقبة لل�شرق الأو�سط  ،ومعرفة بكافة القوى امل�ؤثرة
فيه  ،حيث ي�ستنتج �أن هذه املنطقة الع�صية على الت�صنيف،
برغم تقلباتها ال�سيا�سية العنيفة  ،منذ احلرب العاملية الثانية
وحتى يومنا هذا ،رمبا تكون هي �أكرث �سوي ًة وان�سجاما مما يظهر
يف كتابات م�ؤيدي اخل�صو�صية.
فعند مقارنتها ببقاع �أخرى من العامل الثالث  ،على
م�ستويات ت�شابك امل�ؤثرات الداخلية وتفرع امل�ؤثرات
اخلارجية يف �صنع �أحداثها الكربى من ثورات وحروب
وم�شاكل عرقية � ،أو حتوالتها االقت�صادية  ،جندها �أكرث خطابات الأ�صالة :
متا�سكا.
�أدرك هاليداي �أن ال�شرق الأو�سط مكون من حمددات
وق�ضاياه:
اال�ست�شراق
ذات طبيعة خمتلفة  ،وخ�صو�صيات مو�ضوعية ،على درجة
ي�ؤكد فرد هاليداي على �ضرورة االعرتاف بعدم وجود ممانعة عالية من التنوع  ،وهي منطلقات ال تربر ت�صوره ككيان
طبيعية� ،أو تنافر �أ�سا�سي  ،يف جمتمعات ال�شرق الأو�سطي موحد مع نف�سه .ذلك �أن تاريخ املنطقة مبا حتمله من ثقافات
جتاه قيم ومفاهيم را�سخة مثل الدميقراطية وحقوق الإن�سان ذات بعد تاريخي متجذر  ،لي�س جمرد تكرار خل�صائ�ص
والعلمانية والأمة والدولة .من ناحية ثانية ،فمهما تنوعت �أ�صلية وثابتة.
�أ�شكال املمانعة ،طبقا لأ�سباب اجتماعية �أو اقت�صادية �إن االيديولوجيات القومية �أو العنا�صر الدينية ،متثل �سياقا
�أو �سيا�سية ،فال ميكن التحايل دائماً على التحدي الذي عاما لتمايزات مرئية وجتليات متعددة و�شروط متنوعة .
تطرحه هذه القيم واملفاهيم النابعة من احلداثة بثقلها تبد�أ معرفتنا من خارج هذه امل�شاهدات البعد الأيدولوجي،
التاريخي .ذلك �أنها جتابهنا من اخلارج ومن الداخل مبقادير �أي عرب ربط ما هو خا�ص مبا هو عام.
متفاوتة  ،وت�شرتط ا�ستجابتنا الفكرية وت�أويالتها ملا�ضينا عند احلديث عن خ�صو�صية ال�شرق ،فعلينا البحث بدقة
الذي ي�صلنا باحلا�ضر و�صال ال انقطاع فيه  ،ال�شيء الذي ود�أب عن احلدود املتغرية زمانياً لتلك اخل�صو�صية ،وكذلك
ي�سهم بقدر كبري يف ت�أ�سي�س ال�شروط املادية ملجتمعاتنا مع مع الو�ضع يف االعتبار كافة ال�شروط الفعلية التي جتعلها
الأخذ باالعتبارات ما يحمله املجتمع من ت�صورات �أثنية ممكنة التحقق واحلدوث.
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يعتقد هاليداي �أن تف ّرد ال�شرق الأو�سط� ،أو خ�صو�صية
العامل الإ�سالمي  ،ي�صدران عن خطابات الأ�صالة القومية
�أو الدينية ،ال عن واقعه الفعلي مبا فيه من ت�شابك �أو تعقيد
وتداخل .ورمبا تكون تلك املالحظة امل�ؤ�س�سة لنمط من
التفكري هي ما ت�ستدعي مقولة فل�سفية ت�ؤكد �أن ثقل الواقع
يح�ضر يف �صورته.
يبدو �أن م�صري ال�شرق الأو�سط هو انعكا�س حتمي
لتلك ال�صورة � ،إذ يالحظ الباحث �أن خطاب الأ�صالة
واخل�صو�صية ي�شكل مع اخلطاب االمربيايل وجهني لعملة
واحدة  .وحيث تربطهما عالقة �إ�سناد وتوكيد متبادل .
فكالهما �أ�سري للأمناط ال�شائعة  ،والت�صورات التب�سيطية
عن هوية الأنا والآخر  .ف�إذا طالب الطرف الأول باالنغالق
والتقوقع ،ف�إن مطلبه ال يعدو �أن يكون نفياً �صورياً مليل الثاين
�إىل اال�ستحواذ والهيمنة والدمج.
ورمبا لهذا ال�سبب �أكرث من غريه ف�إن ن�سبية الأول وكونية
الثاين ي�شكالن ال�صورة املعا�صرة لعالقتهما املركبة
واحلرجةّ .ثمة واقع متحول  ،ي�ستحق دون �سواه عناء
الدرا�سة والفهم واملتابعة عن قرب.
بني املراجعة والتمرد:

ي�صعب �أن ن�صنف هاليداي مع �أو �ضد ؛ فالرجل م�ست�شرق
جاد  ،خ�ص�ص كثريا من الأبحاث والكتب واملراجع لدرا�سة
العرب وق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،حيث اقرتب من حركات
الي�سار العربية  ،وارتقى �إىل مرتبة املفكرين العامليني ممن
ير�صدون احل�ضارات ويراقبون حركتها ـ ب�سبب �إجادته
للغة العربية ـ حيث الحظ جنوحها  ،فتخطت ر�ؤاه منطقة
ال�شرق الأو�سط وتاريخه و�صراعاته ال�سيا�سية .
تعمق يف تواريخ الناطقني بها وثقافاتهم ،والتحم مع ق�ضاياهم
و�شاركهم �إحباطاتهم و�أحالمهم يف احلرية والدميقراطية
والعدل.
فلل�شرق الأو�سط ن�صيب وافر من اهتمام الباحث  ،جعله
يبدو مدافعا جادا عن قيمه وتراثه و�أديانه وثقافته  .امللمح
الأهم لتن�صيب البع�ض له كن�صري لل�شرق ،كان قدرته
على التمرد على قناعته ونتائج درا�ساته ال�سابقة بدرا�سات
جديدة ،حتى لو �صدم ذلك بع�ض �أ�صدقائه العرب،
لقد كان هاليداي عدوا للجمود الفكري؛ ففي الوقت الذي
�أن�صف الإ�سالم بكتابه «الإ�سالم وخرافة املواجهة» الذي
عار�ض فيه �أفكار فوكوياما وهنتنغتون ،وكتاب «�ساعتان هزتا
العامل» حيث تبلورت �أفكاره امل�ؤيدة للتدخل الأمريكي يف
�أفغان�ستان والعراق �صادما العرب واملتعاطفني معهم.
تو�صل هاليداي لقناعة تقول � :إن م�صيبة بع�ض امل�شرقيني
تلخ�صت يف الدعم الغريزي لأنظمة ديكتاتورية ،بحجة
حماربة اال�ستعمار الغربي .وفيما يبدو ف�إنها الر�ؤية نف�سها
التي تبناها مفكرون عرب وقت غزو العراق ،باعتبار �أن

متابعات

التخل�ص من �صدام ح�سني مل يكن ممكنا بغري الغزو .ثم
ت�أتي مرحلة املقاومة والتحرير كمرحلة حتمية يف مواجهة
اال�ستعمار.
عالج الباحث ق�ضايا العامل الإ�سالمي بكثري من التبحر،
وبجرعات لي�ست قليلة من حتدي الأفكار ال�سائدة يف
الغرب عن الإ�سالم وامل�سلمني؛ ففي كتابه «�ساعتان هزتا
العامل» الذي ر�صد فيه �أ�صداء احلادي ع�شر من �سبتمرب يف
�أمريكا ،م�ستندا على معرفة عميقة ب�أ�ساليب ودوافع العنف
ال�سيا�سي عموما �أهلته لها خربته ال�شخ�صية ك�أيرلندي ذاق
مرارة تفجريات اجلي�ش اجلمهوري الأيرلندي منذ عام
 ،1956يف بلده  ،اعترب مثال �أن �صعود الأ�صولية الإ�سالمية
مل يعقب احلرب الباردة ،بل هو نتيجة ال تنف�صل عنها.
�أ�شار الباحث �إىل كون الإرهاب ال�سيا�سي نتاج للحداثة
نف�سها� ،آخذا يف االعتبار �أن �ضحايا حتطيم الربجني
العمالقني كان بينهم مئات من العرب وامل�سلمني ،فقد
اكتووا بناره �أي�ضا ،ومل يكن الغرب �ضحية وحيدة له .
الإميان بالر�أ�سمالية :

لقد دعا هاليداي �إىل �سيادة الر�أ�سمالية العاملية  ،بكل تراثها
القدمي بعد ت�صويب الأخطاء  ،بحيث ميكن " �أن�سنتها " ،
مع التخلي عن الأفكار الطوباوية القدمية التي خلع عليها
كثريون القدا�سة.
انتقد الباحث ال�صيغ التي بحث عنها مفكرون كبديل
للر�أ�سمالية .لكنه ح�سم الأمر يف كتابه " �إعادة التفكري
بالعالقات الدولية" ال�صادر عام 1994؛ حيث �أعلن
عن �إميانه بالر�أ�سمالية كحل دائم لأزمات العامل ،وهو
الر�أي الذي تناق�ض مع ما�ضيه الطويل كمفكر ي�ساري ،
وكتب عنها �أوراقا و�أبحاثا عديدة ،بينها كتابه " ال�سيا�سة
ال�سوفياتية يف قو�س الأزمة"  ،كما كان له موقف داعم
للتدخل ال�سوفياتي يف �أفغان�ستان ،لكن �سقوط التجربة

كان �سببا كافيا لتمرده على �أفكاره  ،والتحول باجتاه النهج
الليربايل احلر بكل ما يعنيه امل�صطلح حني يطبق على �أر�ض
الواقع .
�أما يف كتابه " مائة وهم حول ال�شرق الأو�سط " فقد جل�أ
�إىل رف�ض امل�س ّلمات ،الفتا �إىل �أن بنيان بلدان ال�شرق
الأو�سط وجمتمعاتها ي�ستند ثقافيا �إىل تراث عتيق  ،يدخل
يف تكوينه خرافات و�أ�ساطري متعددة .
ومن بني ما اعتربه هاليداي �أوهاما فكرية يف ال�شرق
الأو�سط� ،أطروحات �أ�سامة بن الدن عن اخلالفة  ، ،وكذلك
دولة �إ�سرائيل نف�سها ،فالأفكار احلداثية التي تبناها الباحث
 ،ال عالقة لها باملا�ضي ،ومل تكن �إ�سرائيل ا�ستثناء؛ فلي�س
لها عالقة مبملكتي داوود و�سليمان القدميتني ،املت�شحتني
ببعد ديني قدمي  ،منتزع ق�سرا من التوراة .خالف الأو�ضاع
ال�سيا�سية العربية بعيدا عن اجلهد الأكادميي ،و�أن�ش�أ
بالتعاون مع جمموعة من العراقيني جمعية يف لندن� ،أطلق
عليها ا�سم "اللجنة �ضد القمع والديكتاتورية يف العراق"
وذلك يف نهاية الثمانينات ،كجهد مناويء لتورط بع�ض
الأ�صوات الي�سارية يف �إجنلرتا يف الدفاع عن �صدام ح�سني.
خامتة :

كل من ينتمي �إىل ال�شرق الأو�سط  ،يعرف جيداً اجلهد
الفائق الذي قام به فريد هاليداي  ،وقيمته يف جمال
الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية ،وحماولته اجلادة وعرب
نهج علمي وعملي  ،لإيجاد بديل لعلم اال�ست�شراق
الكال�سيكي يف الغرب بكل جذوره اال�ستعمارية  .وقد
ظهرت جدة املنهج الذي اتبعه الباحث من خالل كتاباته.
ا�ستمرت �إ�سهاماته البحثية حول ق�ضايا عربية و�شرق
�أو�سطية  ،حيث اهتم بر�صد حركة الي�سار الإيراين ودوره
يف �شكل علمي ومو�ضوعي مل يغلب عليه هوى �أيديولوجي
� ،أو انحياز �سيا�سي .

كما تابع امل�س�ألة الأفغانية على الرغم �أي�ضاً من �أن بع�ض
قناعاته ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ميكن االختالف معها ،حمل ًال
الأزمة هناك مبا �أخذ يف االعتبار �أي�ضاً معطيات �سابقة
لق�ضية التدخل ال�سوفيتي ثم الأمريكي يف تلك املنطقة.
كذلك اهتم بدرا�سة احلالة الوحيدة حتى الآن لقيام دولة
عربية على �أ�س�س مارك�سية كما متثلت يف " جمهورية
اليمن الدميوقراطية ال�شعبية " يف جنوب اليمن ما بني
ا�ستقالل تلك الدولة عام  ، 1967ثم اندماجها مع
ال�شطر ال�شمايل لليمن يف دولة موحدة عام  ،1990وربط
تلك التجربة مبفهوم الأيديولوجية .
كذلك اهتم مبراجعة و�ضع ال�شرق الأو�سط يف النظام
الدويل ،وتو�ضيح ما حلق باملنطقة من ظلم تاريخي،
�إ�ضافة �إىل ك�شف وحتليل الأ�سباب الكامنة داخل املنطقة
لرتاجعها ،ويف الوقت ذاته تبني نهج رف�ض القول ب�أن
حل م�شكالت املنطقة ي�أتي من خارجها� ،سواء من جانب
القوتني العظميني يف زمن احلرب الباردة� ،أو من جانب
الواليات املتحدة الأمريكية  ،التي �صارت يف وقت من
الأوقات القوة الأكرث ت�أثريا يف العامل .
كما �أ�صدر الكثري من الكتب لت�صحيح املغالطات التي
تروج لها دوائر قوية معادية للعرب وامل�سلمني يف الغرب .
ويف مواجهة التحري�ض املت�صاعد منذ منت�صف الت�سعينات
يف اجتاه طرح �صراع و�صدام احل�ضارات والثقافات
والأديان ،بخا�صة بني الإ�سالم والغرب ،كان الطرح امل�ضاد
للأفكار ال�سائدة.ويف �أعقاب اعتداءات � 11سبتمرب 2001
يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،صدر للباحث درا�سات
وكتب بينت العالقة التي ربطت بني ن�ش�أة التطرف
اليميني الديني الإ�سالمي  ،وما �أفرزه من عنف وتطرف
 ،وبني اليمني الأمريكي والربيطاين بكل مالحمه العنيفة .
متتع فريد هاليداي بعقل جديل  ،ال ير�ضخ للقناعات الثابتة
 ،فلديه ف�ضيلة مراجعة �أفكاره من وقت �إىل �آخر ،كما اهتم
دائما بتنويع �أدواته ،و�إثراء خلفيته وتراكم خرباته ،فكان
العمل ال�صحايف عن�صرا داعما للكتابة ال�سيا�سية والبحث
العلمي .
يذكر للرجل انفتاحه الفكري على الآخر  ،وعدم ممار�سته
�أي انغالق �أيديولوجي ،كما يت�ضح للمتابع مرونته الفكرية
التي جعلته ين�أى عن كل انتهازية �سيا�سية �أو �سقوط
�أخالقي.
لقد حاول من اجلمع بني قناعات متنوعة  ،ما بني اعتناق
القيم الليربالية وال�سعي �إىل العدل االجتماعي  ،و�إبراز
�أهمية احرتام حقوق الإن�سان رغم كافة العرثات التي
ت�شهدها املنطقة العربية ،وفيما نعتقد فقد حقق الباحث
جناحا يف قراءة الواقع العربي وفهم منطلقاته  ،والتنب�ؤ
مب�ستقبله عرب جهد بحثي د�ؤوب  ،ال يخلو من التفرد
واملغامرة الفكرية التي ت�ستند �إىل معرفة عملية وعلمية .
�سبتمرب  - 2014العدد 44
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متابعات
م .نبيه لرباهيم يف تعليقه على "العوامية..التاريخ والإن�سان":

املقالة تفتقد للر�ؤيا امل�ستقبلية واحللول الإمنائية
الأخ الأ�ستاذ العزيز ف�ؤاد ن�صر اهلل رئي�س حترير جملة اخلط مو�ضوع العوامية املن�شور حديثا يف جملة اخلط العدد � 43أرجو �أن يت�سع �صدركم لقرائتها،
�أقدمها بني �أيديكم كما يلي:
العزيزة .
بادئ ذي بدء� ،أ�شكر تف�ضلكم الكرمي داعيا لكم بال�صحة �أوال :كان الرتكيز يف التغطية على اجلانب التاريخي الرتاثي يف ما يتعلق بالعوامية على
احلي القدمي الذي يطلق عليه الديرة او امل�سورة  ،ومع ذلك كانت هناك جوانب كثرية مل
والعافية والنجاح والتوفيق اىل كل خري ان �شاء اهلل تعاىل.
كما اقدر جهودكم و�إخال�صكم يف تقدمي كل ما يخدم تذكر حتى يف هذا املو�ضوع �إال �شذرات من هنا وهناك.
املجتمع وال�صالح العام� ،إال �أن يل مالحظات ب�سيطة على ثانيا :مل يتم اال�شارة اىل ان ال�صور املن�شورة للمعامل التاريخية والرتاثية املذكورة يف التغطية
جميعها بال ا�ستثناء مت �إزالتها� ،أما مبعول الإهمال �أو الهدم
املتعمد حيث �أنه مل يتبق يف امل�سورة من العنا�صر الرتاثية
العمدة �أحمد �آل العبدالوهاب:
ما ي�ؤ�سف عليه حاليا؛ بل ما هو حا�صل الآن هو العك�س
حياتي كلها جتارب ..و�أهم عوامل النجاح
متاما  ..امل�سورة ا�ﻵ ن ال تعدو عن جمموعة مرتا�صة من
املباين الع�شوائية املتهالكة تربطها �أزقة �ضيقة هجرها معظم
ال�صدق وال�صرب وح�سن املعاملة
�أهلها و�أ�صبحت احيا�ؤها مرتعا للجرمية بكل �أنواعها �إىل
درجة �أن ما تبقى من �أهلها الطيبني باتوا يعي�شون يف رعب
قال عمدة القطيف �سابقا (�أحمد بن عبداهلل بن عبدالوهاب �آل عبدالوهاب)
وهلع مطبق �صبح م�ساء مما يحدث �أمام �أعينهم من جرمية
�أنه وبعد ان بلغ من العمر  90عاما مل ي�ستطع احلركة كما كان يف ال�سابق ،لكنه
وف�ساد.
ـ مع ذلك ـ ال يزال يتوا�صل مع من هم من جيله ،ف�ضال عن ارتباطه بجيل
�إن كاتب املقالة �أراد �أن يقدم ر�ؤيته اخلا�صة حول مو�ضوع
ال�شباب م�ستمر ومتوا�صل ..م�ؤكدا على �أهمية الأخالق والعالقات االجتماعية
املحافظة على امل�سورة كتاريخ وتراث بغ�ض النظر عن
يف ا�ستمرار احلياة وحتقيق النجاح .وقال �آل عبدالوهاب �إن منزله يحظى بزيارات
اجلوانب �أخرى.
�شبه يومية من قبل زمالئه ،ورفقاء م�سريته احلياتية ،وكل من كانت له �صلة ولو قليلة ،بل �أن عددا من امل�س�ؤولني
كم كنت امتنى ان تناولت التغطية اجلوانب التاريخية
احلكوميني يتوا�صلون معه بني فرتة و�أخرى ،و�أبرزهم �سعادة حمافظ القطيف خالد ال�صف ّيان..
ب�شكل اكرث �شمولية للم�سورة مع تو�ضيح ما �آلت �إليه ا�ﻵ ن
و�أو�ضح ب�أنه مل يتوقف عن موا�صلة زمالئه يف القطيف والبحرين ،خا�صة و�إنني در�ست املراحل الدرا�سية الأوىل بني من الناحية العمرانية واالجتماعية مع ا�ستقراء مو�ضوعي
القطيف والبحرين ،وكل زمالئي يحظون بتوا�صلي معهم ،وهم ال ّ
يق�صرون يف التوا�صل معي ،كما �أين تعاملت مع ملا �سيكون م�آلها اي�ضا اذ ا�ستمر الو�ضع كما ما هو عليه
العراق وتزوجت منها ولدي بنت تعي�ش هناك ،مل �أقطعها ،رغم ق�ساوة الظروف.
ا�ﻵ ن.
وا�ضاف ب�أنه يتواجد يوميا يف قهوة الغراب العريقة ،الواقعة على �شارع امللك عبدالعزيز بالقطيف ،ويلتقى خاللها كما كان املي �أي�ضا �أن التغطية ت�ضمنت ر�ؤيا م�ستقبلية
كافة �شرائح املجتمع ،من كبار يف ال�سن ،و�شباب ،وهناك يتم تبادل الأحاديث الودية ،والأخبار.
للموقع  ،بتقدمي حلول �إمنائية للمكان وفقا ملبادئ ومفاهيم
وين�صح �آل عبدالوهاب كل طالب مبتعث للدرا�سة يف البالد الأجنبية ب�أن يركز �أكرث على الدرا�سة واال�ستيعاب التنمية امل�ستدامة مع مراعاة املحافظة على ما تبقى من
وطي املراحل ،فالبالد تنتظر ه�ؤالء ال�شباب امل�ؤهلني علميا وعمليا ،و�أن يتح ّلى كل واحد منهم بال�صرب ،فال�صرب مفتاح املحتوى التاريخي والرتاثي كحالة رمزية للم�سورة،
الفرج ،وهو بوابة العالقات االجتماعية ،وحتقيق امل�ستوى العلمي.
وحماولة لإعادة بع�ض ما تهدم مع درا�سة علمية ال�ستغالل
و�أما اجليل العامل� ،سواء يف املجال الوظيفي �أو يف جماالت العمل احلر قال ب�أن �أهم �شيء يف احلياة هي اجلدية �أمثل للبيئة املحيطة يتمثل ذلك يف اال�ستفادة من العيون
واملثابرة يف العمل ،واملواظبة وااللتزام ،وال�صدق ،وعلينا �أن نحمل �شعارا �":أخدم النا�س قدر ما ت�ستطيع ،وقدر ما اجلوفية العديدة املوجودة يف امل�سورة �أو يف حميطها والتي مت
تت�سنى لك الإمكانية" .و�أ�ضاف":رغم بلوغي �سن الت�سعني ،لكني ال زلت �أعمل بالتجارة� ،صحيح هي �أقل من دفنها بوا�سطة البلدية وبناء على طلب النا�س بعد انخفا�ض
الفرتات ال�سابقة ،لكني م�ستمر عليها ،فلدي حمل كنت �أجلب له ب�ضاعة من ال�شام ،لكني يف الوقت احلا�ضر اتاجر من�سوب املياه وتوقفها عن اجلريان .
يف التحف والأ�شياء القدمية من قبيل العمالت الف�ضية  ..وحول عالقته بالريا�ضة قال يف فرتات �شبابي كنت �أمار�س الأ�ستاذ العزيز ف�ؤاد.
ريا�ضة التمرين باحلديد ،وكانت يل ن�شاطات يف كرة القدم ،عدا �أن ال�سباحة هي الأبرز �ضمن هواياتي يف الزمن �شكري وواحرتامي و�إخال�صي �شاكرا تفهمكم ،مقدرا
جهودكم مرة �أخرى.
ال�سابق ،بالإ�ضافة اىل ال�سفر واالطالع على ثقافات ال�شعوب واهتماماتها".
اثين�س  -اوهايو
وخل�ص اىل القول ب�أن حياته كلها جتارب ،بد�أت منذ نعومة �أظفاره وال تزال م�ستمرة حتى اليوم ،وان�صح كل �أبنائي
الواليات املتحدة الأمريكية
من اجليل اجلديد بال�صرب وال�صدق ،وح�سن املعاملة ،وكل �شيء ينتهي اال االخالق ،والنا�س تذكر ب�أخالقها.
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متابعات
د .ال�شخ�ص ملتقى ابن املقرب الأدبي:

تدين م�ستوى اللغة العربية يرجع ل�ضعف املنتج التعليمي
كتب �/إبراهيم البو�شفيع

ا�ست�ضاف ملتقى ابن املقرب الأدبي بالدمام �أ�ستاذ
البالغة والنقد الدكتور ال�سيد حممد ر�ضا بن ال�سيد
عبداهلل ال�شخ�ص ،وذلك يف منزل الأ�ستاذ علي طاهر
البحراين بالدمام.
وقد بد�أت اال�ست�ضافة بكلمة من رئي�س امللتقى الأ�ستاذ
زكي ال�سامل ،رحب فيها بال�ضيف الكرمي ،و �أ�شار �إىل �أن
هذه اال�ست�ضافة هي �ضمن برامج امللتقى التي تهدف
�إىل تكرمي املبدعني والأدباء الكبار وحماولة لتعريف
�أع�ضاء امللتقى بهم وتعريفهم ب�أع�ضاء امللتقى يف جل�سة
خا�صة بامللتقى ،قدم ملحة حول ملتقى ابن املقرب عرف
فيها ب�أن�شطة امللتقى و�أهم �أع�ضائه من احل�ضور ،وكذلك
�أهم �أن�شطته ،والإ�شارة كذلك لتو�أمه مركز تبارك لرعاية
الإبداع وتكرمي الإجناز.
ثم بد�أ مدير الأم�سية الأ�ستاذ با�سم العيثان با�ستعرا�ض
ال�سرية الذاتية لل�سيد ال�شخ�ص وا�ستعرا�ض �أهم
املحطات العلمية واحلياتية التي م ّر بها ،والتي كانت
مليئة باالجنازات والدرا�سات اللغوية والأدبية الأكادميية.
ويف بداية كلمة الدكتور ال�سيد حممد ر�ضا ال�شخ�ص
رحب بال�ضيوف و�أبدى �سعادته بلقاء هذه النخبة من
ال�شعراء والأدباء ،و�أن هذه املنتديات تبعث الطم�أنينة يف
النف�س ب�أن الأدب الزال بخري.
ثم ا�ستعر�ض �أهم جتاربه الأكادميية والعلمية والتي
ان�صبت ب�شكل كبري على املجال النقدي والبالغي
والأدبي ،ومن �أهمها �أبحاثه التي �شارك بها يف املحافل
وامللتقيات الأكادميية اخلارجية ،و�أ�شار ب�أن البحث كلما

كان جديدا والفتا لالنتباه ومل ي�سبق بحثه من
قبل ف�إنه �سيحظى بالقبول يف امل�ؤمترات وامللتقيات
العاملية.
كما تعر�ض لتجربة درا�سة �شعر ابن املقرب التي
قال ب�أنها ت�ستحق التوقف عندها كثريا ،فهناك
الكثري من اجلوانب التي ميكن درا�ستها ،وقد ذكر
ب�أنه قام ب�إعداد درا�ستني حول الذاتية واحلنني �إىل
الوطن لدى ابن املقرب العيوين ،و�أملح ب�أن من املالحظ
يف �شعر ابن املقرب هو ت�ضاد م�شاعره جتاه �أهله بني ذمهم
لقاء ما جناه منهم ومدحهم والفخر بهم.
ويف نهاية م�شاركة ال�ضيف الكرمي �ألقى بع�ض ق�صائده
ال�شعرية.
�أما ب�ش�أن تدين اللغة العربية
يف وطننا العربي ب�شكل
عام واملحلي ب�شكل خا�ص
ف�أرجع ذلك ب�شكل رئي�سي
�إىل �ضعف املنتج التعليمي
وبالأخ�ص اجلامعي الذي بد�أ
يفتقد �إىل اجلدية يف �إعداد
املدر�سني القادرين على نقل
اللغة العربية ب�شكل �صحيح
لأبنائنا الطالب.

ويف نهاية الأم�سية قدم الأ�ستاذ زكي ال�سامل وال�سيد
ها�شم ال�شخ�ص والأ�ستاذ علي البحراين درعاً تذكارياً
وبع�ض �إ�صدارات مركز تبارك وملتقى ابن املقرب
الأدبي.
ي�شار �إىل �أن الدكتور ال�سيد حممد ر�ضا ال�شخ�ص من
مواليد قرية القارة بالأح�ساء عام 1375هـ ،وقد ح�صل
على درجة الدكتوراه عام 1416هـ يف اللغة العربية
و�أدابها (علوم البالغة العربية) جامعة امللك �سعود
بالريا�ض ،والتي يعمل فيها �أ�ستاذا م�شاركات بق�سم
اللغة العربية و�آدابها حتى االن ،وله ما حوايل  30كتاباً
وبحثا وورقة علمية يف موا�ضيع نقدية وبالغية و�أدبية
خمتلفة القت ا�ستح�سانا واهتماماً كبريين من الباحثني
والأكادميني ،وبالأخ�ص بحثه حول ظاهرة احلذف يف
القر�آن الكرمي.
�سبتمرب  - 2014العدد 44
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متابعات

القدر يغيب
عميد �أ�سرة اجل�شي
غيب القدر عميد �أ�سرة اجل�شي احلاج �سعيد بن احلاج من�صور حممد علي اجل�شي فجر يوم
اخلمي�س الثاين من ذو القعدة  ١٤٣٥هـ املوافق  ٢٨اغ�سط�س  ٢٠١٤م  .عن عمر ناهز ٨٨
عاماً واملرحوم من مواليد  ١٣٤٧هـ
وهو والد كل من � :سامي .من�صور  .عادل  .عارف  .علي  .م�ؤيد  .وائل  .ماجد � .أ�سامة
باال�ضافة �إىل ابنتني.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الفقيد ب�أحر التعازي �سائلني املوىل القدير �أن يتغمده
بوا�سع املغفرة والرحمة و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.

فل�سطني لن تن�سى":

�أم�سية �شعرية يف افتتاح مو�سم منتدى الثالثاء

يف ح�ضور جماهريي غفري ،وتفاعل حما�سي كبري ،د�شن منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف
مو�سمه الثقايف اخلام�س ع�شر ب�أم�سية �شعرية غرد فيها ت�سعة �شعراء متميزين و�أ�ستح�ضروا
تفا�صيل الق�ضية املركزية للأمة ممجدين مبقاومتها وعزتها ،وذلك م�ساء الثالثاء  14ذو القعدة
1435هـ املوافق � 9سبتمرب 2014م.
غ�صت القاعة باحل�ضور رجاال ون�ساءا ،و�أبدع الإعالمي ال�شاعر حممد احلمادي مدير الأم�سية
يف ا�ستنطاق �شعراء كبار كنزار قباين و�أحمد مطر و�سميح القا�سم وحممود دروي�ش وعر�ض
مقاطع من �أ�شعارهم مع قدوم كل �ضيف من ال�شعراء امل�شاركني.
رئي�س اللجنة املنظمة لهذا املو�سم الأ�ستاذ عي�سى العيد �شكر احل�ضور على ح�ضورهم
وتفاعلهم ،وكذلك الهيئة الإ�ست�شارية للمنتدى على دعمها وح�سن م�شاركتها يف التخطيط
لربنامج املو�سم الذي وعد ب�أن يكون متميزا ومتنا�سبا مع الق�ضايا املطروحة يف ال�ساحة املحلية
والإقليمية ،م�شددا على �أن اختيار الق�ضية الفل�سطينية لتكون باكورة �أن�شطة املو�سم ي�أتي يف ظل
حماوالت قمعها و�إق�صائها ون�سيانها بينما املطلوب جعلها حا�ضرة دوما.
وتناوب يف االلقاء كل من ال�شاعر حبيب املعاتيق والدكتور احمد الرمياوي وال�شاعر حيدر
العبد اهلل وال�شاعر جا�سم ع�ساكر وال�شاعر علي ال�شيخ وال�شاعر فريد النمر وال�شاعر زكي ال
�سامل وال�شاعر حممد حميدي وال�شاعر عبد
اهلل �سيالة.
وتناول ال�شعراء يف ق�صائدهم الت�ضامن مع
غزة والق�ضية الفل�سطينية و�أثاروا عواطف
جيا�شة جتاه مذابح االطفال وادانة حالة
اخلذالن واال�ست�سالم.
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�إىل رحمة اهلل
احلاج �صالح الفار�س
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �صالح بن احلاج حممد الفار�س
عميد �أ�سرة الفار�س والد كل من :نبيل ,د�.سائد  ,رائد .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الفقيد ب�أحر التعازي �سائلني
املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع املغفرة والرحمة و�أن يلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.
نبذة من �سرية الفقيد:
 ُول َِد يف الأول من �شهر رجب للعام ١٣٥١هـ املوافق � ٣٠أكتوبر١٩٣٢م.
 يِّتوف يف الأول من �شهر ذي القعدة للعام ١٤٣٥هـ املوافق ٢٧
�أغ�سط�س ٢٠١٤م عن عمر  ٨٤عام.
 َعمِ َل يف �إدارة م�ستودع املالية يف مدينة القطيف يف عام ١٤٦٣املوافق للعام  ١٩٤٣ملدة  ١٨عاماً.
 �إ�ستقال يف عام ١٩٦١م من املالية ليلتحق ب�شركة �أرامكو ال�سعوديةحيث عمل فيها ملدة  ٣٠عاماً حتى ١٩٩١م.
 مت ابتعاثه من ِق َبل �شركة �أرامكو للدرا�سة يف الواليات املتحدةالأمريكية ،حيث تخرج منها يف بداية ال�سبعينيات امليالدية حام ًال
�شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال.
 كان حمباً لل�شِ عر و يحفظ منه ال�شيء الكثري. يف و�صيته لأبنائه كان ي�ؤكد على �أهمية ا�ستمرار تكاتفهم و ترابطهمبعد وفاته.
 كان مهتماً بخدمة �أهل البيت عليهم ال�سالم و يت�ضح ذلك منخالل تربعاته ال�سخية لإحياء منا�سباتهم.
 كان يهتم بالفقراء و دائماً يحث على كفالة الأيتام. دائم التوا�صل مع �أهله و �أقاربه يف منا�سباتهم ،و كذلك طوال العام. كان يهتم مبد يد امل�ساعدة املادية و املعنويه لأهله و �أقاربه على وجهاخل�صو�ص ،كما كان يتلم�س احتياجات الفقراء و املحتاجني ب�شكل
عام و ي�ساعدهم ب�سخاء.
 كان عطوفاً جداً و يحمل يف نف�سه قيمة كبرية ملبد�أ التكافلالإجتماعي .كان دائماً يردد قول العزيز احلكيم (�إن �أح�سنتم
�أح�سنتم لأنف�سكم و �إن ا�س�أمت فلها).
 كان مت�ساحماً و ال يحمل �ضغينة �ضد من ي�سيء �إليه. �إ�ضطر يف �أواخر حياته ملالزمة املنزل ب�سبب ظروفه ال�صحية لكن ملمينعه ذلك من التوا�صل امل�ستمر هاتفياً مع املجتمع و للم�شاركة يف
�أفراحهم و�أحزانهم مما يعك�س دماثة �أخالقه و حبه و تقديره للجميع.
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ثقافة

ا�صاتي ()2
ِم ْن ُق َ�ص َ
�أمين حممد ال�شما�سي

1

ال�صبــــــــــــــــا
أحب �شذا (الأزهارِ) يف م ْي َع ِة ِّ
� ُّ
مو�ش ..... ،ف�أ ْت َعبـــــــــــــــــــــــــــــَـــــــــــــــــــــــــــا
و�سِ ح ًرا َت َث َّنى يف ُر ٍ
�أُحِ ُّب �شذاها �إذ يمَ ُ ـــ ُّر بِ�سِ ْح ِرهـــــــــــــــــــــــا... ،
ف َي�س� ُأل ُ�ص ْب ُح ال ُّنو ِر َ :منْ كا َن � ْأخلَ َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟!

2

ال�س ْم َرا ِء مِ نْ َد ِّلهَا َو ْع ُد
على الرع�ش ِة َّ
َوفيِ ا ُ
خل ْ�صلَ ِة َّ
ال�ش ْق َرا ِء َما َي ْ�س َح ُر ال َو ْر ُد
�أُحِ ُّب �سِ َوا َريهَا َو َ�أ ْ�ش َقى ِب َد ِّلهـــَـــــــــــــــــــا
َو َي ْف ِت ُننِي امل َ َّيادُ .... ،خ ْل َخالــــــُــــــــ ُه ال َو ْج ُد
َود َْع ٌد َخ َي ُال ال ُّنو ِر َر َّيا َن َحا ِل ًيــــــــــا
َو َزا َنتْ ُر ُم َ
و�ش ال ُّنو ِر �أُ ْ�س ُطو َر ٌة ........د َْع ُد

3

ال�ص َبا ُح �سِ َوا َري ِه َعن ا ُ
خل َ�صلِ
�أَ ْخ َفى َّ
ال�س ْح ُر َر َّيا املَائ ِِ�س ا َ
خل ِ�ضــــــــــــــــــــــــلِ
َو�أَ ْر َع َ�ش ِّ
َو َب ْع رَ َ
ث ال ُكح ُل فيِ َج ْف ٍن َل ُه َغ َ�س ًقــــا
ال�شادِنِ ا َ
َو َط َّر َز ال ُّنو ُر َخ َّد َّ
خلجِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

4

.....وج َّنتْ ورودُ.. ،
نرج�س مِ ن �س ًنا،
ُ
ٌ
ه َْل َ�س َباهَا ال ُغ َز ِّيــــــ ُل الأُ ْملـُـــــــــــــــــــــــــو ُد
ٌ
ـــــــــــي
�شادن �أَ ْك َح ٌلَ ،و �سح ٌر �صب ٌّ
ناع ٌم �أَ ْ�ش َق ٌر .. ،وغ َّنتْ ُو ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُد
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متر ُد ال�شوق ...
ّ
وجود �صادق الغامن ..
ق�ل�ب��ي مت � � ّر َد ف�ي��ه ال �� �ش� ُ
�وق ،فان�صدعا
من منك ُم عن ع َِ�ص ِّي ال�شوقِ قد �سمعا
ن به
ذاك ال��ذي ��ض� ّج م��ن ُف � ِ
�رط احل�ن�ي ِ
وك ��م جت � � ّر َع ط �ع � َم ال��و� �ص��لِ وان �خ��دع��ا
ه ��ذي امل� �ت ��اه � ُ
�ات يف روح� ��ي ُت���ض� ّي� ُع�ن��ي
�إ ْذ حت�ت��وي ال�ي��أ�� َ�س والآم� ��ا َل منك معا
�أجِ � � ْ�ب ب �ح � ِّق ا� �ش �ت �ي��اقِ ال �ق �ل��بِ �أ�سئلتي
�أه� ��ل ر�أي� � ��تَ ب �ع �م��قِ ال �� �ص�ب ِ�ر ُم�ت��� َ�س�ع��ا؟
ظ �م ��أى �أف � ّت ��� ُ�ش يف امل �ج �ه��ولِ ع��ن ق� � َد ٍر
�أل �ق��ى ب��ه (زم � ��ز َم) ال �ظ��ام�ي َ
ن ق��د ن َبعا
ق�ل�ب��ي ك �ـ(ه��اج � َر) والأ� � �ش� � ُ
�واق ت��ر��ش��د ُه
ني (�سعى)
ن�ح��و ال�ل�ق��ا ِء وب�ي َ�ن ال�ضفت ِ
ر�أي� � ��تُ � يّأن ذب �ح��تُ ال �� �ش��و َق ح�ي� َ
ن منا
مث َل (اخلليل) ل��ذب� ِ�ح االب� ِ�ن ق��د �شرعا
ه ��ل يل ب �ب �ع ��� ِ�ض ل� �ق ��ا ٍء �أف� �ت ��دي� � ِه ك�م��ا
(ك�ب��� ُ�ش ال �ف ��داءِ) بتخليدِ ال �ف��دا برعا
يف خارجي � ُ
ألف (يعقوبٍ ) ..و(يو�سف ُه)
م��ن َب�ع��دِ ط��ولِ اف�ت�راقٍ ح��نّ  ،فاجتمعا
وداخ � �ل� ��ي ن� � ��ا ُر ُب � �ع ��دٍ ال ان� �ط� �ف ��ا َء ل � َه��ا
ويل ف� � � ��ؤا ٌد ب� �ن ��ا ِر ال� ��� �ش ��وقِ ق ��د ُل ��� ِ�س �ع��ا
(قمي�ص) الوعدِ يا �أملي
متى �ستلقي
َ
�أرت � � � ��دُّ ف �ي ��ك ب� ��� �ص�ي ً�را ع ��ا� �ش � ًق ��ا و ِل �ع ��ا
ع �ن��دي ي �ق�ي ٌ�ن ب �ح �ج� ِ�م ال �� �ش��وقِ �أت �ب �ع � ُه
و� � �ص� � ُ
�رت م� �ن� � ُه �إل � �ي� � َ�ك الآ َن ُم � ّت � ِب �ع��ا
ف��ان �ظ��ر ل� �ك� � ِّل زواي � � ��ا احل � � ��زنِ � ّإن ب�ه��ا
ع��ا�� َ�ش ال �ي �ق�ي ُ
ن � �ض �ي��ا ًء مي���س� ُح ال��وج� َع��ا
ع � ّل �ق��تُ ط ��و َل ام� � ِت ��دا ِد الأف � ��قِ �أدع � َي �ت��ي
م ��ا ام� �ت� � َّد ح �ب � ُل دع � ��ا ٍء َق� � ّ�ط وان�ق�ط�ع��ا
ف��ارح��م ت��رق��ر َق دم �ع��ي واب �ت �ه��ا َل دم��ي
ف �ك ��م ل �ق ��رب ��ك ي ��دع ��و ن �ب �� �ض��ه ط � َم �ع��ا

املنطقة ال�شرقية  -حي املجيدية  -تلفون 8542949 :
جوال 0505828409 - 0563149888 :
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مقال

فهم القوائم املالية
دليلك لإتخاذ القرار
هادي عبدالواحد �آل �سيف
مقدمة
تعترب القوائم املالية  Financial Statementsاملنتج
الأ�سا�س للنظام املحا�سبي ،وهي متثل �أهم م�صدر
للمعلومات والبيانات التي ميكن االعتماد عليها من قبل
الأطراف املهتمة باملن�ش�أة .و تربز �أهمية املحا�سبة كم�صدر
للمعلومات فاملحا�سبة تعترب �أداة خدمة هدفها �إنتاج
و�إي�صال معلومات مفيدة و مالئمة ت�ساعد امل�ستفيدين يف
اتخاذ القرارات االقت�صادية .وك�أداة خدمة ال ميكن حتديد
�أهدافها من فراغ ،و�إمنا يجب ا�ستنباطها من حاجات
امل�ستفيدين من املعلومات املنتجة بوا�سطة املحا�سبة
املالية.
ب�صفة عامة تنق�سم التقارير املالية التي يعدها النظام
املحا�سبي �إىل نوعني :تقارير خا�صة وتقارير عامة .التقارير
اخلا�صة هي تلك التي تعد خ�صي�صاً لتحقيق هدف
حمدد ،يف العادة تكون تقارير داخلية خلدمة �إدارة املن�ش�أة،
مثل طلب تقرير باملبيعات �أو بتكلفة الإنتاج خالل ال�شهر
�أو �إعداد تقرير �شهري يو�ضح امل�صروفات والإيرادات

مقارنة بنف�س ال�شهر من العام املا�ضي ،وهي غري مرتبطة
بنهاية الفرتة املالية �أو الفرتات املالية (ربع �سنوي ،ن�صف
�سنوي� ،سنوي) � .أما التقارير العامة �أو كما ت�سمي تقارير
ذات غر�ض عام ،باعتبار �أنها تعد خلدمة �أطراف خارج
املن�ش�أة وعادة ما تكون مل اهتمامات خمتلفة ،ومثل
هذا النوع من التقارير تعد نهاية الفرتة املالية (الفرتة
املحا�سبية) وتعرف بالتقارير املالية ،ومن �أهمها القوائم
املالية �أو ما ت�سمي بالقوائم املالية ذات الغر�ض العام.
وتعد التقارير املالية �أكرث ات�ساعا من القوائم املالية .ومبعني
�آخر ،تعد القوائم املالية جزءاً نوعياً من املعلومات التي
ي�شملها التقرير املايل الذي �أنتجه النظام املحا�سبي.
تتكون خمرجات النظام املحا�سبي التي ت�ستفيد منها
الأطراف اخلارجية (خارج املن�ش�أة) عادة من القوائم
املالية ذات الغر�ض العام والقوائم املالية والتقارير املالية
ذات الغر�ض اخلا�ص .ويق�صد بالقوائم املالية ذات الغر�ض
العام تلك املوجهة �إىل جمموعة �أو �أكرث من امل�ستفيدين،
�أو بعبارة �أخرى يق�صد بالقوائم املالية ذات الغر�ض العام

 General Purpose of Financial Statementتلك
القوائم التي تخدم م�ستخدمو القوائم املالية الذين ال
ميلكون ال�سلطة � Authorityأو الت�أثري يف احل�صول على
بيانات �أو قوائم تلبي حاجاتهم اخلا�صة من املعلومات� .أما
القوائم �أو التقارير املالية ذات الغر�ض اخلا�ص فهي تلك
املوجهة �إىل م�ستفيد (جهة) معينة وذلك لتلبية حاجة
خا�صة له ،مثال ذلك البيانات املالية التي تعد بغر�ض
حتديد الإعانة احلكومية� ،أو التقارير املالية املعدة مل�صلحة
الزكاة �أو ال�ضريبة امل�ستحقة� ،أو القوائم املالية املعدة لبنك
�أو جهة معينة للح�صول على متويل .ويف العادة متلك
هذه املجموعة القدرة �أو ال�سلطة على حتديد املعلومات
الواجب تقدميها بعك�س م�ستخدمي القوائم املالية ذات
الغر�ض العام.
ويعد عامل الزمن عام ًال هاماً عند �إعداد وفهم القوائم
املالية للمن�ش�أة .فقد تغطي القوائم فرتة زمنية ق�صرية تقل
عن العام (على �سبيل املثال القوائم املالية للربع الأول
من ال�سنة املالية وهي تغطي فرتة � 3شهور الأوىل لل�سنة
املالية �أو الربع الثاين وتغطي � 6أ�شهر) وت�سمي Interim
.Financial Statements

�أهداف القوائم املالية
�إن الهدف �أو الغر�ض من القوائم املالية ذات الغر�ض
العام General Purpose of Financial Statementهو
توفري بيانات مالية عن املركز املايل للمن�ش�أة وعن نتيجة
�أعمالها والتدفق النقدي لديها ،وبحيث تكون البيانات
التي حتتويها القوائم املالية مفيدة  Usefulيف اتخاذ
القرارات االقت�صادية Economic Decisionsل�شريحة
عري�ضة من م�ستخدمي القوائم املالية.
والقوائم املالية هي عر�ض هيكلي للمركز املايل للمن�ش�أة
و�أدائها خالل فرتة معينة .وتهدف القوائم املالية �إىل توفري
معلومات حول نتيجة �أداء املن�ش�أة ومركزها املايل وتدفقاتها
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مقال
النقدية بحيث تكون مالئمة ملختلف م�ستخدمي تلك
القوائم التخاذ القرارات االقت�صادية الر�شيدة.
يف درا�سة قدمها معهد املحا�سبني الأمريكيني AICPA
�أو�ضحت �أن الأهداف الأ�سا�سية للقوائم املالية تتلخ�ص
فيما يلي:
-1توفري معلومات مالية عادلة وموثوق بها عن املوارد
االقت�صادية التي متتلكها املن�ش�أة من جهة وااللتزامات
املرتتبة عليها جتاه املالكني واملقر�ضني من جهة ثانية.
-2تزويد امل�ستخدمني و�أ�صحاب ال�صلة بالتغريات احلادثة
يف املركز املايل للمن�ش�أة
-3توفري املعلومات الكافية والالزمة لتمكني امل�ستخدمني
من ا�شتقاق وا�ستخراج بع�ض امل�ؤ�شرات الكمية املفيدة.
-4الإف�صاح عن الأ�س�س وال�سيا�سات املحا�سبية
امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية حيث تقوم ال�شركات
بتحقيق هذه الأهداف من خالل ن�شرها للتقارير املالية
ال�سنوية والتي تت�ضمن التقارير املالية الأ�سا�سية ،قائمة
الدخل ،قائمة املركز املايل ،وقائمة التدفق النقدي كما
تقوم هذه ال�شركات بتقدمي هذه القوائم لعامني متتاليني
بالإ�ضافة �إىل املعلومات امللحقة بهذه القوائم والتي تو�ضح
ال�سيا�سات والأ�س�س املحا�سبية املختلفة امل�ستخدمة من
قبل ال�شركة لإعداد القوائم املالية.
وقد �أو�ضحت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
الأهداف من �إنتاج القوائم املالية وكذلك املعلومات التي
يجب �أن تت�ضمنها هذه القوائم كالتايل:
-1تقدمي املعلومات املالئمة الحتياجات امل�ستفيدين
الرئي�سيني التي ت�ساعدهم على تقومي قدرة املن�ش�أة
على توليد التدفقات النقدية والتي ت�ساعد على التنب�ؤ
با�ستمرار املن�ش�أة وحتقيقها لنتائج �إيجابية.
-2القيا�س الدوري لدخل املن�ش�أة.
-3تقدمي معلومات ت�ساعد يف تقومي قدرة املن�ش�أة على توليد
التدفق النقدي حيث �إن املن�ش�أة االقت�صادية م�ستمرة يف
ن�شاطها وتق�سم حياتها �إىل فرتات دورية لإعداد القوائم
املالية .ومبا �أن ذلك يعني تداخل الفرتات من حيث
عمليات املن�ش�أة املختلفة ف�إن �أ�سا�س اال�ستحقاق لقيا�س
الدخل الدوري للمن�ش�أة وتقومي التدفقات النقدية يعد
�أكرث مو�ضوعية من الأ�سا�س النقدي.
-4تقدمي معلومات عن املوارد االقت�صادية للمن�ش�أة
وم�صادرها .بحيث تت�ضمن القوائم املالية معلومات عن
م�صادر الأموال املتاحة للمن�ش�أة ،وكيفية ا�ستخدام هذه
الأموال حتى يت�سنى للمهتمني من خارج املن�ش�أة تقومي
�أدائها .وي�ساعدهم ذلك عند مقارنة �أداء املن�ش�أة بغريها
من املن�ش�آت االقت�صادية املماثلة.

-5تقدمي معلومات عن التدفقات النقدية �سواء كانت الطابع التحليلي ،كما تت�سم املعلومات اخلا�صة بها بطابع
هذه التدفقات �إىل املن�ش�أة �أو من املن�ش�أة ،كالقرو�ض ال�سرية واخل�صو�صية.
وا�ستثمارات املالك والتوزيعات عليهم.
امل�ستخدمني اخلارجيني External Users
م�ستخدمي القوائم املالية
تلج�أ فئات متعددة ال�ستخدام املعلومات املحا�سبية
�أن حتديد االحتياجات املعلوماتية مل�ستخدم معني يتعلق من خالل القوائم املالية ذات الغر�ض العام من �أجل
ب�أنواع القرارات التي يتخذها ذلك امل�ستخدم .لذلك م�ساعدتهم يف عملية اتخاذ القرارات االقت�صادية .حيث
ف�إن اختالف �أنواع قرارات امل�ستخدمني �أدى �إىل تق�سيم يعد امل�ستثمرون واملقر�ضون احلاليون واملحتملون وكذلك
امل�ستخدمني �إىل جمموعتني :جمموعة امل�ستخدمني املوردون والعمالء ممن لهم ارتباطات حالية �أو م�ستقبلية
الداخليني  Internal Usersوجمموعة امل�ستخدمني مع املن�ش�أة من الفئات الرئي�سية التي ت�ستخدم القوائم
اخلارجيني .External Users
املالية ذات الغر�ض العام خارج املن�ش�أة من �أجل اتخاذ
القرارات .هذا وتنطوي عملية اتخاذ القرارات على
امل�ستخدمني الداخليني :Internal Users
االختيار بني البدائل .ومن املعلوم �أن القاعدة املعتادة
متثل املجموعة الأوىل من امل�ستخدمني جميع امل�ستويات لهذا االختيار تركز على تقييم البدائل .ويعترب الدور
الإدارية داخل املن�ش�أة التي �أعدت التقارير املالية ،حيث الرئي�سي للقوائم املالية ذات الغر�ض العام هو تقدمي
حتتاج �إدارة املن�ش�أة �إىل املعلومات املحا�سبية التي ت�ساعدها املعلومات املالية التي متّكن �-ضمن معلومات �أخرى-
يف عملية اتخاذ القرارات االقت�صادية الر�شيدة ،مثل الفئات اخلارجية الرئي�سية التي ت�ستخدم تلك القوائم
مدى حاجة املن�ش�أة لل�سيولة النقدية وحتديد التوزيعات من تقييم النتائج املحتملة لكل بديل من البدائل التي
على امل�ساهمني و�إمكانية تو�سع ن�شاط املن�ش�أة ور�سم يواجهونها ،وتقدير النتائج االقت�صادية التي ت�صاحب هذه
ال�سيا�سات امل�ستقبلية ,بالإ�ضافة �إىل حاجة �إدارة املن�ش�أة البدائل .ويف هذا الإطار ميكن �إي�ضاح املعلومات التي
للت�أكد من حتقيق �أهدافها طويلة الأجل يف حتقيق الربح ،حتتاجها فئات امل�ستفيدون �أو امل�ستخدمون اخلارجيني من
مثل هذه املعلومات تقدمها املحا�سبة من خالل القوائم القوائم املالية وذلك كما يلي:
املالية ،مع مالحظة �أن �إدارة املن�ش�أة حتتاج �إىل تقارير �أكرث -امل�ستثمرون واملقر�ضون
تف�صي ًال ،والإدارة مبا لها من و�ضع متميز عن املجموعات يتوقع امل�ستثمرون (احلاليني واملحتملون) واملقر�ضون
الأخرى للم�ستخدمني ميكنها �أن تطلب مثل هذه التقارير احل�صول على املزيد من التدفقات النقدية مقابل
التف�صيلية التي ت�ساعدها يف ت�سيري �أمور املن�ش�أة .ومثل ا�ستثماراتهم يف من�ش�أة معينة .ويق�صد بامل�ستثمرين
هذه التقارير الداخلية ،بخالف القوائم املالية التي تعدها احلاليني هم املالك احلالني (مالك املن�ش�أ )Stockholders
املحا�سبة املالية ،يتم �إعدادها ب�صورة دورية ويغلب عليها  -هذا بالن�سبة لل�شركات امل�ساهمة العامة� -أي هم حملة
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الأ�سهم فه�ؤالء يحتاجون �إىل املعلومات للتعرف على
مدى جناح �أعمالهم .وقيا�س كفاءة الإدارة يف ا�ستخدام
وحماية �أموالهم ،بجانب اتخاذ القرارات املتعلقة بزيادة �أو
تخفي�ض ا�ستثماراتهم �أو الإبقاء عليها يف م�ستواها احلايل
�أي قرار �شراء �أو بيع �أ�سهم ال�شركة ،هذا بالإ�ضافة �إىل
احتياج هذه الفئة للمعلومات التي ت�ساعده يف حتديد
م�ستوى توزيعات الأرباح املا�ضية واحلالية وامل�ستقبلية
و�أي تغري يف �أ�سعار �أ�سهم ال�شركة مبا فيها تقييم �سهم
ال�شركة باملقارنة مع �أ�سهم ال�شركات الأخرى � .أما
امل�ستثمرون املحتملون  Potential Investorsفيق�صد
بهم امل�ستثمرون الراغبون يف ا�ستثمار �أموالهم يف املن�ش�أة
م�ستقبال ،وذلك عن طريق �شراء �أ�سهم يف املن�ش�أة .حيث
يحتاج ه�ؤالء �إىل معلومات حول حجم العائد املتوقع على
ا�ستثماراتهم ،ف�ضال عن كفاءة �إدارة ال�شركة� .أما بالن�سبة
للمقر�ضني  Lendersفهم الفئة التي تقدم متوي ًال للمن�ش�أة
على �شكل قرو�ض �سواء كانت كبنوك �أو �شركات متويل،
وتهتم هذه الفئات كثرياً بالقوائم املالية التي ت�صدرها
املن�ش�آت .ومن النادر �أن مينح املقر�ضون قرو�ضاً للمن�ش�أة
حتى بوجود �ضمانات كافية ما مل تتوفر لديهم القناعة
ب�أن املعلومات التي تت�ضمنها القوائم املالية و�أي م�صادر
�أخرى للمعلومات تفيد ب�أن هذه املن�ش�أة قادرة على توليد
تدفقات نقدية موجبة ت�ساعدها على �سداد قيمة القرو�ض
وفوائدها وقت ا�ستحقاقها.
ي�شرتك كل من امل�ستثمرين املقر�ضون برتكز اهتمامهم
على مقدرة املن�ش�أة على توليد تدفقات نقدية مر�ضية
مبا يحقق �أهدافهم ،وعليه ي�سعى امل�ستثمرون املقر�ضون
�إىل احل�صول على معلومات متكنهم من تقييم مقدرة
املن�ش�أة على توليد هذه التدفقات .ولذلك يجب �أن حتتل
امل�ؤ�شرات على مدى هذه املقدرة املقام الأول يف القوائم
املالية .ولعل من �أهم هذه امل�ؤ�شرات التي ت�ستطيع القوائم
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كم�ستهلك لل�سلع واخلدمات (يف حالة املوردين) .ومن
الوا�ضح �أي�ضا �أن قدرة املن�ش�أة على اال�ستمرار كم�صدر
للدخل �أو كم�صدر لل�سلع واخلدمات �أو كم�ستهلك
لل�سلع واخلدمات تعتمد �أ�سا�سا على قدرتها على حتقيق
دخل كاف وحتويله �إىل تدفقات نقدية كافية للوفاء
بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها و�إجراء توزيعات منتظمة
على �أ�صحاب حقوق ر�أ�س املال دون تقلي�ص يف حجم
عملياتها .وعند تقييم هذه القدرة ينبغي على املوظفني
والعمالء واملوردين ا�ستخدام نف�س امل�ؤ�شرات التاريخية
التي �إليها امل�ستثمرون واملقر�ضون عند تقييم قدرة املن�ش�أة
على حتقيق تدفقات نقدية مر�ضية لهم.
ومن اجلدير ذكره �أن فئات م�ستخدمي القوائم
املالية تت�سع لت�شمل كل من لهم م�صلحة يف املن�ش�أة
املالية توفريها عن مقدرة املن�ش�أة على توليد تدفقات نقدية � Stakeholdersسواء ب�شكل مبا�شر �أم غري مبا�شر ومن
كايف ما يلي:
هذه الفئات املحللون وامل�ست�شارون املاليون ،الو�سطاء
القدرة التاريخية للمن�ش�أة على توليد الدخل.املاليني ،املخططون االقت�صاديون ،املناف�سون ،واملحامون،
القدرة التاريخية للمن�ش�أة على حتويل الدخل �إىل النقابات والهيئات املهنية وغريهم.تدفقات نقدية.
ومن املعتاد �أن تقا�س كفاية الدخل على �أ�سا�س ن�سبي حدود اال�ستفادة من القوائم املالية
ولي�س على �أ�سا�س مطلق .ويتجه امل�ستثمرون واملقر�ضون تتكون القوائم املالية من جمموعة من البيانات التي
�إىل مقارنة دخل املن�ش�أة بالدخل الذي حتققه من�ش�آت تعدها املن�ش�أة االقت�صادية وفق جمموعة من املبادئ
�أخرى .كما ين�سب الدخل �إىل املوارد االقت�صادية التي والفرو�ض وال�سيا�سات واملعايري املحا�سبية .وي�ستلزم
ت�ستخدمها املن�ش�أة يف حتقيقه قبل مقارنتها باملن�ش�آت تطبيق هذه املبادئ والفرو�ض وال�سيا�سات قدراً من
الأخرى .ي�ضاف �إىل ذلك �أن كفاية التدفق النقدي االجتهادات ال�شخ�صية من قبل معدي هذه القوائم،
املتولد من الدخل يتوقف على احتياجات املن�ش�أة وبالتايل تنعك�س هذه االجتهادات على املعلومات التي
للمحافظة على م�ستوى عملياتها ،كما يتوقف على تت�ضمنها القوائم املالية حيث �أن هناك جماالت ميكن
التدفقات النقدية الالزمة ملواجهة التزاماتها نحو للتقديرات ال�شخ�صية للمحا�سبني �إنتاج خمرجات حتد
املقر�ضني و�أ�صحاب حقوق ر�أ�س املال .ومعنى ذلك من االعتماد على هذه املعلومات.
�أن امل�ستثمرين واملقر�ضني يهتمون �أي�ضا اهتماما مبا�شراً ومن املجاالت التي ميكن لالجتهادات ال�شخ�صية من
باملعلومات التي تتعلق باملوارد االقت�صادية للمن�ش�أة وما الت�أثري فيها طرق ح�ساب اال�ستهالك للأ�صول الثابتة،
يرتتب عليها من حقوق� ،أي الأ�صول واخل�صوم وحقوق وكذلك تقدير الديون اجليدة وح�ساب خم�ص�ص الديون
�أ�صحاب ر�أ�س املال.
امل�شكوك يف حت�صيلها وطرق تقومي املخزون ...الخ.
كما �أن عر�ض قيم خمتلفة للأ�صول وااللتزامات يف
املوردون والعمالء واملوظفون
املركز املايل للمن�ش�أة ،حيث �أن بع�ض العنا�صر تكون بقيم
ميثل املوردون والعمالء واملوظفون القطاعات الأخرى حالية ،و�أخري تكون بالتكلفة التاريخية مما يهمل البعد
من امل�ستفيدين اخلارجيني الرئي�سيني والذين ت�شملهم الزمني لوحدة القيا�س النقدية لهذه العنا�صر.
�أهداف القوائم املالية ذات الغر�ض العام ،وترتكز احلاجة وتعترب هذه االختالفات ذات �أثر كبري ورمبا م�ضلل يف
امل�شرتكة له�ؤالء امل�ستفيدين يف احل�صول على م�ؤ�شرات بع�ض الأحيان مل�ستخدمي القوائم املالية وعلى الأخ�ص
متكنهم من تقييم ا�ستمرارية عالقتهم باملن�ش�أة .ومن يف الفرتات التي ترتفع فيها معدالت الت�ضخم .كما يحد
الوا�ضح �أن ا�ستمرارية عالقة ه�ؤالء امل�ستفيدين باملن�ش�أة من قيمة املعدالت التي تت�ضمنها القوائم املالية �أنها ذات
تعتمد بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى ،على قدرة املن�ش�أة طبيعة كمية وال حتتوي على بيانات و�صفية رغم �أهمية
على اال�ستمرارية كم�صدر للدخل (يف حالة املوظفني) هذا النوع من البيانات للتحليل املايل .كما �أن القوائم
وكم�صدر لل�سلع �أو اخلدمات (يف حالة العمالء) �أو
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املالية ال تقي�س �أي تطوير يف القدرات الب�شرية للمن�ش�أة
والتي رمبا تكون ذات �أثر �إيجابي كبري وم�ساهمة رئي�سية
يف �أداء املن�ش�أة.
القوائم املالية الأ�سا�سية
متثل القوائم املالية و�سيلة الإدارة الأ�سا�س يف االت�صال
بالأطراف املهتمة ب�أن�شطة املن�ش�أة ،فمن خالل القوائم
املالية ميكن لتلك الأطراف التعرف على العنا�صر
الرئي�سة امل�ؤثرة على املركز املايل للمن�ش�أة وما حققته من
نتائج ،وتتعلق كل قائمة مالية بتاريخ حمدد �أو تغطي فرتة
حمددة من ن�شاط الأعمال ،وتلتزم املن�ش�آت ب�إعداد �أربعة
قوائم مالية �أ�سا�سية هي:
امليزانية العمومية (قائمة املركز املايل) Balance Sheetقائمة الدخل Income Statementقائمة حقوق امللكية The Statement of Owner'sEquity
-قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement

باال�ضافة �إىل ما �سبق من القوائم املالية الأ�سا�سية هناك
بع�ض الأ�ضافات يف التقرير املايل تعد مهمة مل�ستخدم
القوائم املالية وهي:
املعلومات الإ�ضافية Additional Information
وتعترب هذه املعلومات (الإي�ضاحات) جزء من البيانات
املالية ،وتقوم املن�ش�أة بالإف�صاح عنها بعد �إف�صاحها عن
القوائم املالية .و�أ�صبحت املعلومات الإ�ضافية ت�أخذ
بعداً تف�صيلياً ،يو�ضح للم�ستفيدين من القوائم املالية
بع�ض املعلومات املرتبطة ببع�ض البنود يف القوائم املالية.
ومن �أمثلتها ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف املن�ش�أة
 Accounting Policiesحيث تقوم بتو�ضيح ال�سيا�سات
التي اتبعتها املن�ش�أة يف �إعداد القوائم املالية ،وللطرق
املتبعة يف اال�ستهالك واال�ستنفاذ ،وطرق تقييم املخزون.
كما تقوم بتو�ضيح االلتزامات الطارئة �أو املحتملة
 Contingent Liabilityعلى املن�ش�أة والتي
يرافقها حالة من عدم الت�أكد وغريها .ومن مميزات
هذه املعلومات (الإي�ضاحات) هي فائدتها يف:
تقدمي معلومات غري كمية كجزء مكمل للقوائماملالية.
الإف�صاح عن القيود والتعديالت لبع�ض بنودالقوائم املالية.
الإف�صاح عن �أكرب قدر من التفا�صيل التي الميكن ذكرها يف �صلب القوائم املالية.
عر�ض معلومات ثانوية من النوع الكمي �أوالو�صفي.

وميكن ت�صنيف الإي�ضاحات الأكرث ا�ستخداما كالتايل :مبزاولة مهنة التدقيق (املراجعة) .ويو�ضح هذا التقرير ر�أي
تو�ضيح ال�سيا�سات والتغريات والأ�ساليب.املدقق يف القوائم املالية نتيجة فح�صها وتدقيقها ،ومدي
تو�ضيح حقوق الدائنني يف �أ�صول حمددة �أو �أولويات واقعيتها وعدالتها ،وتوافقها مع املبادئ واملعايري املحا�سبيةاحلقوق.
املعمول بها �سواء كانت حملية �أو دولية .وي�ضيف ر�أي
الإف�صاح عن الأ�صول واخل�صوم املحتملة.املدقق اخلارجي امل�صداقية واالعتمادية على القوائم
الإف�صاح عن توزيعات الأرباح.املالية ،باعتبار املدقق جهة خارجية حمايدة.
و�صف العمليات التي ت�ؤثر على ر�أ�س املال وحقوق�أ�صحاب حقوق امللكية.
تقرير جمل�س الإدارة
و�صف للعقود الواجبة التنفيذ.The Board of Directors Report
وهو التقرير الذي يعده جمل�س الإدارة للمن�ش�أة،
الأحداث الالحقة لتاريخ امليزانية
ويت�ضمن معلومات مالية وغري مالية ،ويقدم نبذة موجزة
Post Balance Sheet Events
عن �إجنازات املن�ش�أة وتطورها و�أن�شطتها املختلفة ،بالإ�ضافة
وهي �أحداث ترتبط بامليزانية العمومية ،وحدثت بعد ملعلومات عن اجلوانب الإنتاجية والت�سويقية للمن�ش�أة
تاريخ �إعداد امليزانية العمومية ولكن قبل ن�شرها ،وبع�ض واخلطط امل�ستقبلية ،ومعلومات �أخري تهم امل�ستخدمني
هذه الأحداث مرتبط ببنود داخل امليزانية العمومية للتقرير .
وحدثت م�ستجدات تتطلب �إجراء ت�سويات لتلك البنود
ومن �أمثلتها الذمم املدينة و �أثر الديون املعدومة عليها ،التغري يف املبادئ وال�سيا�سات املحا�سبية
فقد تقوم املن�ش�أة بحذف بع�ض الديون لأ�سباب متعددة .يظهر هذا البند يف قائمة الدخل كبند م�ستقل وذلك
وهناك �أحداث غري مرتبطة بالبنود املوجودة داخل ح�سب املعايري املحا�سبية ،ويو�ضح �أثر التغيري يف الطرق
امليزانية العمومية ،وتعترب من الأحداث اال�ستثنائية املحا�سبية خالل الفرتات املالية ال�سابقة .وتعترب من
ونادرة احلدوث والتكرار كاخل�سائر الناجتة عن الكوارث البنود التي تتعر�ض ملا يعرف باملحا�سبة التجميلية �أو
الطبيعة بعد نهاية الفرتة املالية� ،أو قد تكون مكا�سب �أو الإبداعية  Creative Accountingوذلك بتجميل
خ�سائر ناجتة عن بع�ض اال�ستثمارات .وهنا ال تقوم املن�ش�أة م�ستوى الأرباح املعلنة للمن�ش�أة من خالل تغيري
ب�إجراء �أي تعديالت �أو ت�سويات بل تقوم بالإف�صاح عنها �أ�ساليب اال�ستهالك املتبعة ،مما قد يعطي �صورة خادعة
من خالل املالحظات يف ملحق امليزانية العمومية.
حول ربحية املن�ش�أة .وتقوم بع�ض املن�ش�آت بتغيري الطرق
املحا�سبية املتبعة لديها لأ�سباب متعددة قد تكون قانونية
�أو لظهور معايري جديدة �أو لظروف خا�صة بها .وتتطلب
تقرير مدقق احل�سابات Auditor Report
حتتوي التقارير ال�سنوية التي تن�شرها املن�ش�آت تقرير ملدقق املعايري املحا�سبية �إظهار الأثر الرتاكمي الناجت عن تطبيق
(مراجع) احل�سابات اخلارجي ،حيث تن�ص الأنظمة الطرق اجلديدة على ال�سنوات املا�ضية ،وذلك يف قائمة
التجارية يف خمتلف البيئات االقت�صادية وجوب اعتماد الدخل يف نف�س ال�سنة التي مت خاللها التغيري ،وال يتم
القوائم املالية من قبل مدقق ح�سابات من جهة مرخ�صة تعديل القوائم املالية لل�سنوات ال�سابقة.
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من أجل معركة ناجحة

ضد اإلرهاب

حممد حمفوظ
دائما الظواهر املجتمعية التي ال تعالج من جذورها و�أ�سبابها الأ�سا�سية  ,تعود للظهور
والربوز من جديد  ,وقد تكون بزخم وفعالية �أكرث من ال�سابق  ..وذلك لأن معاجلة
النتائج ومالحقة الظواهر اخلارجية للم�شكلة  ,ال ينهي الأ�سباب احلقيقية واجلوهرية
لن�شوء امل�شكلة والأزمة  ..لذلك ف�إنها تتحني الفر�صة للربوز من جديد .
وظاهرة الإرهاب من الظواهر املر�ضية اخلطرية  ,التي ال ميكن الق�ضاء عليها � ,إال بالق�ضاء
على �أ�سبابها احلقيقية وجذورها الثقافية والفكرية التي تغذيها با�ستمرار ب�أ�سباب الوجود
واحلياة ..
فاملعاجلات الأمنية �ضرورية � ,إال �أنها لي�ست كافية لدحر ظاهرة الإرهاب من الف�ضاء
االجتماعي  .وهي ( املعاجلات الأمنية ) بحاجة ب�شكل دائم �إىل جهود وطنية ثقافية
واقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية  ,ملحا�صرة هذه الظاهرة  ,و�إنهاء جذورها الأ�سا�سية ..
وما نود يف هذا املقال �أن نو�ضحه  ,هو اجلهد الثقايف والفكري ال�ضروري لإنهاء ظاهرة
الإرهاب من الف�ضاء االجتماعي .
�إن العالقة بني ظاهرة الإرهاب يف ف�ضائنا والثقافة  ,هي عالقة ال�سبب بالنتيجة  ..مبعنى
�أن درا�سة مت�أنية ودقيقة لهذه الظاهرة والب�شر الذين ينتمون �إليها  ,يجعلنا نعتقد �أن
ال�سبب احلقيقي الذي دفع حفنة من ال�شباب لالنتماء �إىل هذه الظاهرة  ,واال�شرتاك
يف �أعمال عنف و�إرهاب �ضد املجتمع ومن�ش�آته احليوية هو �سبب ثقايف – ديني  .مبعنى
�أن ه�ؤالء ال�شباب تربوا على منط ثقايف معني  ,ي�ستمد ر�ؤاه الأ�سا�سية من فهم معني
للدين  ,هو الذي دفعهم  ,وهو الذي �شكل احلا�ضنة الأ�سا�سية له�ؤالء ال�شباب  ..وهذا
الذي يجعلنا نف�سر انتماء بع�ض الإرهابيني �إىل عوائل مي�سورة اقت�صاديا � ,أو ذات ال�شاب
يتحمل م�س�ؤولية وظيفية ذات راتب �أو مردود جمزي  ..فال�سبب االقت�صادي بالن�سبة
�إىل ه�ؤالء  ,لي�س �سببا مبا�شرا و جوهريا النتمائهم لظاهرة العنف والإرهاب  ..و�إمنا
هو ال�سبب الثقايف – الديني  ,الذي دفعهم �إىل ركوب موجات العنف والإرهاب ,
وامل�ساهمة يف تدمري مكا�سب الوطن وقتل الأبرياء من املواطنني .
وال ميكننا ب�أية حال من الأحوال � ,إنهاء ظاهرة العنف والإرهاب � ,إال بخو�ض معركة
حقيقية وجادة و�شجاعة على ال�صعيد الثقايف والفكري واملعريف �ضد ظاهرة الإرهاب
وكل �أ�سبابها املبا�شرة وغري املبا�شرة  ..وبدون خو�ض هذه املعركة امل�صريية  ,لن نتمكن
من الق�ضاء على هذه الآفة اخلطرية  ,و�ستتعر�ض جمتمعاتنا و�أوطاننا بني الفينة والأخرى
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لعمل �إرهابي  ,يروع الآمنني  ,ويقتل الأبرياء  ,ويدمر بع�ض املكت�سبات واملن�ش�آت .
ويف تقديرنا �أن الت�أخر عن دخول املعركة الثقافية والفكرية �ضد الإرهاب � ,سيعر�ض
�أوطاننا للعديد من الهجمات الإرهابية  .لذلك نحن بحاجة ما�سة وب�شكل �سريع
لالنخراط يف م�شروع ثقايف وطني  ,ي�ستهدف تعرية الظاهرة الإرهابية على هذا ال�صعيد,
وتفكيك احلوامل واحلوا�ضن الثقافية والفكرية التي تغذي هذه الظاهرة  ,وت�شكلها
اجتماعيا وثقافيا .فامل�س�ألة جد ق�صرية بني الثقافة املتطرفة واملت�شددة والتي ت�ست�سهل
التكفري واملفا�صلة ال�شعورية والعملية مع الآخرين وظاهرة العنف والإرهاب  .وال ميكن
الق�ضاء النوعي على ظاهرة العنف والإرهاب  ,يف جمتمعنا � ,إال بالق�ضاء على تلك
الثقافة التي ت�سوغ القتل  ,وتربر الإرهاب ومتده بغطاء �شرعي .
وعلى �ضوء هذه احلقيقة ن�ستطيع القول � :أن ا�ستمرار املعاجلة الأمنية بوحدها  ،لن ينهي
هذه الظاهرة  ,بل قد ميدها ببع�ض مربرات اال�ستمرار .
واحلاجة ما�سة اليوم لإ�سناد املعاجلة الأمنية  ,مبعاجلة ثقافية وفكرية حقيقية وجادة وال
ت�ساوم على هذا ال�صعيد  ..و�إذا �أردنا �أن نو�ضح ما نريد قوله على هذا ال�صعيد  ،ف�إننا
نقول � :أن التجربة امل�صرية مل تتمكن من حتقيق �إجنازات حقيقية وجوهرية يف م�شروع
حماربة العنف والإرهاب �إال بعد �أن تظافرت اجلهود وتبلورت الإرادة الوطنية يف اجتاه
�إ�سناد املعاجلات الأمنية مب�شروع ثقايف -تنويري يدح�ض حجج الإرهابيني ويرفع الغطاء
الديني عنهم وي�سحب الب�ساط من حتت �أرجلهم على هذا ال�صعيد  ..ولوال انخراط
التجربة امل�صرية يف م�شروع حماربة الإرهاب على ال�صعيد الثقايف والفكري  ,ال�ستمرت
هذه الظاهرة يف ح�صد �أرواح الأبرياء وتدمري مكت�سبات ال�شعب امل�صري .
لذلك ف�إننا ال ميكن �أن نحقق انت�صار كا�سح �ضد ظاهرة العنف والإرهاب � ,إال بخو�ض
معركة ثقافية حقيقية �ضد هذه الظاهرة و�أ�سبابها الثقافية وعواملها الفكرية  ..ويف هذا
ال�سياق من الأهمية مبكان الت�أكيد على النقاط التالية :
� -1إن ظاهرة العنف والإرهاب التي نواجهها يف جمتمعاتنا العربية  ,بالإمكان تو�صيفها
ب�أنها من الظواهر التي تنتمي �إىل حقل وظاهرة ( العنف الديني ) حيث ت�ستند هذه
الظاهرة �إىل تف�سري ديني معني  ,وتعمل على ا�ستقطاب ال�شباب لالنخراط يف م�شروع
العنف والإرهاب ب�شعارات ومقوالت دينية .
لذلك ف�إننا ال ميكن مواجهة هذه الظاهرة على نحو فعال � ,إال ب�إعادة �صوغ املفاهيم

الدينية ال�سائدة  ,وغر�س القيم واحلقائق الدينية امل�ضادة لظاهرة و�سلوك العنف
والإرهاب كقيم احلوار والت�سامح واالعرتاف بالتعددية والآخر و�صيانة حقوق الإن�سان
 ..فمواجهة �أ�شكال العنف الديني بحاجة �إىل جهد فكري وثقايف حقيقي  ,لتحرير
املجال الديني من كل مقوالت التطرف والغلو والتع�صب  ,التي هي يف املح�صلة
الأخرية من حوا�ضن العنف والإرهاب  .ف�إنهاء مقوالت التطرف والغلو والتع�صب ,
من الف�ضاء الثقايف والديني  ,هو املقدمة ال�ضرورية لإنهاء ظاهرة العنف والإرهاب من
الف�ضاء االجتماعي  .وال يكفي على هذا ال�صعيد من نفي �صلة الإ�سالم بهذه الأعمال
واملمار�سات  ,و�إمنا الأمر بحاجة �إىل �صياغة ر�ؤية دينية جديدة  ,متار�س القطيعة التامة
مع كل حقائق و�أ�شكال الغلو والتع�صب  ,وتعمل على �إر�ساء معامل احلوار والت�سامح
واالعرتاف بالآخر يف الف�ضاء االجتماعي .
� -2إن الق�ضاء على ظاهرة الإرهاب  ,تتطلب م�شاركة جميع الفعاليات والتعبريات
االجتماعية والوطنية يف هذه املعركة .
وذلك بف�سح املجال لها لتعرية كل اجلذور واجلهات واحلوامل  ,التي ا�شرتكت ب�شكل
�أو ب�آخر يف �صنع هذه الآفة اخلطرية .
فال تنتهي الظاهرة لو مت الق�ضاء فقط على ذلك ال�شاب الذي يحمل الر�شا�ش  ,بينما
الإن�سان الذي ح ّول هذا ال�شاب من �شاب وديع �إىل وح�ش مفرت�س يقتل بال رحمة,
ويفجر بال قلب  ,حر طليق ويبا�شر دوره يف خلق ال�شباب املتطرف واملتع�صب � .إن
مواجهة الإرهاب تتطلب قرارات و�سيا�سات �شجاعة  ,تذهب �إىل العوامل والأ�سباب
التي خلقت هذه الظاهرة  ,وتعمل على تفكيكها و�إنهاء خطرها  ..و�إن �أي تهاون على
هذا ال�صعيد � ,سيكلف الوطن املزيد من القتل والدماء  ..ونحن هنا ال ن�ستعدي
ال�سلطات على �أحد  ,و�إمنا نقول �إننا بحاجة �إىل مكا�شفة تامة و�شجاعة كافية لإنهاء خطر
هذه الآفة ال�سامة.
� -3إن الق�ضاء على ظاهرة العنف والإرهاب يف جمتمعاتنا  ,مرهون �إىل حد بعيد يف
تقديرنا �إىل م�ستوى عزمنا و�إ�صرارنا على تفكيك البنية الفكرية والثقافية التي تنتج
هذه الظاهرة  ,وتغذيها با�ستمرار  .ولي�س خافيا على �أحد  ,وجود بنية معرفية متكاملة ,
التي تغذي الإرهاب  ,وحتث على العنف  .ومواجهة الإرهاب تقت�ضي ب�شكل �أ�سا�سي
تفكيك البنية الثقافية التي تقف وراء هذه الظاهرة .
وعملية التفكيك تتحرك يف �سياقني �أ�سا�سيني� :سياق النقد والتفكيك لكل احلوا�ضن
الثقافية التي ت�شرع للإرهاب وتغذي العنف وت�سوغ القتل .
و�سياق بناء منظومة مفاهيمية  -ثقافية جديدة  ,على �أنقا�ض تلك الثقافة املتطرفة .
وبناء منظومة ثقافية جديدة  ,ت�ستلهم من قيم الإ�سالم وح�ضارته مفرداتها  ,بحاجة �إىل
�سيا�سة وطنية متكاملة  ,بحيث تكون كل امل�ؤ�س�سات والهياكل والقرارات من�سجمة
وم�ضامني املنظومة املفاهيمية اجلديدة  ..فال نبذ حقيقي للتع�صب � ,إال بف�سح املجال
لكل التعبريات لكي تعرف بنف�سها  ,ومتار�س دورها يف �صياغة الواقع االجتماعي
والوطني  .وال �إنهاء للغلو �إال بغر�س قيم احلوار والت�سامح وحقوق الإن�سان واالعرتاف
بالآخر وجودا ور�أيا  .وال تقوي�ض للتطرف والإرهاب � ,إال ب�صيانة حقائق التعددية
واحلرية وامل�ساواة .
وجماع القول � :إننا �أحوج ما نكون اليوم  ,ويف �إطار مواجهة خطر الإرهاب � ,إىل
امل�شروع الثقايف الوطني اجلديد  ,الذي يد�شن �إىل مرحلة جديدة  ,نتجاوز من خاللها
�أمناط التفكري الآحادي و�سياقات النبذ والإق�صاء واال�ستبعاد  ,وبناء منظومة قيمية
ومفاهيمية جديدة  ,تنبذ العنف وتفكك بنيته  ,وحتارب الإرهاب يف جذوره وحوامله

ونتائجه ..
فمعركة الوطن القادمة  ,هي معركة الثقافة والفكر �ضد الإرهاب يف كل مراحله
و�أطواره .وحماربة الإرهاب تقت�ضي العمل على تفكيك موجباته يف الف�ضاء ال�سيا�سي
واالجتماعي والثقايف  .وذلك لأنه ال ميكن اجتثاث الإرهاب من الف�ضاء االجتماعي
� ،إال ب�إنهاء موجباته و�أ�سبابه  .لذلك من ال�ضروري �أن تتوجه كل اجلهود والإمكانات
ملحاربة كل الأ�سباب والعوامل واحلوا�ضن التي تنتج ظاهرة العنف والإرهاب يف التجربة
الإن�سانية .
فنبذ العنف ورف�ض خيار الإرهاب والقتل  ،لي�س م�س�ألة تكتيكية  ،و�إمنا هي ر�ؤية
�إ�سالمية ومنهجية ثابتة  ،ترف�ض خيار العنف  ،وال تعترب القتل والعدوان و�سيلة �شرعية
للتمكن يف الأر�ض .
ولو ت�أملنا يف الن�صو�ص الإ�سالمية والتجربة النبوية  ،لوجدنا ب�شكل ال لب�س فيه ،
�أن اللجوء �إىل العنف والإرهاب يف ح�سم االختالفات والتباينات ال ين�سجم والر�ؤية
الإ�سالمية واملنهج النبوي الكرمي .
�إذ يقول تبارك وتعاىل  ( :واتل عليهم نب�أ ابني �آدم باحلق �إذ قربا قربانا فتقبل من �أحدهما
ومل يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال �إمنا يتقبل اهلل من املتقني * لئن ب�سطت �إيل يدك
ما �أنا ببا�سط يدي �إليك لأقتلك �إين �أخاف اهلل رب العاملني * �إين �أريد �أن تبوء ب�إثمي
و�إثمك فتكون من �أ�صحاب النار وذلك جزاء الظاملني * فطوعت له نف�سه قتل �أخيه
فقتله ف�أ�صبح من اخلا�سرين ) املائدة  27 :ـ . 30
و�أمام ال�صعوبات و�أ�شكال العدوان  ،التي يتعر�ض �إليها امل�سلمون الأوائل  ،كان النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يحث �أ�صحابه الكرام على الدعوة وعدم اللجوء �إىل الرد بالعنف
مهما كان الأذى والعدوان  .ويقول عز من قائل ( يا بني �أقم ال�صالة و�أمر باملعروف وانه
عن املنكر وا�صرب على ما �أ�صابك �إن ذلك من عزم الأمور ) لقمان . 17 :
فالدين الإ�سالمي يريد من الإن�سان امل�سلم � ،أن ي�ؤمن �إميانا عميقا مببد�أ ( لئن ب�سطت �إيل
يدك لتقتلني ما �أنا ببا�سط �إليك يدي لأقتلك )  ..فهو املوقف الذي ينطلق من �إرادة
ال�سالم ونبذ خيار العنف والقتل  ،الذي يعطي للمواقف احلادة واملت�شنجة الفر�صة
للرتاجع واملرونة  ،بف�ضل قر�آنية الفكر ورحابة ال�صدر  ،لي�سيطر على ال�سلبيات وامل�ساوئ
التي تفجر املوقف وتخلق امل�شكلة .
ويقول ( الراوندي) ( ت  573هـ) يف ( فقه القر�آن ) و�إياك والدماء و�سفكها بغري حلها
ف�إنه لي�س �شيء �أدعى للنقمة وال �أعظم لتبعة وال �أمرى لزوال نعمة وانقطاع مدة من
�سفك الدماء بغري حق  .فال ت�صونن �سلطانك ب�سفك دم حرام  ،ف�إن ذلك يخلقه ويزيله،
ف�إياك والتعر�ض ل�سخط اهلل ف�إن اهلل قد جعل لويل من قتل مظلوما �سلطانا  .قال تعاىل
(وال تقتلوا النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه �سلطانا فال
ي�سرف يف القتل �إنه كان من�صورا ) الإ�سراء . 33 :
فالعنف ال يو�صل �إىل هدف نبيل وغاية �إن�سانية م�شروعة  ،بل يدمر املكت�سبات ويدخل
اجلميع يف دوامة القتل والتدمري واحلروب املفتوحة على كل االحتماالت .
ومن ال�ضروري يف هذا ال�سياق  ،ت�أكيد حقيقة �أ�سا�سية يف هذا املجال وهي � :أن العوامل
والأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ن�شوء ظاهرة العنف والإرهاب يف املجتمعات الإن�سانية
عديدة ومتنوعة  .لذلك من اخلط�أ الركون �إىل تف�سري هذه الظاهرة ب�سبب واحد  .و�إمنا
املطلوب درا�سة هذه الظاهرة بعمق ومو�ضوعية  ،حتى نتمكن من حتديد �أ�سبابها املبا�شرة
والعوامل االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية التي �أنتجت هذه الظاهرة يف
الف�ضاء االجتماعي .
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مقال

�أحد الأحياء القدمية املبنية باحلجارة والطني واجل�ص يف بلدة القديح عام  1370هـ

حممد علي بن املال ح�سن �آل نا�صر

القديح:ما�ض عريق وحا�ضر م�شرق
ٍ
القديح :

ب�ضم القاف وفتح الدال و�سكون الياء بعدها حاء هكذا �ضبط ا�سمها على الوجه ال�صحيح.
ا�شتقاقه :

ذكر املتحدثون واملتخ�ص�صون عن احلديث عنها يف ا�شتقاقها عدة وجوه �أ�شهرها و�أرجحها عندي
اثنان ؛
الأول  :من القديح ،بفتح القاف وك�سر الدال و�سكون الياء وهو املرق املتبقي يف �أ�سفل القدر
فيغرف بجهد وحرفت القاف من الفتح �إىل ال�ضم .
الثاين  :ن�سبة لأول من بنى بها منزال ؛ �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الكثري من البلدان .وقد ذكرت ما قلت
يف منظومتي امل�سماة ب :الأرجوزة القديحية يف ذلك ما يلي :
ويف ا�شتقاقها وجوه اكتفي
من  ( :القديح ) ا�سمها حمرف
�أو ن�سبة لإ�سم �شخ�ص قد بنى

ب��ذك��ر بع�ضها لعله يفي
قال به البع�ض وبع�ض وقفوا
�أول دار ف��وق��ه��ا و�سكنا

املوقع :

جاء يف تقرير ( لورمير ) �سنة  ١٩٠٨م انها تبعد مبيلني ون�صف �شمال غرب مدينة (القطيف) وعلى
بعد ميل ون�صف من الداخل �إىل البحر .
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مدخل البحاري
�شارع احلطيبي

الو�صف العام لها :

قلت يف منظومتي امل�سماة ب الأرجوزة القديحية :
ا�سمع رع��اك اهلل ما �أق��ول
تلفه الأ���ش��ج��ار والنخيل

�إن ( القديح ) بلد جميل
ل��ك��ل ق����ادم ب���ه تبجيل

�أوىل الع�شائر التي �سكنتها :

بح�سب تتبعي و�صلت �إىل �أن من الع�شائر الأوىل التي ا�ستوطنت (القديح) هي :
� -١آلِ ال ُفُوير  :ب�ضم الفاء وفتح الواو  ،و�سكون الياء والعامة حتذف الألف
� -٢آلِ العرفات  :بفتح العني والراء .
� -3آل ابن ر�ضوان بفتح ال ّراء.
� -٣آلِ العلوان  :بفتح العني و�سكون الالم
وقد حتدثت عنهم ب�شكل تف�صيلي يف كتابي  ( :تاريخ القديح )

�شاهد قرب يقع يف مقربة �آل عبد احلي بالقديح

القديح يف املا�ضي :

جاء يف تقرير  ( :لورمير ) �سنة  ١٩٠٨م ب�أنها قرية م�سورة تتكون من (  ) ٣٥٠منزال و..ون�صف
امل�ساكن �أكواخ وامل�ساكن املتبقية من احلجر والطني .
�أما حديثنا عنها فهو �أنها عندما انتزح لها ( م�ضر ) �سي�أتي احلديث عنه كانت بها جمموعة من
الع�ش�ش ي�سكن فيها عدد من �صيادي الأ�سماك والفالحني  ،وال ن�ستطيع ان جنزم بعدد ال�سكان
�آنذاك وال بعدد امل�ساكن وت�سويرها و يعود تاريخ القديح �إىل القرن الثامن الهجري فابن �أُ َب ّي (
�سي�أتي احلديث عنه ) �أحد علمائها من م�شاهري علماء القرن التا�سع ومدفنه مبقربة ( ر�شاىل)
بالقديح .
وفيها علماء قبله عرفوا با�ستيطانهم فيها ك ( ابن را�شد ) وال�شيخ ( ف�ضائل ) وال�شيخ (مطلوب)
وغريهم  ....وقد حتدثت عنهم بقدر ما و�صلت �إليه يف كتابي � ( :أعالم القديح) .
�سورها :

وقد �أحيطت ( القديح ) ب�سور له �أربعة �أبراج و�أربعة �أبواب يقف على هذه الأبراج جماعة م�سلحه
تراقب من يدخل �إىل ( القديح ) ب�شكل جمهول  .وتفتح الأبواب نهارا وتغلق ليال  ،قلت يف
منظومتي ( الأرجوزة القديحية ) يف ذلك ما يلي :
م�س ّبح داخل �أحد البيوت القدمية
�سبتمرب  - 2014العدد 44
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الوادي

ح�ضار بال�شوفان بالقديح
موقع البلدية احلايل

ي��ح��وط��ه��ا ����س���ور ل����ه �أب������راج
�أب������واب������ه �أرب�����ع�����ة �أرجِّ�������ح

فهي العرو�س البكر  ،وه��و التاج
ت��غ��ل��ق ل��ي�لا  ،ون����ه����ارا تفتح

و�أ�شهر هذه الربوج برج الوادي .
�أ�شهر املعامل القديحية املحيطة بها :

( - )١القي�سية  :بفتح القاف و�سكون الياء وك�سر ال�سني امل�شددة :مدينة عريقة موغل ًة
تاريخياتقع غرب ( القديح ) وهي املدينة التي ي�سكنها (م�ضر ) الزعيم الأول للقديح  ،وقد
تعر�ضت هذه املدينة ملا ي�ستدعي النزوح منها وق�صة ما ح�صل لها ي�ستدعي حديثاً طويال
وحتقيقا م�ست�أنياً حتدثت عنه مف�صال يف كتابي ( تاريخ القديح ) .
( - )٢ر�شاىل  :بفتح ال ّراء وال�شني و�سكون الألف وفتح الالم املق�صورة  ،تقع جنوب
(القديح ) تتميز مبواقع الطني الذي ي�ستعمل قدميا لغ�سل املالب�س والر�ؤو�س  .و�إليها
ين�سب احلجة ( ال�شيخ يو�سف بن �أبي الر�شالوى) .
( - )٣ا ُحلليلة  :ب�ضم احلاء وفتح الالم و�سكون الياء وفتح الالم الثانية  .وتقع جنوب
القديح و�إليها تن�سب ع�شرية احلليلي .
( - )٤الرفيعة  :بفتح الراء وك�سر الفاء و�سكون الياء وتقع يف جنوب القديح بها م�سجد
قدمي يعرف با�سم (م�سجد الزهراء)  .وفيها تقع املقربة التي تعرف با�سمها وهي التي
ا�شرتى �أر�ضها و�أمر بحفر �أربعني قرباً فيها ووقفها �أحد رجال �آلِ عبد احلي �سنة ١٠٧٥
هـ كما قيل  .وكانت ع�شرية �آلِ عبد احلي تدفن موتاها بها ولعل �آخر من دفن بها منهم
الرجل الوجيه احلاج �سعود بن من�صور �آلِ عبد احلي املتويف �سنة  ١٣٩١هـ وقد �أباح واقفها
الدفن فيها لبع�ض الع�شائر القديحية التي تربطهم ب�آل عبد احلي روابط �سيا�سية ووديه .
�أفرقة القديح القدمية :

جاء يف منظومتي امل�سماة ب (الأرجوزة القديحية ) :
�أف���رق���ة ث�لاث��ة ق��د ذك���روا
هي  ( :ال�شرابية ) ثم ( ال�سدرة )
بعدهما ي�أتي فريق ( الزائر )

بها ( القديح ) يف القدمي تفخر
كالهما يف بلدي كالدرة
قد �سكنوه منذ عهد غابر

( - )١فريق ال�شرابية  :بفتح ال�شني بعدها راء و�ألف ثم باء مك�سورة وياء م�شددة مك�سورة
ا�شتهر بعينه اجلوفية امل�سماة بعني ال�شرابية .
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�أحد �صوابيط

عني ال�صدرية

�صاباط �أحمد ال�شيوخ

( - )٢فريق ال�سدرة � :سمي بذلك ل�سدرة معمرة كانت فيه وفيه عني
جوفية ت�سمى عني ال�سدرة.
( - )٣فريق الزائر  :عرف بذلك الن �سكانه �آنذاك من قبيلة ( الزائر)
امل�شهورة عرقاوجمداً والتي ت�سكن مدينة القطيف حالياً .
�أ�شهر �أحيائها قدمي ًا:

نذكر منهم واحداً هو حي املهنا ب�ضم امليم وفتح الهاء وفتح النون
امل�شددة .به عني جوفية وبه منزل العامل العارف ال�شيخ (مهنا ) .
عني الغرة

�أ�شهر م�ساجدها القدمية :

( - )١م�سجد �أم غالب ويقع داخل نخل ي�سمى �أم غالب .
ال�سريجنى .
( - )٢م�سجد �أبو نور ويقع داخل نخل ي�سمى ُّ
( - )٣م�سجد ُ(عزرمة) ويقع داخل نخل ي�سمى احلايف  .وكان �أمامه
ال�شيخ ا�سماعيل امللقب ُ(عزرمة).
وقلت يف منظومتي امل�سماة ب ( الأرجوزة القديحية ) عنه مايلي :
و�إمن����ا خ�لاف��ه��م يف ُ(ع��زرم��ة)
فبع�ضهم يقول مبنى �سجده
و�أك��ث��ر ال�����رواة �أك�����دوا لنا
ي��ت��ب��ع��ه��ا م�����س��ج��ده وع��ن��دي
ه��و ال��ك�لام احل��ق فيما يبدو

ال�شيخ ( ا�سماعيل ) ا�سما و�سمه
يقع يف ( القديح ) مهد مولده
ب�����أن ( ع��وام��ي��ة ) ج��ارت��ن��ا
على تتبعى ب�أق�صى جهدي
وغ��ي�ره ع���ن خ��ط���أ ال ي��ع��دو

�أ�شهر ح�سينياتها القدمية :

نذكر منها :
 -١احل�سينية الغربية وتعرف الآن بح�سينية القائم عجل اهلل فرجه ال�شريف
يرجع الف�ضل يف ت�أ�سي�سها �إىل احلاج �أحمد بن ح�سني امل�شهور بـ (حمار
ظهره ) وهي بدعة حلقته ل�سبب ذكرته يف حديثي عنه يف كتابي ( تاريخ القديح).
 -٢ح�سينية النا�صر  :ويرجع الف�ضل يف ت�أ�سي�سها �إىل احلاج من�صور بن جمعة
 -٣ح�سينية ال�شيخ  :ويرجع الف�ضل يف ت�أ�سي�سها �إىل احلجة ال�شيخ �أحمد �آلِ
طعان

تنظيف عني ال�شرابية
من علمائها :

( )١ال�شيخ يو�سف بن �أبي الر�شالوى من �أعالم القرن التا�سع الهجري ،حمل
�سكنا ُه (ر�شاىل ) و�إليها ين�سب له م�ؤلفات منها ( :التهاب نريان الأحزان يف وفاة
�سيد بني عدنان) وله م�سجد ي�سمى بـم�سجد العبد ال�صالح .
( )٢ال�شيخ �إبراهيم العرفات من علماء القرن الثالث ع�شر الهجري  ،له م�ؤلفات
منها (ردود ونقود) طبع و له �شرح خمت�صر على كتاب  ( :ك�شف الغطاء )
لأ�ستاذه ال�شيخ جعفر كا�شف الغطاء ت 1228هـ.
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قاعة امللك عبد اهلل لالحتفاالت

هتفوا با�سمك ي��ا ( م�ضر )
�أك���ب��رت������ه مل�����ا ع��ل��م��ت
و���س��ه��رت ل��ي��ل��ي ع��ن��ه �أ���س��ت��ـ
ف���ر�أي���ت���ه ن�����ور( ال��ق��دي��ح )

يف م���وط���ن ب����ك ق����د ف��خ��ر
ب�������أن������ه رم��������ز ال���ظ���ف���ر
ـ���ـ���ق���رى �أف����ان��ي�ن ال�����س�ير
وجم���ده���ا ال�����س��ام��ي الأغ���� ّر

ك��م ح��دث��وين عنك �أج���دادي
ف��ق��ف��وت �إث����ره����م �أح����دث
ل���ي���ك���ون ح���ب���ك ع��ن��دن��ا
ون��������ردد ا����س���م���ك ب��ي��ن��ن��ا

اي ف��ك��ن��ت ل��ه��م �سجعا
ع��ن��ك ���ش��ي��خ��اً �أو ر�ضيعا
غ��ر���س��اً �سن�سقيه جميعا
يف ك����ل ن���اح���ي���ة رف��ي��ع��ا

م��ن �أن���ت ي��ا ( م�ضر ) ك�سو
و�أح���ط���ت���ه���ا ع���ط���ف���اً وك���ذ
ف��ت�����ض��وع��ت م���ن ن�����ش��ر ذك��ر
�أوم�����ا ر�أي�����ت �إىل ف�����ؤادك

ت ب�ل�ادن���ا ث���وب���ا ف�����ش��ي��ب��اً
ت ل���ه���ا �أب������ا ب�����را جن��ي��ب��ا
رك ار���ض��ه��ا ك���رم���ا وط��ي��ب��ا
غ�ي�ره���ا ب��ل��داًح��ب��ي��ب��ا ؟!

القديح اليوم
مل �أ�سمع ومل �أقر�أ من كاتب كتب عن ( القديح ) اليوم �إال قال عنها  :مدينة ! ويبدوا
�أنها كذلك.
حدودها احلا�ضرة:

�شماال :العوامية  ,جنوباً  :التوبي� ،شرقاً :القطيف ،غرباً :طريق اجلبيل ( الظهران
ال�سريع)  .يبلغ عدد �أطوال �شوارعها ( ) 10600م  ،وم�ساحتها العمرانية تقدر ب ( )5
هكتار ،يبلغ عدد �سكانها بـ ( � ) 42ألف و (  )777ن�سمة ،يقيمون �أكرث من ( )2500
وحدة �سكنية.
ً
�أن�شئت بها حديثا �أكرث من  10خمططات �سكنية منها على �سبيل املثال...
� -1أم اخلنيزي -2 ،املقيربي -3احلطيبي  -4املقي�سم  -5العمارة -6 .احل�ضاير
 -7حي ال�شهداء� -8أ�صداع ..وغريها وهذه الأحياء تتميز ببيوت مدنية وطراز جميل.

ملعب نادي م�ضر

اخلدمات يف القديح:

م�ضر ) والقديح .
تكاد تكون متكاملة  :كالكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي وخزان ماء .وبلدية،
ال تكاد تذكر القديح �إال ويذكر ا�سم ( م�ضر ) وال يكاد يذكر ( م�ضر ) �إال وتذكر وم�ستو�صف حكومي بني حديثاً .و 25مدر�سة من االبتدائية �إىل الثانوية.
(القديح) فمن هو م�ضر ؟
و  8م�ساجد من الداخل والباقي يف �أحيائها وعدد من احل�سينيات.
�شخ�صية عربية وجيهه حمنكه �سكن مدينة ( القي�سية ) وانتزح منها �إىل (القديح ) بعد ونادي ريا�ضي اجتماعي ثقايف يعرف ب( نادي م�ضر ) وجمعية خريية ت�أ�س�ست �سنة
خرابها واحت�ضنته القديح فرت�أ�س عليها .
 1383هـ ورو�ضة �أطفال تابعة لها ت�ضم �أكرث من (  ) 500طفل وم�ستو�صف �صحي
و�أحبته بكل م�شاعرها ومعاملها و�سكانها فهي فخورة به حتى الآن ويرتدد ذكره وا�سمه تابع لها.
على �أل�سنة �أهاليها وعلى معظم م�ؤ�س�ساتها �إذاً فالقديح اليوم م�ضرية .
كما يوجد بها مكتبة عامة تعرف بـ ( بيت احلكمة) وعدد من ال�صاالت �أ�شهرها قاعة
ويل يف ( م�ضر ) رباعيات تعنى به وبعالقته بالقديح منها:
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أن�شئت عام 1423هـ.
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خمابز وحلويات ق�صقو�ص
ا�ستعداد تام لتلبية جميع طلبات املنا�سبات والأفراح

املرحوم من�صور مكي ق�صقو�ص
م�ؤ�س�س املخابز

املركز الرئي�سي  -القطيف  -املجيدية � -شارع القد�س
تلفون - 8511087 - 8550359 :فاك�س  - 8540904 :جوال 0500711920 :

مقال

�آل مرار� ..ستيني يجمع حتف ًا
تر�صد التاريخ من الع�صر احلجري حتى الع�صر احلديث

املتليك عملة نحا�سية تداولها القطيفيون يف الع�صر الرتكي
حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل ــ �سلمان العيد
ت�صوير  /ريكوردجن

جعفر بن علي �آل مرار ،رجل �ستيني ،من �أهايل القديح مبحافظة القطيف ،نذر نف�سه حلفظ الرتاث،
وقراءة تنقالت الأجيال ،وتقلبات الزمان من حال �إىل حال ،لي�س من خالل القراءة واالطالع
على كتب التاريخ وح�سب ،بل بالوقوف على معطيات ذلك التاريخ ومنجزاته ،من خالل معرفة
احلياة العامة التي كانت يف تلك الأزمة ..ومن �أجل هذا الهدف �أحال جمل�سه وجزءا كبريا من
منزله متحفا ي�ضم العديد من املقتنيات الثمينة ،ت�شمل الكتب واملخطوطات والوثائق وغري ذلك.
"اخلط" ومن منطلق اهتمامها مبا حتويه املحافظة من ثروات قامت بزيارة �آل مرار يف منزله
بالقديح ،لتقف على عدد من تفا�صيل عالقة هذا الرجل ال�ستيني مع الرتاث والأدوات
القدمية ،والتي جاءت ب�صورة �شاملة ،مل تقت�صر على و�ضع معني يف حياة الأوائل دون �آخر،
ف�شملت ــ �إ�ضافة اىل الكتب واملخطوطات ـ كافة املقتنيات و�أدوات احلياة اليومية لإن�سان هذه
املنطقة ،فلم يرتك �شيئا من و�سائل العمل ،وو�سائل الرتفيه ،و�أدوات الأكل وال�شرب ،وادوات
ال�صيد واحلرف اليدوية� ،إال ولديه عدد منها وب�أنواع و�أ�شكال خمتلفة ذات تواريخ و�أزمنة متنوعة..
�إنه تاريخ �أكرب من �سنواته ال�ستني ..فماذا يقول �آل مرار عن هذه الهواية اجلميلة؟
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ــ متى بد�أت معك هذه الهواية؟
ــ ولدت يف العام 1372هـ  ،وبد�أت معي الهواية وكان عمري دون الع�شر
�سنوات ،ويف البداية كنت من هواة جمع الطوابع والعمالت ،ف�صارت لدي
ح�صيلة كبرية منها  ،وكنت �أح�صل عليها من النا�س ،بع�ضها باملجان ،وبع�ضها
باملال ،وكان �سعرها حمدودا ،ومنها �إىل التحف ومن التحف اىل املخطوطات حتى
�صار هذا املتحف الذي ي�ضم العديد من املقتنيات املهمة.
ــ وماذا عن املخطوطات التي لديك؟

ــ كما �سبق القول ف�أنا �أحببت الأ�شياء القدمية ،وكل �شيء قدمي �أ�سعى كي
�أحتفظ به ،حتى لو كانت مدته خم�س �أو ع�شر �سنوات ،ورغم كوين مل �أحظ
مب�ستوى درا�سي كبري ،لكني جمعت جملة من املخطوطات� ،أراها مهمة لرتاث
املنطقة ،وحتديدا الرتاث الثقايف يف حمافظة القطيف.
ــ و�أقدم خمطوط لديك ملن؟

ــ لدى خمطوطات وهي عبارة عن م�ؤلفات وكتب لكبار علماء الدين يف
القطيف مثل ال�شيخ العبداجلبار وال�شيخ اجل�شي وال�شيخ مريزا الربيكي.بع�ض
هذه املخطوطات عبارة عن دواوين �شعر ،وبع�ضها مرثيات ح�سينية ،بينما لدى
خمطوطات هي مباحث علمية فقهية معمقة ،لها قيمتها العلمية.
ــ هل جتمع كل خمطوط يقع يف يدك� ،أم لديك نوعية معينة من املخطوطات
�أنت متخ�ص�ص فيها؟

ــ �أنا �أجمع املخطوطات التي تخ�ص علماء القطيف و�أدبائها و�شعرائها وكتابها فقط
 ،فلدي خمطوطات عدة تعود لل�شيخ جعفر �أبو البحر اخلطي ،ومعظمها ن�سخ نادرة،
كما �أنا �أقتني �أي جريدة تتحدث عن القطيف� ،سواء كانت قدمية �أو جديدة،
فلدي جرائد تتحدث عن �أو�ضاع مل �أعا�صرها ،كما لدي خمطوطات من عهد
امللك عبدالعزيز وامللك �سعود ،واي زيارة لأي م�س�ؤول يق�صد القطيف �أ�سعى لأن
�أح�صل على تغطيتها بال�صور ..بل �أي �شيء له عالقة بالقطيف اقتنيه واحتفظ
به ..لعلك ت�ستغرب �إذا قلت لك ب�أن لدي وثائق من عهد الدولة العثمانية ،منها
وثيقة مغلفة خمطوطة باليد تتحدث عن ميزانية الدولة املخ�ص�صة للقطيف ،وفيها
�أ�سماء �أبناء القطيف املقرت�ضني �أمواال من الدولة العثمانية ،وكذلك ن�سخ وثائق
الطالق والزواج.
44
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ــ حتدثت عن العمالت ما �أقدم عملة لديك ،وما �أبرز الهواتف املحمولة ،وقبلهم جهاز البيجر ،وقبله الهواتف .

ال�شارع ب�شارع احلرية لأنه كان موقعا ل�صناعة ال�سالح،
ومن يدخله ال بد و�أن يدفع ر�سما ماليا (�أتاوة) ،وكان على
ال�شارع بوابة من �أجل ذلك ..وقد عر�ض علي مبالغ طيبة
لبيع بع�ض الأ�سلحة فلم �أبعها ،وكما قلت يف البداية ف�أنا
�أ�شرتي وال �أبيع.

العمالت التي مت تداولها يف القطيف؟

الثابتة ،والبدالة (�سنرتال القطيف)؟

ــ لدي عمالت من الع�صر ال�سا�ساين ،والتي كانت
متداولة يف القطيف يف الزمن الغابر ،والتي من �أجزائها
(متليك) وهي عبارة عن عملة معدنية م�سكوكة
بالنحا�س ..ومن العمالت التي مت تداولها يف القطيف
�أي�ضا العملة الهندية والتي من �أجزائها (الروبية ،البيزا،
الآنة)  ،كما مت تداول الريال الفرن�سي والبارا الرتكية،
و�أقدم من كل هذه العمالت عملة الربغ�ش وهي قطعة
نحا�سية �أي�ضا ..بع�ض العمالت كان يتم تداولها يف وقت
واحد ،فالروبية الهندية كانت يعتمدها النا�س مع الريال
الفرن�سي والبارا العثمانية.ولدي ع ّينات من العمالت
العبا�سية والأموية والربتغالية.

 ..ويف هذا املجال لدي كافة و�سائل ال�صيد القدمية� ،سواء
التي ت�ستخدم يف الرب (مثل الفخ ولدي �أنواع و�أحجام
منه) ،وكذلك البنادق وا�سلحة ال�شوزن القدمية� ،أو التي
ت�ستخدم لل�صيد يف البحر مثل �أقفا�ص ال�صيد (القراقري)،
وال�سالية وخيط ال�صيد (اجل ّلة) ،هذا غري �أدوات الغو�ص ــ ماذا عن ال�صور التي متتلكها؟
ــ لدى الآالف من ال�صور ،بع�ضها �أقوم بت�صويرها،
القدمية ،وكذلك �أدوات الوزن.
هذا
يحوي
ماذا
واملخطوطات
ــ غري العمالت والوثائق
وبع�ضها �أح�صل عليها بالهدايا �أو ال�شراء ،وهي �صور
املتحف اجلميل؟
لل�شخ�صيات �أو للمواقع الأثرية� ،أو لبع�ض العيون
ــ هناك العديد من املقتنيات ،والأدوات القدمية التي والب�ساتني التي كانت �أو ما زالت ،وال �أبالغ ب�أن معظم
يحتويها املتحف ،والتي حتكي �صورة احلياة يف الزمن ال�شخ�صيات الكبرية التي م ّرت على املحافظة �أملك
القدمي ،باملقارنة مع الزمن احلايل ،فهناك الأ�سلحة والتي لها �صورا خا�صة بها ،وهذا ينقلني اىل جناح موجود
تدرجت من ال�سهام �إىل البنادق ب�شتى �أنواعها وتدخل يف املتحف وهو الكامريات ،فلدي كامريا عمرها 150
يف �ضمنها الدروع ،والتي منها �سالح امليزر الرتكي ،عاما ،كما لدي عدد من كامريات الفيديو ،والكامريات
والذي تتم �صيانته يف القطيف ،ويباع يف �شارع عرف ال�سينمائية ،وتبعا لذلك لدي كافة و�سائل البث
ب�شارع احلرية (و�إ�سمه احلايل �شارع جعفراخلطي) ،و�سمي ال�صوتي او املرئي مثل الراديو(مبختلف �أ�شكاله) و�أجهزة
الت�سجيل ،و�أجهزة ت�صوير الفيديو ،وكذلك
الأ�شرطة واال�سطوانات التابعة لها ،ال�صغرية
والكبرية ،وا�شرطة الفيديو ،واالالت التي
كانت تو�ضع يف املقاهي القدمية ،وي�ستمع من
خاللها الزبائن ملا يقدمه املطربون والفنانون
و�أغلبهم من العراق.

ــ لو عر�ضت عليك مبالغ مالية ،فهل تبيع بع�ض �أو كل
هذه املقتنيات؟

ــ �أنا �أ�شرتى وال �أبيع ،و�أقتني كل �شيء مت ا�ستخدامه
ثم ترك ،وا�ستتبدل بغريه ،لذلك جتد لدي �أنواع من

ــ ماذا عن النخلة والأدوات التابعة لها؟

ــ النخلة جزء من حياتنا اليومية ،فكل �شيء
يتعلق بها من الأدوات موجود يف املتحف،
مثل الكر (و�سيلة ال�صعود للنخلة) ،واملنجل،
واملخرفة (�سلة كبرية لنقل الرطب) ،وكافة
املنتجات التي تعتمد على �أوراق وجريد
النخل مثل ال�سالل و�أالقفا�ص و�أ�سرة النوم
للأطفال وغري ذلك.
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ــ والنحا�سيات واخلزفيات؟

ــ لدي كافة �أدوات الطبخ امل�ستخدمة يف الزمن القدمي ،متحفي ابتد�أ بالطوابع والعمالت ،لكنه
بع�ضها يعود اىل العهد الفاطمي ومت جلبه من م�صر اليوم ي�صف احلياة العامة القدمية
�إىل القطيف ،وت�شمل املالعق ،والأكواب ،والقدور ،و�أح�صل على املقتنيات بال�شراء.

وال�صحون� ،سواء التي �صنعت من اخل�شب �أو النحا�س،
�أو ال�صيني ،وكذلك الأباريق وم�ستلزمات املنزل ،واللقن كل �شيء يرتكه النا�س احتفظ به
(�إناء خم�ص�ص لغ�سل الأرجل) ،والط�شت (�إناء خم�ص�ص
لأنه تاريخ وتراث.
لغ�سل الأيدي) ،ف�ضال عن املقالة ،وكل واحد من هذه
الأجهزة هناك �أنواع خمتلف ح�سب الوقت والتاريخ الذي وكذلك �آلة الطحن (الرحى) ،وكافة �أدوات احلدادة
كانت ت�ستخدم فيه.
والنجارة ،وو�سائل ال�صيد ،لي�س هذا وح�سب بل ان
املتحف يحوي كافة املنتجات التي ينتجها الأهايل يف
ــ وهل يحتوي املتحف على بع�ض املقتنيات ذات العالقة الزمن القدمي مثل املنجل واملح�ش (املنجل املخ�ص�ص
بالزواج؟
لقطع احل�شي�ش) ،والأبواب وال�صناديق اخل�ش�شبية ،ف�ضال
ــ نعم موجودة منها املالب�س املخ�ص�صة للن�ساء التي يتم
عن التي يتم �صناعتها من خو�ص النخل ،والعديد من
لب�سها يف الزواج ،وكافة مقتنيات العرو�س ،ومنها املرايا
الفخاريات مبختلف الأ�شكال ،وكذلك و�سائل التدفئة
والكرات التابعة لها ،والتي تو�ضع عادة يف غرفة العرو�س
وو�سائل التدخني وغري ذلك.
ليلة دخلتها ..فلدينا كافة �أدوات الزينة ،واملجوهرات
مبختلف �أ�شكالها و�ألوانها ..ويوجد لدي جناح لكافة ــ �أمل تكن لديك م�شاركات يف معار�ض معينة؟
�أدوات الزينة ،وبقربه موقع للأحجار الكرمية واخلواتيم ــ �شاركت يف معر�ض ال�شركة اليابانية يف معر�ض اخلرب
وال�سبح وما �شابه ذلك.
مول ،وكانت م�شاركة جميلة ،ولكني اخ�شى من مثل هذه
ــ من املعروف �أن الزمن ال�سابق كانت هناك مهن غري
الزراعة التي حتدثنا عنها ،هل لديك ادوات ملهن
وحرف قدمية؟

امل�شاركات حيث بع�ض القطع لل�ضياع �أو التلف..
ــ يف ختام هذا احلوار ماذا تود �أن تقول؟

ــ نعم لدي كافة قطع الوزن التي ت�ستخدم للبيع وال�شراء ،ـ �إنني ال �أحتدث عن التاريخ ،بل التاريخ هو الذي
يتحدث عن نف�سه ،فلدي ن�سخ خمطوطة
وب�أحجام متفرقة لكتاب اهلل ،وبع�ضها
مطبوعة ، ،وجمموعة من الآالت الكاتبة،
وال�ساعات ،ودوات مو�سيقية خمتلفة.
وكل من هذه الأجهزة حتكي تاريخا معينا،
فمن يقف �أمام هذه احلقائق يجد �أن تاريخ
هذه املحافظة عريق �أكرث مما نت�صوره ،و�إن
حماكاة النمو والتطور هو �سمو �إبن هذه
البالد ..كل ما �آمله �أن يوا�صل �أبنائي هذه
امل�سرية يف احلفاظ على تراثنا الغني.
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الوجيه �سلمان النا�صر لــ

:

جلبت ماء الفرات �إىل اململكة ..
وخ�سرت الكثري بعد �أزمة اخلليج
حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل ــ �سلمان العيد

ال�ضيف يف �شبابه

منذ نعومة �أظفاره التحق باحلياة العملية ،حتى �أن البع�ض ظنه هاربا من �أهله ،وتنقل من موقع �إىل �آخر ،فقد �أراد �أن
يكون خطيبا و�أنهى املتطلبات الأولية لهذا الن�شاط ،لكنه وجد نف�سه يف عامل الوظيفة ثم الأعمال التجارية ،فعمل يف
الهاتف ال�سعودي من منطلق تقدمي خدمة اجتماعية ،فكان هذا الن�شاط بوابة له نحو عامل �أو�سع ،وعالقات على طيبة
ومتنوعة ،ف�سخر كل تلك العالقات خلدمة النا�س ،ومل ي�سع مل�صلحة �شخ�صية ..كل ذلك جرى �ضمن حمطات تنقل من
واحدة �إىل �أخرى ،وكانت كل حمطة تعطي جتربة ،ومتنح فر�صة ..هذه املحطات �سوف نتوقف عندها مع الوجيه احلاج
�سلمان بن عبد الر�سول بن ر�ضي النا�صر الذي فتح قلبه لـ " اخلط" من خالل احلوار التايل:

ـ يحظى احلاج �سلمان النا�صر بحب �أبناء املجتمع ،وحتديدا ابناء الأوجام ،فما يرحمه اهلل جملة من القيم ما زلت �أحملها و�أفخر بحملها منها خدمة النا�س ،واحلر�ص
هو �سر هذه املحبة ،وكيف ن�ش�أت هذه العالقة بينكم على م�صاحلهم ،وامل�ساهمة قدر الإمكان يف حل م�شكالتهم حتت �أي ظرف.
وبني املجتمع؟

ــ لقد كانت والدتي يف بلدة
الأوجام يف العام 1363
هـ وبها ن�ش�أت وترعرعت،
وما زلت �أقطن هذه البلدة
املعروفة بطيبة �أهلها،
وح�سن مع�شرهم،
وحبهم للآخرين،
لقد ن�ش�أت يف
هذه املنطقة يف
�أجواء عائلية
حميمية ،
بحكم

ــ وكيف ن�ش�أت وتعمقت هذه القيم التي تتحدث عنها؟

ــ منذ البداية نحن ن�ش�أنا يف �أجواء دينية ،مبعنى �أن كل واحد م ّنا يتعلم يف املنزل
جمموعة �أخالقيات تبقى معه حتى االنتقال �إىل قربه ،فقد �شاءت توفيقات املوىل جل
�ش�أنه ب�أن التحق بالكتاتيب ،التي نطلق عليه يف بلدتنا (املع ّلم) ،حيث نتعلم منذ نعومة
�أظفارنا القر�آن الكرمي ،واخلط واحل�ساب والقراءة والكتابة ،ذلك لأن املدار�س النظامية
مل ت�أت بعد ،وقد كنت حينها من املواظبني على الدرا�سة ،وقد ختمت القر�آن الكرمي
يف فرتة وجيزة ،و�أ�ضيف له بع�ض الكتب التي يت�أهل من يقر�أها لأن ي�سري يف طريق
اخلطباء ،الذين يقومون بالتوجيه الديني والأخالقي ،وقد �أنهيت هذا املقرر ودخلت
نطاق التجربية اخلطابية ،ف�صرت خطيبا م�ساعدا� ،أو ما يطلق عليه "�صانع"� ،أي يقر�أ
مقدمة املجل�س احل�سيني بدال من اخلطيب الرئي�سي ،وتلك خطوة هامة ملن يرغب �أن
يكون خطيبا ،فال بد من خو�ض هذه التجربة ،وقد خ�ضتها بنجاح ،مع املال من�صور
العا�شور ،واملال ال�سيد علوي ،ومنهما ـ بعد املعلم الأول وهو الوالد يرحمه اهلل ــ تع ّلمت
العديد من املو�ضوعات ،فيما يتعلق ب�سرية النبي و�آل بيته ..اخلال�صة �إنني تع ّلمت من
والدي حب العمل وحب املبادرة وحب اخلري ،ومن املع ّلم واخلطباء تع ّلمت الكتابة
والقراءة وال�سرية ،وقد اكت�سبت من مرافقة عمي احلاج حممد بن �سعود املرزوق
بع�ض �أ�س�س العمل االجتماعي ،وقواعد خدمة املجتمع.
ــ يف ظل هذا الو�ضع� ،أين كان الوالد يعمل؟

�أهايل الأوجام
يعي�شون وك�أنهم عائلة
و كنت �ضمن خم�سة �أخوان،
ر حمة
�إثنان �إىل
يد الوالد
تعلمت على
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طبيعة
الذين
واحدة،
ا نتقل
اهلل..

ــ كان يعمل يف �شركة �أرامكو وذلك يف الدفعات الأوىل من العمال
واملوظفني املحليني الذين التحقوا بالعمل بها ،وكانت لهم م�ساهمة
كبرية يف بناء هذه ال�شركة العمالقة ،وقبل ذلك كان الولد
يعمل يف جمال الزراعة حيث كانت لدينا مزرعة خا�صة
كحال جميع �سكان بلدة الأوجام التي كانت حماطة
باملزارع من جميع اجلهات.

مع رئي�س التحرير ف�ؤاد ن�صراهلل

�أردت �أن �أكون خطيب ًا فوجدت نف�سي
يف الأعمال التجارية اخلا�صة
عالقتي برجال الدين قدمية
ومتوا�صلة وم�ستمرة
تركت العمل يف �أرامكو  ..ومن حقوقي
�أن�ش�أت م�شروع ًا جتاري ًا
ـ من املعروف �أن احلاج �سلمان النا�صر معروف على
م�ستوى حمافظة القطيف ،بل على م�ستوى املنطقة
ال�شرقية ،فهل جاءت هذه النقلة يف فرتة التعلم �أم
جاءت يف فرتات االنفتاح والتداخل؟

ــ يف احلقيقة ولأين كنت يف بداية حياتي رجل دين،
وكنت �أتطلع لأن �أكون خطيبا ،وخالل تلك الفرتة
اطلعت على العديد من الكتب وحفظت العديد من
الق�ص�ص والق�صائد التي حتكي تلك ال�سرية العطرة،
لذلك كنت ومنذ فرتة �شبابي منفتحا على العلماء
يف املنطقة ،مثل ال�شيخ فرج العمران ،وال�شيخ ح�سني
القديحي وبعدهما ال�شيخ عبد احلميد اخلطي ،وال�شيخ
من�صور البيات يرحمهم اهلل جميعا ،وكنت ا�ست�أن�س
باحلديث معهم ،و�أنعم بتوجيهاتهم ،و�أحظى باحرتامهم
وتقديرهم ..ويف احلقيقة ،تلك �سرية �سرت عليها وال
زلت �أتوا�صل مع علماء الدين يف املنطقة ،يف الأوجام
ويف القطيف والأح�ساء.
ــ على هذا �أمل تفكر يف الهجرة حينها �إىل النجف
لطلب العلوم الدينية ،مادمت حتمل هذه الروح ،وحب
العلم ال�شرعي؟

ــ �أنا كنت �أحب العلوم ال�شرعية ،من باب الفطرة
الإن�سانية ،ف�أي �إن�سان �سوي لديه ميل للعلوم ال�شرعية
والأخالق والثقافة الإ�سالمية ،لك ّني مل �أكن �أحمل
فكرة الهجرة للدرا�سة الدينية ،وكنت �أتطلع لأن �أكون
خطيبا فقط ،ولكن بعد �سنوات تخ ّليت عن هذا الهدف
�أي�ضا ،ب�سبب م�شاغل احلياة ،ولك ّني �أبقيت على عالقتي
مع رجال الدين� ،سواء يف الأوجام �أو يف القطيف �أو
يف الأح�ساء ،وذلك لأن االرتباط برجال الدين يعني
االرتباط بالدين نف�سه ،وكما قلت يف البداية ف�أنا من

�أ�سرة متدينة.

مع بع�ض من �أفراد عائلته

ــ وكيف كان التوا�صل بني الأوجام والقطيف ،فهناك
من يرى �أن الأوجام بلدة تعي�ش مبفردها� ،أو لوحدها
بعيدا عن �أهلها يف املحافظة؟

ــ رمبا لعبت بع�ض الظروف اجلغرافية ،حيث �أن الأوجام
يف منطقة منزوية عن القطيف نوعا ما ،وكانت يف وقت
ما ال متلك و�سيلة ات�صال مع �أي منطقة �أخرى ،ب�سبب
انعدام خدمة الهاتف التي ا�ستمرت معنا لفرتة لي�ست
قليلة ،لكنني مل �أقطع عالقتي بالقطيف ،بل تو�سعت
عالقاتي معهم حيث مل تقت�صر على �شريحة رجال
الدين ،بل هناك توا�صل مع ال�شرائح الأخرى ،وقد
يف الثمانينات امليالدية
وفقني اهلل ب�أن تزوجت كرمية احلاج �أحمد العبد اجلبار،
فكانت يل عالقة قرابة مع �أهل القطيف ،ت�ضاف �إىل وظيفة موظف ات�صاالت (ابوريرت) ،ويف احلقيقة مل �أكن
منظومة العالقات التي ن�سجت خالل فرتات حياتي التحق بهذه املهنة �إال نتيجة حبي ،بل وحر�صي على
العملية.
تقدمي خدمة ـ ولو ب�سيطة ـ لأهايل القطيف ،الذين
ــ بناء على هذه املعطيات ماذا عملت و�إىل �أين اخرتت
مل �أنقطع عنهم ،ومل حتل دوين ال�صعوبات اجلغرافية
م�سرية حياتك؟
ــ يف الواقع دخلت غمار الأعمال و�أنا �صغري يف ال�سن ،التي كانت تف�صل بلدة الأوجام عن �شقيقاتها مبحافظة
�أي مل �أبلغ الع�شرين من العمر ،وكان �أول عمل يل القطيف ،ف�أنا ـ وكما �سبق القول ـ ظللت متوا�صال معهم،
كان يف مطار الظهران ،الذي كان املطار الدويل واملحلي وتوجت ذلك التوا�صل بالزواج من �سيدة من �أ�سرة
للمنطقة ال�شرقية قبل �أن يدخل مطار امللك فهد نطاق معروفة يف القطيف وهي �أ�سرة العبداجلبار ،والتي عرفت
اخلدمة ،ولأين كنت �صغريا يف ال�سن مل يتقبل القائمون بكونها عائلة علمية وجتارية وذات �سمعة اجتماعية بارزة..
على املطار تواجدي �ضمن الطاقم العامل يف املطار ،حتى ال�شاهد �إنني حر�صت لأن �أعمل يف الهاتف لتقدمي
�أن �سيدة �أمريكية ظ ّنت ب�أين هارب من �أهلي وجئت خدمة له�ؤالء النا�س ،الذين �شعرت ـ منذ نعومة �أظفاري
للعمل ،فلم تت�صور �أن �شخ�صا عمره  13عاما يعمل مع ـ مب�س�ؤوليتي جتاههم فمن بوابة الهاتف كنت �أخدمهم،
الكبار ،لكن �شخ�صا ما كان قد �شهد املوقف قال لهم خا�صة يف ظل �صعوبة االت�صاالت يف تلك الفرتة،
ب�أن هذا ال�شخ�ص جاء �إىل العمل بعلم �أهله ،و�أكد لهم واالت�صاالت اخلارجية حتديدا ،و�شاءت الأقدار �أن تكون
ب�أن �أهله هم الذين �شجعوه على العمل ،وبعثوا يف ذاته جملة من ات�صاالت ال�شخ�صيات الكبرية ذات ال�ش�أن
الهمة والن�شاط ..واحلقيقة �إين ورثت حب العمل من الكبري يف وطننا احلبيب متر عن طريقي ،ومن هذا ال�سبيل
والدي ومن عائلتي الذين كانوا يواجهون كافة التحديات ن�ش�أت لدي عالقات وا�سعة مع عدد من امل�س�ؤولني يف
وال�صعوبات ..ويف املطار تدرجت من مرتبة (عامل) ثم الدولة ،وا�ستمر توا�صلي معهم وما زلت ..وا�ستمر العمل
�إىل (موظف �سنرتال)� ،سنرتال) ،حيث كان هذا الق�سم يف هاتف املطار � 10سنوات كانت هامة جدا يف م�سرية
هو امل�س�ؤول عن املكاملات الدولية ،والتي تربط البلد حياتي ،و�أرى �أن �شبكة من العالقات االجتماعية التي
بالعامل اخلارجي ،وكنت �أقدم خدمة لبع�ض العوائل امتلكها ن�ش�أت جراء تلك الفرتة ،والتي توجتها ب�ست
�سنوات �إ�ضافية من العمل يف �شركة �أرامكو وكانت يف
التي كانت تبعث �أبنائها للدرا�سة يف تلك الفرتة.
ــ وهل بقيت يف املطار �أم انتقلت �إىل جمال عمل �آخر؟ نف�س املجال �أي ادارة االت�صاالت اخلا�صة ب�شركة ارامكو
ـ كان ال�سنرتال املركزي (الهاتف) موجودا يف مطار ال�سعودية.
ـ وهل بقيت يف �أرامكو �أم ا�ستقلت �أي�ضا؟
الظهران يف بداية الأمر فانتقلت للعمل يف الهاتف على
ــ يف احلقيقة كانت فكرة �إن�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة ،والتفرغ
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مع �أحد �أبنائه يف رحلة خارجية
عمه احلاج حممد بن �سعود املرزوق مع بع�ض امل�شايخ

قال يل الأمري �سلطان عند زياتي له يف
رحلته العالجية :ما دمت زرتني �أنت
فك�أن �أهل القطيف قد زاروين ك ّلهم
ال�ضيف يف �إحدى املنا�سبات
�أحببت العمل االجتماعي منذ �صغري،
ومل �أ�سع مل�صلحة �شخ�صية
للعمل اخلا�ص تراودين و�أنا �أعمل يف الهاتف ،ت�أ�صلت

وتعمقت خالل فرتة عملي يف �شركة ارامكو ،ويف العام
 1980ق ّررت اال�ستقالة من ال�شركة ،و�أخذت حقوقي وبها
افتتحت م�ؤ�س�سة خا�صة تعمل يف التجارة واملقاوالت،
وبدال من �أكون موظفا �أو عامال يف �شركة �أرامكو �صرت
�أملك م�ؤ�س�سة مقاوالت ت�ؤدي بع�ض الأعمال ل�صالح
ال�شركة ،ومع ذلك مل �أقتنع بهذا النوع من العمل
فقط ،فكانت طموحاتي تتجاوز ذلك ،فق ّررت االنفتاح
على الدول العربية املجاورة ،ف�أخذت �أعماال يف العراق
ـ يف فرتات ما قبل غزو الكويت والأو�ضاع التي تلتها ـ
ف�صرت وكيال ملياه (زالل ،وفرات) يف اململكة ،و�ساهمت
ـ بف�ضل اهلل ـ بنقل املياه ال�صحية امل�ستخرجة من مياه
دجلة والفرات العذبة �إىل ال�سوق ال�سعودية ،وذلك قبل
بروز طفرة الإنتاج الوطني من املياه ال�صحية املعدنية ،التي
نراها ونتناولها اليوم ،وكنت على و�شك �أن �أكون وكيال
لهذه املياه يف عموم دول جمل�س التعاون ،لوال تطور وت�أزم
الو�ضع ال�سيا�سي والأمني يف العراق ،خا�صة بعد احلرب
العراقية الإيرانية ،ثم �أزمة اخلليج حيث االحتالل العراقي
للكويت ،وكانت النتيجة �أن كافة �أعمالنا يف العراق
ّ
تعطلت ،وانتهى هذا الأمر بخ�سارة فادحة ،فال زالت
لنا حقوق على احلكومة العراقية ال منلك القدرة على
احل�صول عليها ،كونها مرتبطة بالنظام البعثي ال�سابق.
وقد تقدمنا مبطالبة للجنة التعوي�ضات يف الأمم املتحدة
اخلا�صة بتعوي�ضات غزو الكويت ،وذلك عن طريق
اجلهات الر�سمية يف اململكة ومل نح�صل على �أي تعوي�ض
حتى الآن ..ولقد �أتاحت يل تلك الوكالة فر�صة الذهاب
�إىل العراق ،وااللتقاء بالعديد من ال�شخ�صيات ورجال
الأعمال يف العراق ،ف�ضال عن �إتاحة الفر�صة لزيارة الأئمة
الأطهار هناك.

�أن�صح اجليل اجلديد باملثابرة
واحلر�ص على طاعة اهلل
عالقتكم ب�شركة �أرامكو �أم ا�ستمرت كذلك؟

ــ ال ،مل تنقطع ،بل كانت العالقة قائمة ،رمبا توقّفت بع�ض
الوقت وكان ذلك ب�سبب زيادة الطلب على الأعمال
وامل�شروعات التي تقدمها ال�شركة �إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية،
ولكن نفذنا ـ بتوفيق اهلل ـ م�شروعات يف مناطق عديدة منها
رابغ والع�ضيلية والظهران ورا�س تنورة ،وا�ستطيع القول ب�أن
عالقتي العملية مع �شركة �أرامكو ا�ستمرت حتى العام
 2000حينها م ّرت علي ظروف �صحية اقت�ضت �أن �أتوقف،
لأترك املجال لغريي ملوا�صلة هذه امل�سرية.

ال�ضيف مع ال�شيخ عبد احلميد اخلنيزي واملال عبد الر�سول الب�صارى رحمهما اهلل

�أهل القطيف قد زاروين ك ّلهم" ..ويف احلقيقة �إن العالقة
مع امل�س�ؤولني احلكوميني �أتاحت يل فر�صة خلدمة النا�س،
وي�شهد اهلل مل �أكن �أ�سعى مع �أي من امل�س�ؤولني من �أجل
م�صلحة �شخ�صية ،و�أي �شخ�ص يق�صدين يف خدمة و�أجد
نف�سي قادرا على �أدائها فال �أتوانى يف طرق كل الأبواب
من �أجل ح ّلها ،حينها �أعترب تلك اخلدمة هي م�صلحتي
ال�شخ�صية ،ومل �أكن �أطلب �شيئا لنف�سي ،وكل طلباتي
هي ل�صالح املجتمع ،ولقد كنت �أطالب بتقدمي اخلدمات
لبلدتي الأوجام ومنها خدمة الهاتف يف فرتات ما قبل
اطالق �شركة االت�صاالت ــ وكان �أول هاتف يدخل
الأوجام هو منزلنا.
ــ بعد هذه الرحلة من العالقات والن�شاط االجتماعي
واالقت�صادي� ،أين �صارت الأمور يف الوقت احلا�ضر؟

ــ لقد تط ّورت الأمور ،وتراجع و�ضعي ال�صحي ،ومل �أعد
قادرا على احلركة كما كنت يف ال�سابق ،و�صرت رهني
الدار ،و�أنهيت كل �أعمايل التجارية واحلياة م�ستورة وهلل
احلمد.
ــ ماذا عن برناجمك اليومي يف الوقت احلا�ضر؟

ــ برناجمي اليومي� ،إ�ضافة اىل االلتزام ب�صالة اجلماعة،
واجللو�س يف الديوانية وا�ستقبال من يبادلني التوا�صل
ــ عرف احلاج �سلمان النا�صر بعالقاته احلميمة مع واملحبة فهو اجللو�س مع �أفراد عائلتي من �أبناء وبنات
امل�س�ؤولني يف الدولة ،كيف ت�صف لنا هذه العالقة؟
و�أحفاد ،وتبادل �أطراف احلديث معهم� ،إ�ضافة �إىل القيام
ــ يف احلقيقة �إن حر�صي على خدمة املجتمع ،دفعتني ببع�ض الواجبات االجتماعية وح�ضور املنا�سبات �سواء
للتوا�صل مع امل�س�ؤولني يف الدولة ،فعلى �سبيل املثال كانت الأفراح �أو االتراح.
ال احل�صر �إن عالقتي مع خادم احلرمني ال�شريفني امللك ــ ماذا تن�صح اجليل النا�شيء ،خ�صو�صا من يرغبون يف
عبداهلل بن عبدالعزيز كانت قوية منذ عهد املغفور له امللك العمل التجاري ،او العمل االجتماعي؟
فهد بن عبدالعزيز ،وللحق مل �أتقدم بطلب لديه �إال كان ــ ن�صيحتي لكل �أبناء اجليل النا�شئ ب�أن يتحلى كل واحد
عند ح�سن الظن ،حتى �إنني �سعيت لديه لإنقاذ �شخ�ص منهم باملثابرة واالجتهاد والتوكل على اهلل تعاىل لتحقيق
حكم عليه بالإعدام ،وقد و�صلت �إليه قبل �ساعات قليلة �أهدافهم املن�شودة ،والو�صول لدرجة الر�ضا والقناعة التي
من �سفره ،وقال يل باحلرف الواحد �":أنت يا �سلمان ت�ضمن لهم ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.
حمظوظ كنت على و�شك ال�سفر" ،ومع ذلك �أنهى ـ ــ كلمة �أخرية
يحفظه اهلل ـ امل�شكلة ..واحلال نف�سه مع املرحوم الأمري �أتوجه لإدارة املجلة بال�شكر اجلزيل على اتاحة الفر�صة
�سلطان بن عبد العزيز الذي قمت بزيارته يوم كان مري�ضا لت�سجيل بع�ض من املواقف التي مرت يف حياتي
يف اخلارج ،وبلغته �سالم �أهل القطيف ،وقلت له�":إن �أهل ال�شخ�صية والعملية .و�أمتنى لهذه املجلة كل التوفيق
القطيف يتمنون لك ال�شفاء العاجل ،ولو كان بيدهم والنجاح الي�صال ر�سالتها وت�سجيل تاريخ املنطقة وجتارب
ــ وخالل التواجد املتكرر يف العراق ،هل انقطعت لزحفوا لزيارتك" ،فرد علي ":ما دمت زرتني �أنت فك�أن رجاالتها.

32

ذو القعدة

 1435هـ  -العدد 44

�سبتمرب  - 2014العدد 44

33

عبدالكرمي فائز ال�سنان

Twitter: @SenanCars
Instagram: @SenanCars

عا�شق ال�سيارات الفارهة با�سم �سمري البيات لـ

ندمت على بيع �سيارتي الد�سرتوزا لأنها كانت تخ�ص ال�سلطان قابو�س
�أعترب هذه الهواية وراثة من جدي ووالدي لأين كنت �أرى �سيارات
جدي اجلميلة والفارهة
ت�صوير� :سمري �أ�سامة �سمري البيات  -م�صطفى كمال الزاير و �إليا�س ال�صالح  ،ريكوردجن
يف هذا احلوار ن�ست�ضيف �أحد ع�شاق و هواة ال�سيارات الريا�ضية والفارهة با�سم �سمري عبداهلل البيات.
وهو من مواليد  1971م ,والذي ميلك معر�ض (بيات موترز) لل�سيارات الفارهة.
 متى بد�أ نهمك باقتناء ال�سيارات و كيف تطورت هذه الهواية؟بد�أت الهواية منذ عام  1986م  ,وطورتها يف البيع وال�شراء.

رولز روي�س�( :سيلفر �شادو) �( ,1978سرياف) (, 2000ايلزبت) 2000
ني�سان� ، )2015 )GTR :أو�سنت مارتن( :الجوندا) .1984
و�أحبها مر�سيد�س ( , )SLSلأن �شكلها مميز وريا�ضية بحته ومريحة جدا,
حتى ميكنك �أن ت�ستعملها يوميا.

 هل كان للوالد �أي ت�أثري يف منو هذه الهواية لديك؟بالت�أكيد � ,أعترب هذه الهواية وراثة من جدي و الوالد  ,لأين كنت �أرى
�سيارات جدي اجلميلة والفارهة عندما كنت �صغريا ف�أ�صبح عندي ع�شق  -هل لديك �سيارة نادرة النوع ؟
نعم � ,أو�سنت مارتن (الجوندا) 1984م
لل�سيارات .

 هل هناك من �أ�صدقاء الطفولة ممن ي�شاركونك هذه الهواية؟ و هل مازلت  -ما هي ال�سيارات التي ندمت على بيعها و ملاذا؟ندمت على بيع �سيارتي الد�سرتوزا النها كانت تخ�ص ال�سلطان قابو�س ,
حتتفظ بعالقة معهم حتى الآن؟
نعم بالطبع  ,ومن اقربهم �إىل قلبي ابن عمي ,ح�سن علي من�صور �أبو ال�سعود .وكانت قوية وفخمة جدا ،فرياري ( )348لأنها كانت �أول �سيارة اقتنيها من
فرياري  ،ملربجيني ديابال.
 ما هي �أول �سيارة قمت بقيادتها و ماهي �أول �سيارة حظيت باقتنائها؟�أول �سيارة قمت بقيادتها هي (تران�س �أم) ,و�أول �سيارة اقتنيتها هي  -هل لك �أن حتدثنا عن �أغلى ال�سيارات التي قمت باقتنائها حتى الآن و
كذلك عن �أقلهم ثمن ًا؟
مر�سيد�س (  Eكال�س).
 نعم بالطبع � ,أغلى �سيارة اقتنيتها هي مر�سيد�س (, )SLS AMGو�أرخ�ص �سيارة قمت باقتناءها هي ميني كوبر.
 كم �سيارة مازلت حتتفظ بها وما �أنواعها و �أيهم الأحب لديك؟ت�سع �سيارات ومن املاركات التالية:
 هل هناك عالقة بني �سعر ال�سيارة ومدى الرفاهية التي تقدمها؟مر�سيد�س بنز)2011 ) SLS AMG :
ال ,ال يوجد عالقة و�إمنا الرغبة لل�سيارة ومدى قوتها والفخامة.
واثنتني من طراز ) 1971 ) 280 S ( ,2014 ) S500
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 �أغلى �سيارة اقتنيتها مر�سيد�س( )SLS AMGو�أرخ�ص �سيارة ميني كوبر
 �شاركت يف عدة �سباقات يف حلبةالبحرين الدولية
 ما املعايري التي حتر�ص على تواجدها عنداقتناء �سيارة جديدة؟
�أوال �أن تكون من مر�سيد�س بنز  ,ثانيا القوة
احل�صانية  ,ثالثا الفخامة الداخلية واخلارجية.
 ماذا عن الأمور التي حتر�ص على معاينتهاعند التفكري ب�شراء �سيارة م�ستخدمة؟ و ماهي
ن�صيحتك ملن يفكر باقتناء �سيارة م�ستخدمة؟
�أن يكون مم�شى املركبة قليال و �أن تكون ما�شية
ب�إنتظام على دفرت الوكالة  ,و�أهم �شي �أن تكون من
اجلفايل.

يعمله ال�شباب ,ولكن جنتمع دائم ًا يف وقت البيع
وال�شراء.

 كيف ن�ش�أت فكرة معر�ض (بيات موترز) هل هذااملعر�ض لغر�ض ممار�سة هوايتك القتناء لل�سيارات
لديك �أم �أنه ن�شاط جتاري بحت ؟
احلقيقة هي الأثنان معا ,لأن كل واحدة من  -من خالل عالقاتك مبختلف وكاالت ال�سيارات يف
اململكة العربية ال�سعودية من هي الوكالة الأف�ضل
الأثنني تكمل الأخرى.
من وجهة نظرك وملاذا ؟
 هل تهتم مب�شاهدة �سباقات ال�سيارات و هل �سبق �شركة �إبراهيم اجلفايل و�إخوانه ,لأن �صيانتهانظيفة وممتازة وعالقتي بهم منذ ال�صغر.
�أن �شاركت يف �أحدها؟
نعم بالت�أكيد واح�ضرها ,و�شاركت يف عدة �سباقات
لي�ست عاملية ولكن كانت �سباقات جميلة جدا يف  -م�ؤخرا قامت وزارة التجارة وال�صناعة بعمل
ا�سفتتاءات لقيا�س مدى ر�ضا العمالء عن وكاالت
حلبة البحرين الدولية.
�سياراتهم و كانت النتائج حمبطة يف املجمل  ،ما
 هل لديك عالقة بينك وبني هواة ال�سيارات تعليقك على نتائج تلك اال�ستفتاءات؟ ال �أتفق مع نتائج اال�ستفتاء ؛ لأنه من الطبيعيالريا�ضية؟
نعم الكثري ومنهم  :ه�شام الأبراهيم  ،فار�س وجود عيوب م�صنعية يف خمتلف �أنواع ال�سيارات
و عاد ًة ما تقوم ال�شركات امل�صنعة ب�إعادة طلب
الفار�س� ،أمين عقيل ،و طالل العيد.
ال�سيارات التي بها عيوب من العمالء  ,ولكن هذه
العيوب امل�صنعية قليلة �إىل حد ما.
 هل جتتمعون يف �أوقات معينة ؟ و�أين ؟لي�س دائما ولكن على ح�سب الرتتيب الذي
 ما هو ر�أيك يف توجه وزير التجارة و ال�صناعةالدكتور  /توفيق الربيعة يف ال�ضغط على �شركات
ال�سيارات لإن�شاء مكاتب �إقليمية لهم يف اململكة
للنهو�ض بخدمات بعد البيع املقدمة للعمالء من
قبل وكالئهم و كذلك متابعة ال�شكاوي و العمل
على حلها؟
ً
 ممتاز جدا ورائع وكان من املفرت�ض �أن يتواجدهذا التوجه لدى وزاراة التجارة و ال�صناعة منذ
زمن بعيد ،لكن �أن ت�صل مت�أخر ًا خري من �أن الت�صل
�أبداً.
 ما ن�صيحتك للمبتد�أين ؟التنويع يف جتربة و اختبار خمتلف �أنواع
ال�سيارات ملعرفة الفروقات بني التقنيات الأروبية،
الأمريكية ،اليابانية ،والكورية علم ًا ب�أين �شخ�صي ًا
منحاز لل�سيارات الأوروبية ال�صنع لتميزها تقني ًا
و ميكانيكي ًا ولطول عمرها الإفرتا�ضي.

للتوا�صل مع ال�ضيف 0555859992 /
�سبتمرب  - 2014العدد 44
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الطبية

THE ANTIBIOTICS

امل�ضادات احليوية
ال�صيديل حممد ر�ضا �أحمد بوحليقة
Penicillin, the first natural antibiotic discovered by Alexander Fleming in
1928 .

ت�صنف امل�ضادات احليوية كيميائياً �إىل جمموعات منها على �سبيل املثال :

Penicillins

Tetracyclines
Sulfonamides
Aminoglycosides
Cephalosporins
Macrolides
Quinolones

والكثري غريها

وامل�ضادات احليوية ت�صنف ح�سب مفعولها وطريقة عملها على ح�سب االنواع املختلفة
من البكترييا �إىل :

• قاتلة للبكترييا .BACTERICIDAL
• موقفة لنمو البكترييا .BACTERISTATIC
• م�ضادة للبكترييا الإيجابية ال�صبغة  +GRAMوال�سلبية ال�صبغة GRAM
• وا�سعة الت�أثري  Broad-spectrumوالتي تق�ضي على �أنواع وا�سعة من البكترييا.
• حمدودة الت�أثري على نوع �أو عدد حمدود من البكترييا . Narrow-spectrum
• م�ؤثره على البكترييا الالهوائية  Nonaerobicوالتي تعي�ش يف الأح�شاء مبعزل عن
الهواء.
• م�ؤثره على البكترييا الهوائية .Aerobic
مما �سبق من عر�ض خمت�صر ندرك �أنّ علم امل�ضادات احليوية علم وا�سع و لي�س بال�سهولة
اختيار امل�ضاد احليوي مبجرد الذهاب �إىل ال�صيدلية و طلب امل�ضاد احليوي.
ولكي يقرر الطبيب اختيار امل�ضاد احليوي املنا�سب يقوم مبا يلي :

وكل جمموعة ي�صنع منها �أجيا ً
ال جديدة �أكرث فعالية ( ) NEW GENERATIONS
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 -1الت�أكد من �أن �سبب املر�ض بكتريي ولي�س فريو�سي �أو فطري �أو طفيلي �أو غريه.
فمث ًال �أكرث من  ٪٧٠من التهابات احللق العليا مثل احلنجرة والفم فريو�سية ال تق�ضي
عليها امل�ضادات احليوية يف حني �أن االنفلونزا والزكام هي  ٪١٠٠فريو�سية.
 -2معرفة نوع و�شكل البكترييا امل�سببة للمر�ض (كروية,عنقودية ,ع�صوية ...الخ)
� -3سلبية (� )-GRAMأو �إيجابية  )+GRAMوغريها.
هذا كله ميكن معرفته ب�أخذ م�سحة من موقع املر�ض وفح�صه حتت امليكرو�سكوب مع
ا�ستخدام ال�صبغة(.)Stain

لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :

وبعد الت�أكد من �أن املر�ض م�سببه بكترييا من نوع  Xمث ًال وموجب �أو �سلبي ،الذي
يحدد بال�صبغة وموقعها و مو�ضع املر�ض ي�ستطيع الطبيب تقدير امل�ضاد احليوي املنا�سب
ولكن هذا ال يعني �أنه اختار بدقة امل�ضاد احليوي ال�صحيح .
ولو علمنا مدى �سوء ا�ستخدامنا للم�ضادات احليوية حيث �أن البع�ض ي�ستخدم
م�ضادات حيوية لأمرا�ض خمتلفة دون ا�ست�شارة طبية لأدركنا عظم م�شكلة مقاومة
البكترييا للم�ضادات احليوية مما يجعل امل�ضاد احليوي غري ف ّعال للق�ضاء على البكترييا
وهذا يدفع �شركات الأدوية للإ�سراع ب�صناعة �أجيال جديدة من امل�ضادات احليوية حلل
هذه امل�شكلة.
ويتطلب االختيار ال�صحيح للم�ضاد احليوي �أن ت�ؤخذ عينة من امل�سحة وتزرع يف مزرعة
جرثومية وترتك لتتكاثر ومن ثم يو�ضع بينها �أقرا�ص من امل�ضادات احليوية الب�سيطة و من
الأجيال الأوىل واملحدودة الت�أثري.
وترتك يف احلا�ضنة لفرتة ما بني اليوم واليومني ملعرفة �أي من هذه امل�ضادات ا�ستطاعت
�أن تق�ضي على �أكرب كمية من البكترييا حولها فيكون هو امل�ضاد احليوي املنا�سب.
وبذا نكون �أح�سنا القرار يف اختيار العالج املنا�سب وال نن�سى �أن الأخ�صائيون يتعر�ضون
�إىل م�شكلة عظيمة وهي مقاومة البكترييا للم�ضادات احليوية.
كل الكائنات ميكنها التكيف مع و�ضع معني حولها والعي�ش معه ومقاومته واملعروف
مب�صطلح املناعة .كذلك البكترييا فعدم ا�ستخدامنا للم�ضاد احليوي ال�صحيح نعطيها
فر�صه لعمل مقاومة �ضد امل�ضاد احليوي فتكون م�ضادات حيوية غري فعالة.

�إ�شراف
د� .شادي �أبو ال�سعود

بع�ض الأ�سباب امل�ؤدية ملقاومة البكترييا للم�ضادات احليوية :
• ا�ستخدام امل�ضاد احليوي دون احلاجة �إليه مثل الأمرا�ض الفريو�سية.
• ا�ستخدام امل�ضاد احليوي غري املتخ�ص�ص وبالتايل ال تق�ضي عليه وتبد�أ مبقاومته.
• ا�ستخدام امل�ضاد احليوي بجرعات غري قاتلة للبكترييا وبالتايل تعمل على مقاومته
• ا�ستخدام امل�ضاد احليوي الوا�سع الت�أثري في�ؤثر على كم كبري من البكترييا يف
اجل�سم ال�ضار منها و النافع  .والواقع �أن كل بكترييا لها م�ضاد حيوي يقتلها
بجرعات وتراكيز خمتلفة وكما و�أن قتل البكترييا النافعة تت�سبب يف خلل �صحي .
• ا�ستخدام امل�ضاد احليوي ملدة �أقل من املقرر فنوقف امل�ضاد احليوي قبل قتل كل
البكترييا فتعود وتن�شط من جديد بخوا�ص مقاومة.
• ا�ستخدام امل�ضادات احليوية من الأجيال احلديثة من قبل بع�ض الأطباء كخط
عالجي �أول بد ًال من ترك هذه امل�ضادات احليوية احلديثة و القوية كخط عالجي
�أخري لإنقاذ املري�ض.
امل�شكلة الكربى تكمن يف امل�ست�شفيات عندما تكت�سب البكترييا مقاومة �ضد كل ما يف
امل�ست�شفى من م�ضادات حيوية ويجرب الطبيب امل�ضاد تلو امل�ضاد دون جدوى وتق�ضي
البكترييا على املري�ض وميوت بني يديه وال حول له وال قوة ب�سبب �سوء ا�ستخدامنا
للم�ضادات احليوية .ويجب التذكر دائماً �أن اهلل وهبنا جهاز مناعي للمقاومة فلنعطيه
فر�صته قبل البدء بامل�ضادات .
�سبتمرب  - 2014العدد 44
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منا�سبات

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة بو �سرور بزواج ابنها ه�شام ناجي بو �سرور على كرمية عبد املنعم حممد التمار بالرفاء والبنني

من اليمني علي التمار-العري�س-والد العرو�س عبداملنعم التمار-عدنان التمار

38

أح�ساء
القعدة
مع �أ .علي احلاجي مدير فرع الهيئة العليا لل�سياحة بال ذو

من اليمني حممد بو�سرور-العري�س -ناجي بو�سرور-علي بو�سرور
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مع جمموعة من رجال الأعمال و وجهاء املنطقة
�أقارب العري�س4

مع �أحمد الو�صايل
مدير ال�ش�ؤون الأمنية ب�إمارة الأح�ساء
وفد من البحرين
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احتفلت عائلة الزاير بزواج ابنيها
حممد عبدالعزيز الزاير علی كرمية �أحمد عبا�س اجل�شي
ومن�صور عبدالعزيز الزاير علی كرمية ال�سيد حممد ح�سن العوامي
بارك اهلل لهما  ،بالرفاء والبنني

Golden Photo

احتفلت عائلة �آل عبدالعال بزواج ابنها ح�سني �آل عبدالعال بالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرة احلجر و�آل حمود بزواج
ابنهم الفنان قا�سم حممد احلجر
على كرمية عادل ح�سن �آل حمود
بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة �آل ليث و�آل �سيف بزواج ابنهم ح�سن حممد �آل ليث على كرمية �أنور تقي �آل �سيف بالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا �آل �سيف والوزان بزواج ابنهم ماجد زكي عبدالر�سول �آل �سيف على كرمية عبداهلل الوزان (�أبومازن) بالرفاء والبنني
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احتفلت عائلة ال�شما�سي بزواج ابنها
حممد �سليمان ال�شما�سي
على كرمية حممد طه ال�شيخ
بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة الزاهر بحفل زفاف ابنها احمد الزاهر بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا ال�سنان و�آل �إ�سماعيل بزواج ابنهم ح�سن خالد عبد املجيد ح�سني ال�سنان
على كرمية احلاج �شاكر بن �سلمان �آل ا�سماعيل  ،بالرفاء والبنني
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�سيمفونية ال�ضوء

وتوغرافية بني

امل�شاريع الف

احللم والواقع

�إعداد :فرا�س �أحمد �أبوال�سعود  -للتوا�صل مع ال�صفحة :

Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat
�إعداد :يو�سف امل�سعود
�صفحاتنا لهذا العدد خم�ص�صة لفنان رائع يف ف ّنه كما هو رائع يف �أخالقه وعدا عن �إبداعاته الفوتوغرافية فهو معروف
يف الو�سط بكرمه الفني فهو ال يبخل �أبداً يف تقدمي كل ما ي�ستطيع تقدميه لكل من يطرق باب ف ّنه فهنيئاً لنا مبثل هذا
الفنان.
ال�ضو ُء ٌ
جميل ومن خالله تب�صر �صورنا عامل النور ،من ن�سمع دائماً عبارة ترتدد على �أفواه امل�صورين (ال�صورة
خالله ننقل واق ًعا ونخلد جيلاً  ،من خالله ننقل معاناة الفوتوغرافية �أبلغ من �آالف الكلمات) فما بالك لو كانت
�شعب� ،صور ٌة حتمل بني �أ�ضالعها ر�سالة ،هذه الر�سالة جمموعة من ال�صور تتحدث عن نف�س املو�ضوع ؟ �أال
ي�ستطيع جميع العامل قراءتها رغم اختالف لغاتهم ،هذا تعتقدون �أنها �ستكون �أ�شمل و�أو�ضح يف واحتى �أقوى
يف �إي�صال الر�ساله .لتو�ضيح الفكرة هنا �س�أذكر لكم ق�صة
هو الت�صوير ال�ضوئي فهني ًئا لنا بهذا الفن.
م�شروع فوتوغرايف جدير بالذكر وهو للم�صور الفوتوغرايف
ماجد �سلطان الذي قام بتوثيق عدة م�شاريع كان منها
درد�شة �ضوئية
ً
لدى العديد منا �أهدافا وتطلعات ور�ؤى ولكن خميم العيون يف توغو الذي تقيمه جمعية العون املبا�شر
ما مقدار حتقيق ذلك ؟
�سنوياً يف �إفريقيا.
مير امل�صور الفوتوغرايف يف حياته الفوتوغرافية بعدة مراحل تخيلوا �إن�سانًا ال ي�ستطيع الر�ؤية منذ ع�شرة �سنوات
من الن�شاط الزائد واحلما�س �إىل حالة اخلمول والك�سل .وبعملية ب�سيطة ال ت�ستغرق �أكرث من  ٢٥دقيقة وبتكلفة
املرحلة الأوىل ( البحث عن دورات تدريبية ).
 ٥٠دينا ًرا لل�شخ�ص تقري ًبا ،يب�صر النور من جديد.
املرحلة الثانية ( التقليد واملحاكاة ).
املرحلة الثالثة ( التخ�ص�ص يف جمال من
جماالت الت�صوير ).
املرحلة الرابعة ( ماذا بعد املراحل ال�سابقة ؟)
أزعاجا
و تعترب املرحلة الرابعة هي املرحلة الأكرث � ً
يف حياة امل�صور وال�سبب الرئي�سي لذلك يرجع
لعملية االختيار ال�صعب بني عدة �أمور ي�أتي
على ر�أ�سها:
تطوير الذات ب�شكل �أكرب و�أعمق عن طريق
الدورات  -ت�أهيل الذات لتقدمي الدورات -
اخلو�ض يف امل�سابقات الدولية  -اال�ستعداد
ملعر�ض �شخ�صي  -اال�ستعداد مل�شروع
فوتوغرايف.

البطاقة ال�شخ�صية
يو�سف عبداهلل امل�سعود !
مواليد ١٩٧٩
معلم تربية خا�صة
(�إعاقة �سمعية)
حا�صل على دبلوم فن الت�صوير الفوتوغرايف من
معهد  PIبا�سرتاليا ،
حا�صل على لقب الفياب .AFIAP

العقبات التي تواجه امل�صور
بالن�سبة للم�شاريع الفوتوغرافية
•اختيار امل�شروع
•�إمكانية تطبيق امل�شروع على �أر�ض الواقع
•الفئة امل�ستهدفة
•مدة امل�شروع
•العوائق املادية

البداية

هنا تكتمل الق�صة مبجموعة من ال�صور تغني عن �آالف الكلمات
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قد تدفع �ضريبة ت�صوير م�شروعك باه�ضة الثمن !

�سميفونية ال�ضوء

من متابعتي لعديد من امل�صورين الذين قاموا مب�شاريع
مماثلة �شدتني بع�ض الأعمال وبع�ض العبارات �أذكر منها :
جدا
يقول �سيبا�ستياو �سالغادو “ :ع�شت حلظات �صعبة ّ
يف حياتي ،ومعظمها كانت يف رواندا .ر�أيت يف رواندا
وح�شية كبرية ر�أيت الآالف ميوتون يوم ًيا ،لقد فقدت
ثقتي يف جن�سنا الب�شري ،مل �أكن �أعتقد �أنه كان من
املمكن بالن�سبة لنا �أن نعي�ش لوقت �أطول “ �أما ريحان
جميل فقد قال  ":عندما كنت طفلاً �شاهدت كيف مت
بناء م�سجد �شرق لندن على طرف ال�شارع املقابل مل�صنع
والدي ،ومل يدُ ر بخلدي �أين �س�أكرب يو ًما لأقوم بعمل �صور
وثائقية لهذا امل�سجد واملنطقة املحيطة به “.

تلك التجارب وغريها ا�شعلت حما�سي للقيام مب�شروع
خا�ص بي ويف الفرتة املا�ضية بد�أت البحث واالطالع
على امل�شاريع الأخرى التي قام بها الفنانون الآخرون،
مثل:حبيب علي ،عبد الإله املطر ،علي ال�سمني .وقر�أت
عدة كتب ومقاالت .بعدها قررت تنفيذ م�شروع ت�صوير يف
احلج يغطي اجلوانب املختلفة يف احلج من طقو�س عبادية
وت�ساوي بني جميع االطياف الفرق بني �أبي�ض و�أ�سود
وغني وفقري الكل ي�ؤدي عبادته يف نف�س املكان ويف نف�س
الوقت ويطوف حول بيتاً واحد اترك لكم اعزائي بع�ضا
من نتائج هذا امل�شروع و�أرجو �أن يحوز على �إعجابكم
و�أمتنى �أن تكون جتربتي دافعاً لكم جميعاً لطرق هذا الباب
مثلما فعلت.

(يف �أحد الأيام ،اقتحم الت�صوير حياتي
ب�شكل كامل� .أ�صبحت م�صو ًرا فوتوغراف ًيا،
تخليت عن كل �شي و�صرت م�صو ًّرا وبد�أت
بالفعل القيام بالت�صوير وكان �شي ًئا مه ًما
بالن�سبة يل .العديد من النا�س يقولون ب�أنني
م�ص ّور �صحفي ،م�صور لعلم الإن�سان ،ب�أنني
م�ص ّور نا�شط .لكنني يف احلقيقة قمت ب�أكرث
من ذلك .لقد جعلت من الت�صوير حياتي.
لقد ع�شت بالكامل داخل الت�صوير� .أفعل
الكثري من امل�شاريع الطويلة).
�سيبا�ستياو �سالغادو
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مقال

مطالع �سهيل املختلفة

�سلمان �آل رم�ضان الفلكي

آفاق علمية

ينتظر النا�س طلوع جنم �سهيل  ،والذي يقرتن طلوعه من ال�شم�س كثريا  ،ولكن بعده غري م�ؤثر على الأر�ض.
ولكون العرب مل يكن لهم هذه التقاومي املعروفة لدينا ،
باعتدال الأجواء وانك�سار حدة ال�صيف.
وللمعلومية وقد ذكرنا ذلك كثريا  ،ال عالقة لنجم �سهيل فقد اتخذوا النجوم كتقومي ملعرفة املوا�سم لتنظيم حياتهم
بالأحوال اجلوية (�أو غريه من النجوم املعروفه بالطوالع يف الرعي والزراعة وركوب البحر.
والتي تن�سب لها الأنواء خط�أ) فال توجد جنوم جتلب
احلرارة  ،و�أخرى ت�سبب الربودة  ،فالنجوم تقع على و�سهيل الذي ي�ستب�شر به النا�س اختلفت مواعيد طلوعه
م�سافات هائلة وبعيده جدا  ،وال�سبب يف التغريات بني منت�صف �شهر �أغ�سط�س و � ٢٨أغ�سط�س  ،حيث يبد�أ
اجلوية هو موقع ال�شم�س من الأر�ض واجتاه �أ�شعتها على ظهوره يف �أق�صى اجلزيرة العربية فكلما كربت درجة
بقعه معينه  ،ففي ال�صيف ويف �شمال الكرة الأر�ضيه ومع عر�ض املكان ت�أخر ظهوره  ،وهذا ابن قتيبة الدينوري يف
بعد ال�شم�س عن الأر�ض يكون الوقت �صيفا ب�سبب اجتاه كتابه الأنواء يف موا�سم العرب يقول  :وطلوعه بالعراق
�أ�شعة ال�شم�س عموديا نحو الأر�ض �أو �شبه عمودي  ،فيما لأربع يبقني من �آب  ،ويطلع باحلجاز لأربع ع�شره ليلة من
تقرتب يف ف�صل ال�شتاء لكن نرى الأجواء بارده  ،ب�سبب �آب مع طلوع اجلبهة.
ميالن �أ�شعة ال�شم�س على �شمال الكره الأر�ضية � ،إ�ضافة
الجتاه حركة الرياح يف حالة الطق�س اليوميه وا�ضطراب ولهذا جند �أن �أغلب من يتحدث عن مو�سم �سهيل وربطه
الغالف اجلوي  ،ففي الوقت الذي نقول �أن الطالع بح�ساب الدرور و�سنة �سهيل يجعله يف � ٢٤أغ�سط�س
ي�سبب الرطوبة قد تكون حركة الرياح خمالفة ويكون لكونه يتوافق مع متو�سط عرو�ض اجلزيرة العربية � ،أو
اجلو لطيفا .وجنم �سهيل على �سبيل املثال هو �أملع و�أحر كما يقولون لقربها من مدار ال�سرطان  ،رغم �أن هناك
من يجعل �سنة الدرور يف � ٢٠أغ�سط�س لأن ح�ساب
الدرور م�شهور يف جنوب اخلليج وخا�صه عمان وجنوب
الإمارات.
و�أما عن طلوع جنم �سهيل ح�سابيا  ،فعلى �سبيل
املثال يف حوا�ضر املنطقه ال�شرقيه من ال�سعوديه كانت
ال�شم�س ت�سبق �سهيل يف ال�شروق بحوايل ن�صف �ساعه
قبل �شهر(من � 24أغ�سط�س)  ،ونظرا لتقدم ( والتقدم
هنا يعني �سبق اجلرم يف ال�شروق قبل ال�شم�س) �شروق
النجوم يوميا بنحو  ٤دقائق فقد �أدرك �سهيل ال�شم�س
يف � ١٦أغ�سط�س  ،ثم بد�أ ب�سبق ال�شم�س يف ال�شروق
متهيدا لدخوله يف ظلمة �آخر الليل  ،حيث يكون مرئيا
بعد الأ�سبوع الأول من �سبتمرب.
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�آخر الكالم

ال لألدب العبري
ح�سن ال�شيخ

�أعتقد �أن الرتجمات من و�إىل ال�شعوب الأخرى حق ثقايف وفكري و�إن�ساين بالدرجة الأوىل � ،أي �أن من حقوق
الفرد الإن�سانية االطالع على جتارب ال�شعوب والأقوام الأخرى  .هذه امل�سلمة فتحت بابا للجدل حول ترجمة
الأدب العربي للغة العربية  .فهناك العديد من الأدباء الذين يتحم�سون لفكرة نقل الأدب العربي للغتنا العربية
 .وباملقابل هناك من ال يرى �ضرورة  ،بل ال ي�ؤيد مطلقا نقل هذا الأدب للغتنا العربية  .وكل منهما يعطي م�سبباته
وم�سوغاته .
لقد ترجم الأوربيون كتاب ( القانون ) يف الطب ود ّر�سوه يف جامعاتهم طيلة ع�شرة قرون  .كما �أن الرتجمات من
و�إىل الثقافات الأخرى � ،صريت ( �ألف ليلة وليلة) و ( كليلة ودمنة ) وغريهما �إىل موروثات �إن�سانية  .فالرتجمة
ظلت ج�سرا قويا يربط �شعوب الكون مع بع�ضه بع�ضا  .ويج�سر بني احل�ضارات املختلفة .
ولوال الرتجمات العربية ملا قر�أنا للروائيني من �أمريكا الالتينية وللقا�صني من جنوب �إفريقيا  ،وال تعرفنا على
الأدب الهندي �أو ال�صيني مطلقا  .فالرتجمات كانت وال تزال املياه احلرة املتدفقة بني البحريات  ،ت�ساقي بع�ضها
بع�ضا .
وبعيدا عن هذا ال�سجال الذي ال ينتهي  ،علينا قراءة هذه الإ�شكالية مبنظور مو�ضوعي  ،بعيدا عن العواطف
والرغبات ال�شخ�صية .
نحن نعرف �أن هناك كتابا و�أدباء عربا  ،وفل�سطينيني حتديدا  ،كتبوا جل نتاجهم باللغة العربية  ،وكتبوا عن الثقافة
العربية الوليدة  .وهذا ما ميكن �أن يقال حتت العنوان الرئي�س يف جمال الرتجمة � .أي �أن املعنيني بال�صراع العربي
الإ�سرائيلي – وكلنا معنيون – هم �أول من كتب بالعربية وترجم ونقل الأدب العربي للغة العربية  .وال بد �أن
نفرق بني �أدب عربي كتب بلغات �أخرى مثل العربية  ،و�أدب عربي  ،كتب من قبل كاتب �إ�سرائيلي .
ولعل من �أبرز ه�ؤالء الكاتب والروائي �إميل حبيبي  ،وال�شاعر فاروق موا�سي  ،وال�شاعر نعيم عرايدي  ،ممن كتبوا
باللغة العربية  .فقد �أراد ه�ؤالء �أن يخاطبوا اليهود بلغتهم ال بوا�سطة مرتجم  ،رمبا ال يعرف كنه احل�ضارة العربية .
كما �أن ه�ؤالء الكتاب العرب الف�سطينيني – وعلى قلتهم – قد حققت لهم الكتابة بالعربية ال�شهرة واالنت�شار .
فالكتابة بالعربية فتحت لهم �أبواب دور الن�شر العاملية الكربى  .وهناك كتاب و�شعراء فل�سطينيون ترجمت كتبهم
و�أ�شعارهم للعربية .
والبد من الإ�شارة �إىل �أن ال�صراع – اجلدل – على �ساحتنا الثقافية يف ترجمة الأدب العربي  ،يقابله جدل �آخر
يف �إ�سرائيل حيال قبول �أو رف�ض املنتج الفل�سطيني املكتوب باللغة العربية .
فهناك من يقبل باملنتج الفكري �أيا كان �شكله ولغته  ،وهناك من ي�ضع �ضوابط لقبول هذا املنتج الثقايف .
�شخ�صيا ال �أ�ؤيد التوجه للأدب العربي وترجمته  .لإننا نعي�ش �صراعا ح�ضاريا وفكريا و�سيا�سيا مع الإ�سرائيلي  ،وال
يجب �أن يدخل علينا الإ�سرائيلي املت�صهني من هذا الباب  .وال �أعد الدعوة �إىل الرتجمة من الأدب اليهودي،
ح�سنة النية على الإطالق � .أو رمبا البع�ض يجهل خفاياها .
�صراعنا مع العدو الإ�سرائيلي � ،صراع ح�ضاري وفكري  ،ولي�س �صراعا جغرافيا فقط  .نعم ال�صراع اجلغرايف هو �أبرز
و�أ�شهر �أ�شكال ال�صراع ؛ �إال �أن املعركة – وال �شك – معركة ح�ضارية وثقافية مع هذا العدو الذي يرتب�ص بنا .
كما �أن الرتجمة �ستكون بابا خطريا للتطبيع الذي يطالب به الإ�سرائيلي للدخول منه للعمق العربي والإ�سالمي .

ثقافة

نقطة �آخر

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

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com

[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

القطيف اليوم

الآيفون
�أجهزة الأندرويد

http://goo.gl/NNHTL1

http://goo.gl/6iVa5a
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مدار�س التهذيب الأهلية
نهتم بر�ضا امل�ستفيد وذلك بتطوير عملية التعليم ملواكبة متطلبات الع�صر،
كما ن�سعى لالرتقاء بنوعية وم�ستوى اخلدمات مبا يفوق توقعات امل�ستفيد ،
حيث تنمي القدرة على الإبداع واالبتكار والتح�صيل الذاتي.

مدار�س التهذيب الأهلية حت�صل على املركز الأول ،
ك�أف�ضل مدر�سة �أهلية على م�ستوى املنطقة ال�شرقية
يف ت�صنيف �إدارة الرتبية والتعليم .

تهنئة

مع ًا نحو تعليم متميز
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ذو القعدة

 1435هـ  -العدد 44
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 مقاوالت عامة. الأعمال امليكانيكية والكهربائية. �أعمال الديكور والأ�صباغ والعزل. �أعمال الكهرباء وال�سباكة. �أعمال املياه وال�صرف ال�صحي. تن�سيق احلدائق وامل�سطحات اخل�ضراء. �أعمال الطرق وال�سفلتة. -الأعمال الإلكرتونية.

