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لــه يف تــراب اليمــن عــرق مــاء  ،هــذا املدخــل يعلــن عــن درامــا احليــاة
يف تلــك املنطقــة اخلصيبــة مــن العالــم .يأتــي ســؤال األســطورة ليؤكــد
مقــدرة الشــاعر ورغبتــه يف حتديــد ماهيــة الوجــود حيــث الصــراع بــن ذاتــه
الضجــرة  ،احلــذرة وبــن اآلخــر يف نزقــه وحضــوره الطاغــي .
واحلــال ان فضــاء املعنــى يلتبــس بوجــود عيانــي للمكان بــكل تراثه وحموالته
الفكريــة فنجــد الغنائيــة تخلــي مكانهــا للســرد لرصــد مالمــح عوالــم تتشــكل
علــى شــكل متوحــد بالطبيعــة حيــث يتســاقط اخلريــف دون أوراقــه يف شــكل
يعطــي املعرفــة معنــى « الومضة» الســاحرة :
لِي ِف تُ َراب اليَ َمن ِع ْر ٌق َما,
َ
يف الذِ ي يَت ََسا َق ُ
َ
َوا ْ َ
ْ
خلرِ ُ
ط مِ ْن أ ْع َ
ضائِي َو َر ٌق يَكتُبُ ُه َم َه ّ ُب امل َرا َرات
يَت ََسا َق ُ
ط ِف َخيْ ٍط يَ ِجيءُ َم ْن َجنَا ِئ َن ُع ِلّ َق ْت ِب َق َد َم ْي َك ْو َك ٍب تَائ ٍِه,
َ
ُصو ُل َوتَ ُعو ُم أ ْش َ
الءُ ال ّنَ َهارِ َواللَّيْل َجنَا ِئ ُن
س فِ ي َها الف ُ
َجنَائِن تَنْ َعكِ ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
مِ
قِ
ص َل اللَّ َق ِاح
ن
س
ال
أ
ن
أ
ف
ه
ك
ال
و
م
ي
ر
ال
ي
ر
ع
أ
ن
ْ
أَ ْج َه ُد فِ ي َها أَ ْ َ ِ ّ َ َّ َ َ ْ
َ ْ
َحيْثُ يَ ْر ُق ُد ُغبَا ُر َّ
الطلع أَ ْج َه ُد أَ ْن أَ ْكت َِش َف َو ْح َدةَ ّ
ي ال َز ّْهر
الش َفاه بَ ْ َ
َ
َ
والنَ ّْحل َوأَ ْن أَنْق َ
ِب َ
اآلخ َر مِ ْن ُع ْملةِ الس ّر
ُش اجلان َ
يتحــدد أســلوب النــص عبــر تواصــل داللــي يجمــع الفصــول بأطيافهــا مــع
الــذات التــي تبحــث عــن املعرفــة  ،لتصــل إلــى ذروة النشــوة  .يف تــراب اليمن
عــرق مــاء  ،يتقــدم اجليــش يف ليلــة غائمــة حيــث احلــزت يتمــدد  ،فيمــا
الشــمس ترســل اشــعتها يف كل مــكان  .يتكثــف الوجــود يف كامــل النــص
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الشــعري وكعادتــه ميضــي أدونيــس يف مــزج الطبيعــة بأحالمــه وبتصوراتــه
املدهشــة عــن اخلصوبــة يف األرض  ..ويف األرحــام:
لِي ِف تُ َراب ال َي َمن ِع ْر ٌق َما,
َه ْل يُ ْجدِ ي َه َذا ا َ
جليْ ُ
ِني َهذِ ِه اللَّيْلَةِ َحيْثُ
ش ا ّلَذِ ي أَتَ َق َّد ُم ُه ِف َجب ِ
َ
َ
ّ
الس ْر َخ ِس َود ًَّوار الش ْم ِس?
الر ْغبَة ن ْح َو َس ْم ٍت مِ َن َّ
يَخْ ُر ُج َطا ِئ ُر ِ ّ
َه ْل يُ ْجدِ ي َذل َ
ِك ا ُ
ِحه ِب َأ ْه َدابِي? َخيْ ٌر
ص َفائ َ
ص ُق ُل َ
حل ْز ُن ا ّلَذِ ي أَ ْ
ِس ْه ٍم أَ ْحتَا ُر فِ يهِ مِ ْن أَيْ َن َو َكيْ َف َخيْ ٌر لِي أ ْنَ
لِي أَ ْن أَتَ َو ّت َر َق ْو ًسا ل َ
أَ ْر ُس َم َخرِ َ
س
يط َة أَ ْح َشائِي َوأَتَنَ َّق َل بَ ْ َ
ي تُخُ ومِ َها ِف َه َذيَ ٍان أ ُ َهنْدِ ُ
ض َعلَيْ َها َ
ضرِ يبَ َة امل َ َفاتِيح
َع َما َراتِهِ َوأَ ْفرِ ُ
يرســم خرائــط ألحشــائه ويتنقــل بــن التخــوم مداريــا خيباتــه  ،يطعــم
كائناتــه خبــزا آخــر .إن « األنــا « حتقــق ذاتهــا يف هــذا اإلبحــار الغريــب ،
ونعــود لســؤال الزمــن الــذي نــراه متحــركا ولديــه القــدرة علــى تخطــي املكاره
فهــو بقــدر مــا يبــث اإلحســاس بالقلــق فهــو ميلــك بــث الشــعور بالطمأنينــة.
بحنــان شــيخ عجــوز يعــدل جلســته ويرصــد التحــوالت:
َه َك َذا أ ُ ْطعِ ُم َكائنَاتِي خُ بْزًا َ
ني
اب املَا ِئ َدة َو ِح َ
آخ َر َوأ ُ َغ ِ ّير آ َد َ
ِس ال َّز َم ُن ِإلَيْ َها أ ُ َع ِ ّد ُل جل ْ َستَ ُه َم ِ
ِحنَانِ َشيْ ٍخ
اس ًحا َك ِت َفيْهِ ب َ
يَ ْجل ُ
ُ
َ
ُ
وس ب َ
ِخ ْمر ِة ال َف ِجي َعة َوأنَادِ م ال َّرفْض
ي ُ
َُ
وت ثُ َّم أ ْمأل ال ُك ُؤ َ
ميضــي الشــاعر متجــاوزا محنتــه  ،متخطيــا ضيــق املــكان  ،ويف محاولــة
للنظــر مــن اخلــارج يعيــد اكتشــاف احلركــة بدائريتهــا املنتظمــة  ،يتواشــج
فعــل احلركــة وفعــل الســكون ليخــرج الشــاعر عــن منطيــة الكــون  ،فيبــدي
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الداللــة حاضــرة يف تلــك التفاصيــل التــي يبثهــا الشــاعر يف مــن
القصيــدة ؛ فهنــاك صــوت الطفــل  ،وحركــة النــاس يف األســواق  ،حيــث
ميشــون متطلعــن إلــى اآلفــاق البعيــدة  .حتضــر صنعــاء بثقلهــا التاريخــي
لتنحــازـ يعــد ذلــك ـ لفضائهــا األســطوري والدينــي :
اعي
صنْ َعاءُ - ،آخ ُذ ِك بَ ْ َ
َ
ي ذِ َر َّ
َْ
ن ِشي َم َع رِ َج ٍال يَ ْر َف ُعو َن
ال ّنَ َها َر مِ ظلَّ َة أَ ْحزَان
ِساء يَ ْحمِ ل ْ َن َعلَى أَ ْكتَافِ هِ َّن
َم َع ن َ
َ
ِيب
ُه ُمو ًما ِبل ْونِ ال َّزب ِ
س ألَ ْق َدامِ ه َّن ِإ ّالَ َش ْه َوةٌ
َولَيْ َ
َو ِ
الريح
اح َدة :أَ ْن تق ِ ّبل َها ِ ّ
َ
َ
ُ
اض ّيَ ِ
َقنَادِ يل َو َجامِ ُع أ ْر َوى يتَّكِ ىءُ َعلى رِ يَ ِ
ات َسبأ
َقنَادِ ي ُل انْ َط َف َأ ْت َولَ َها َش َرا َرةُ ال َو ْحي
أَ ْق َرأ ُ أَ ْس َرا َر َها َمتْنًا َمتْنًا
َوأ ُ ْرجىءُ ال َه َوامِ َ
ش َوال ّتَ َف ِ
اصي َل
ص ٌ
ف َما َوأَ ْسألُ ِك
ث َّم َة َع ْ
َ
ُ
ُ
َ
الس ِ
بالزّناد?
ي ِسك ِ
اه ُرو َن َو َم ْن ُ ْ
أَ ّيَتُها القنَادِ يل أيْ َن َّ
ذلــك التراســل القائــم بــن األحــداث وبــن التاريــخ يتكــرر مبواصفــات
متعــددة  ،وتفــكك القصيــدة كــي يعــاد بناؤهــا تأويــا بحثــا عــن املعنــى
وظاللــه .تســفر الكتابــة عــن لعبــة جماليــة تتخــذ مادتهــا مــن اللغــة والبنيــة
األســلوبية ويحضــر الســوق بعمقــه وثقلــه وقدرتــه علــى النفــاذ :
السوق َ /م ْه ً
س َه َذا ِج َدا ًرا بَ ْل
س َه َذا َما ًء بَ ْل َد ٌم لَيْ َ
ال  -لَيْ َ
أَ َّو ُل ّ ُ
ال َع ُمو ُد الفِ َقرِ ّي ِل َر ُجل َقا َل َم َّر ًة َك ّ
ال
َ
السوقِ  /ا ْم َرأَةٌ َك ْو َك ٌب آبن ِ
ِ
ُوس ّ ٌي يَ ْسبَ ُح ِف أثِير التن ّ ُه َدات
آخ ُر ّ ُ
 (أَلَ ْن نَلْتَقِ ي بَ ْع ُد?)تَ َر ْك ُت اللَّيْل يَنَا ُم َعلَى َعتَبَةِ بَيْ ِت َها فِ ي َما َكانَت َ ْ
ن َم ٌة تَتَ َه ّيَأُ ِل َك ْي
لي
تَ ْقت َِح َم ُغ ْر َفتِي َوت ْق َرأَ َج َس َد َها َع َّ
َو َكانَ ِت األَ ْس َوا ُق تَ ْهدِ ُر َوتَتَ َم َّو ُج فِ ي َما ُكن ُْت أَ ْستَعِ يد
َق ْو َل ال َه َم َدان ِّي:

أول اخلط

أدونيــس حكمتــه احلاصــة متوســا ب» املــاء « وال شــيء غيــره ؛ فهــو أبــرز
عناصــر احليــاة التــي يعتمــد أدونيــس عليهــا يف مخاطباتــه وإشــاراته .وتأتي
ســيرة « ذي يــزن « يف امللحمــة الشــهيرة ليرصــع النــص بثيمــة أســطورية
متنــح النــص شــيئا مــن الفــرادة :
لِي ِف تُ َراب ال َي َمنِ ِع ْر ٌق َما،
أَ ْق َدا ُم َحدِ ٍيد ت َْسق ُ
ُف امل َ َكا َن
ِساءٌ يَنْق ُْش َن ُقبُ َ
َ
َ
َ
تهن َعلى شفت َْي
ال ّ
ن َ
نت
ص ٍر يَتَ َغ َّطى بِا ِإل ْس َم ْ
َع ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ِب أ ْس َوا ًرا يُ ْحت َ
َض ُر َو َرا َء َها األ ْس َرى
س لذِ ي يَز ٍَن إال أ ْن يُ َغال َ
لَيْ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
خُ
س لَ ُه ِإ ّالَ أَ ْن
ي
ل
ِهم
ت
ا
و
ط
ث
آ
ف
وب
ر
د
ال
ع
َطل
ت
س
ي
ن
أ
ِ
ارِ
َ ُّ ُ َ
َ
ْ َ
َو ِإ ّال ْ َ ْ
َ
يُ َك ِ ّر َر قِ َراءاتِهِ ألبْ َجدِ ّيَة ال ُغبَار
مــن الواضــح ان الشــاعر يســتطلع الــدروب  ،ويقــرأ « أبجديــة الغبــار» ،
وهكــذا تتحــدد فاعليــة القصيــدة يف نســقها االضطــراري  ،وقــد يقــرأ النص
عكســيا فتنهــض صنعــاء كمقابــل لعــدن والشــاعر يتوســط بــن الطرفــن
منشــدا أغانــي الطفولــة بــكل مــا متنحــه مــن بــراءة ولطــف  .ومــن أطــراف
املــآذن تنعكــس األشــعة محملــة بتــراث قــدمي  ،فيتواصــل ذلــك مــع وقــع
اقــدام خطــوات شــيخ جليــل :
صنْ َعاءُ - ،نَ َوافِ ُذ ِبل ُ ْط ِف ّ ُ
َ
ةِ
ي
ل
ُو
الطف
ات َك َأ ّنَ َها الكِ تَابَ ُة َوبَ ْ َ
م َّر ٌ
َ َ
َ
َ
خل ّط َوا َ
ا َ
ات تُ َو ْشوِ ُ
خل ّط َف َو ِ
ش- ،
اص ُل َو َح َرك ٌ
ِلل ْ َقن ِ
اج َبانِ َوثَ ّم َة أَ ْق َما ٌر تَقْفِ ُز مِ ْن
س َح ِ
َاطر خُ يُو ٌل َو َه َذا ال َق ْو ُ
وت َومِ ْن أَ ْط َر ِ
أَ َعالِي البُيُ ِ
اف املَآذِ نِ يَنْ َك ِس ُر ُش َعا ُع َها َويَلْتَ ِئ ُم
َغ َ
ال ِئ َل َو َعبَ ٍ
اءات
شيخ ُكن ُْت أَت ََخ َّي ُل َو ْق َع
َو ِف األَزِ َّقة امل َ ْر ُ
صوفَةِ ِب َأ ْسنَانِ تَارِ ٍيخ ٍ
َ
ملُو ًءا ِب َأ ْشبَ ٍاح لَ ُه َّن َهيْئَ ُة الكواكِ ِب.
َق َد َم َّي َ ْ

صنْ َعا َء ا ْم َرأَةٌ مِ َن ال َعالَم).
(الَ تَل ْ َح ُق ب َ
ِح ْسنَاء َ
مــن هنــا تبــدأ الغوايــة  ،وتتقابــل األضــداد وتقــوم األســاطير بإعمــال
مشــروعها الفنــي الكثيــف  ،فاحلديــث مــع « صنعــاء « غيــره مــع « عــدن».
والبحــر الــذي هــو شــكل مــن أشــكال املــاء  ،يســتقر يف قلــب النــص حامــا
طقوســه الســحرية ومرجعيتــه املعرفيــة بــكل مــا فيهــا مــن ســحر :
ت َّدثُ َم َع صنْ َعا َء َوأَ َ َ
أَ َ َ
ت َّو ُل ِف َع َدن
َ
َ
َ
ص ّيَا ُدو َن يَ ْر ُس ُمو َن ِظالل ُه ْم َعلى البَ ْحرِ
َ
َح َ
ض ٌر َوبُ َداةٌ يَ ْستَن ِْطقُو َن
َج َس َد املَا َّدة َويَ ُر ّ ُجو َن َذاكِ َرةَ َّ
الش َو ِ
اطىء
تَنْ ُف ُر أَ ْح َ
تصه ُل- ،
ال ُم ُهم ْ
أح ِصنَ ًة ْ
س َش ْه َوةٍ
َف َر ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
س ش َه َوا ِتنَا
ُش َعا ُعك أ ّيُ َها التَّارِ ي ُخ َوقِ ش َرتُك تُ َعاكِ ُ
لَكِ َّن ِس َ
ص َّوا ُن ال َّر َغ َبات
ص َدأ َونَ ْح ُن َ
ال َح َك َ
َ
الص ْح َراء ب َ
ِك
الص ّوان بَ ْ َ
ي ُمل ْ ِك َّ
نَخْ تَا ُر َك أ ّيُ َها َّ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
اس ْكنَا َوالت ََح ْمنَا
ت
ِك
ب
َا
ن
ك
ك
ف
ِك
ب
ت ََس َّميْنَا انْ ِش َقا ًقا
َ
(الصوا ُن َماءٌ َجامِ ٌد املَاءُ ص َّوا ٌن سائِل)
َوأَنْ َت فِ ينَا َشقِ ي ٌق ِلل ْ َماء
ّ
ال انفصــام يف بنــاء املعنــى واللغــة الشــعرية التــي يوظفهــا الشــاعر حيــث
زمنيــة احلضــور ومــدارات البحــث عــن كل مــا هــو مضمــر يف بــؤرة النــص
الــذي يحتــل فيــه الســرد مســاحة ال بــأس بهــا :
ضمِ ُر َه َذا امل َر ّك َب  -امل َ ْهد /
صنْ َعاءُ َوأ ُ ْ
أ ُقو ُل َع َد ٌن َو َ
( ...نَ ْح ُن ِ
باء امل ُ ْستَ ْقبَل
آسيَا َوأَ ْفرِ يقيَا َمغ ُْسولَت ْ ِ
َي ِ َ
َ
صرِ
َم ْك ُس َّوت ْ ِ
ِس َع ِف ال ِب َدايَات َول ْسنَا مِ ْن َع ْ
َي ب َ
صرِ ا ِإلنْ َسان) .
امل ْعدِ ن بَ ْل مِ ْن َع ْ
َ
صنْ َعاءُ َوأ ْعنِي َه َذا امل َر ّكب  -املهد /
أَ ُقو ُل َع َد ٌن َو َ
 َكيْ َف ِل ُغ ْم َدا َن أَ ْن َالسن ِ
يظ َّل َشا ًّبا ُمنْ ُذ ِ
َوات؟
آالف َّ
بب َه َمات؟)
 َكيْ َف ِصن ُْت ُغ ْم َدا َن ِ ُ
يب َوأَنَا َ
(ح َّ
أج ُ
(إ ْكلِيل ال َه َم َدانِي)
صو َرةٍ َواآل َن
َ
صنْ َعاءُ - ,مِ ْن ُهنَيْ َه ٍة َرأَيْت ُِك ِف ُ
وب يُ ْفتَ ُق َويُ ْرتَ ُق ِب َر َفّةِ ال ُهدِ ْ ِب َو َما
تَت ََح َّو ِل َ
ني أَنْ ِت ال ّثَ ُ
خلل َ
أَ ْغ َر َب ا َ
ِيط الذِ ي يُن َْس ُج َهذِ ِه اللَّ ْح َظة .
إنهــا اللحظــة املناســبة لرصــد ماجــرى مــن أحــداث  ،ومــا انعكــس علــى
أحــوال األبطــال الذيــن يعيشــون حالــة مــن الغيــاب رغم حضورهم اجلســدي
 .يف ســوق احلريــر نشــاهد نســوة « ســبأ « وهــن يرفلــن يف ثيــاب البهجــة :
ُسوق ا َ
حلرِ ير- ,
ا ْم َرأَةٌ مِ ن ِج ّن َس َبأ
ثَ ْوبُ َها تَ ْعرِ ُ
مي
يش بَ ٍ
طر َوتَخْ رِ ُ
َ
ُ
ٌ
اها طا ِئ َران
َش َه َو ٍات َحافِ يَة َوك َّم َ
اث ا َ
لَ ْو ٌح( :أَبْ َكا ُر ال ِن َّساء َك ِإنَ ِ
خليْل
صهِ ٍيل
الَ يَ ْس َم ْح َن ِإ ّالَ َع ْن َ
َو ُم َغالَبة) (بلقِ يس) .
مــا مت تدوينــه علــى األلــواح يثبــت كل التصــورات التــي مت تثبيتهــا مــع انفتــاح
حيــز التاويــل .وهكــذا يحتــل النــص الشــعري مكانتــه يف قــراءة األســطورة
مــرورا مبــا مينحــه الواقــع مــن طاقــات تخييليــة مقــدرة.
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يكتــب أدونيــس بــإدراك حســي ومواقــف حياتيــة تنتظــم عواملــه الشــعرية
 .إنهــا منظومــة متضــي يف ســياق خبــرة جماليــة ومعرفيــة مينحهــا الشــاعر
لنصــه ماضيــا يف مالحقــة املشــهد ليكــون انعكاســا للحــدس :
َوأَنْ ِت َحاذِ رِ ي أَ ْن تَبْتَرِ دِ ي  -أ ُ َغ ِ ّط ِ
يك يَا أَ ْس َرارِ ي
صنْ َعاءَُ - ،ح ًقّا تُقِ ِلّني
َ
الريح أَتَ َعلَّ ُم َمن ِْط َق َّ
الطيْرِ َو َمن ِْط َق ُك ّل َش ْيء
ِّ
ت َِسي ُر َمعِ ي اجلِ بَا ُل َو َ ْ
ِس َو َرائ َِي اجلِ ّن.
تل ُ
ينتقــل الشــاعر إلــى أقاصــي الزمــن البعيــد فيمــزج تصوراتــه الشــعرية بــرؤاه
الفكريــة يف قالــب واحــد .وهــو مجــال للهبــوط إلــى أســفل الــوادي .انتقــال
يف املــكان بعــد انتقــال عبــر الزمــن  .ويســتمر الســؤال املعــريف باحثــا عــن
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

5

أول الخط
6

إجابــة:
َ
اهب ْ
َ
َ
ّ
ِط ،أ ّيُ َها الش ِ
الكثيب
اع ُرِ ،إلى
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ادِ
اس َأ ْل
و
،
اف
ق
ح
األ
ي
و
ف
س
أ
ف
ر
م
ح
األ
ِ
لِ
َ
ْ َ
ْ
َ ْ
ْ
َقبْ َر ُهودَ :م ْن أَنْ َتَ ،ومِ ْن أَيْن؟
إِيلِ َ /علِي
َوك ً
أ ُ ْق ِس ُم ِب َه َذا ال َوادِ يُ ،كن ُْت أَ ْست َِطي ُع ُمت ِ ّ
ال َعلَى
َ
َ
ا ْمرِ ىء ال َقيْس ،أَن أَتَسلَّ َق ال َف َ
ضا َء َوأَ ْن أخْ تَرِ قهُ،
َولَ ْس ُت َس ِ
اح ًرا َوالَ أَ َّد ِعي النبُ َّوة.
َ
َ
َكانَ ْت أَ ْط َر ِاف َق ْد ا ْمتَأل ْت ِبليْلِ َح َ
ضر َم ْوت،
اسي
َوا َزّين َْت َح َو ِ ّ
س َمغِ ي ًبا
استَيْ َقن ُْت أَ َّن اللَّيْ َل فِ ي َها لَيْ َ
و ُكن ُْت ْ
َ
َ
ض بَلْ
َ
َ
َ
ل َّ
ُ
َ
الس َما َء ف ْوق َها ليْ َس ْت ق ّبَة األ ْر ِ
ِلش ْم ِس َوأ َّن َّ
ِج َسدِ َها -
ثَ ْوبُ َها ا ّلَذِ ي يَلْت َِص ُق ب َ
(يَا لَل ْ َج َسد َ -هادِ ًرا ِبن َِشيدِ الْ ِب َدايَ ِ
ات
الَ تَتَ ِّس ُع ِ ُ
اح ُة ال َو ْق ِت،
ل ُط َواتِهِ َس َ
يَا لَل ْ َج َسدِ َم ْو ًجا يُز َْحزِ ُح ْ
شطآ َن التَّارِ يخ)..
كان الشــاعر متكئــا علــى « أمــرؤ القيــس «  ،وهــو يقطــع طريق « حضرموت»
فيمــا تســتند العالمــات النصيــة إلــى مــا يف التاريــخ مــن إشــارات معرفيــة
 .تتســع الرؤيــة يف مقــام الفقــد  .تبــدو النجــوم وهــي تتشــرد مــع البطــل
احملبــط لكنهــا اللغــة وحدهــا قــادرة علــى ســبر أغــوار التاريــخ يف عتمتــه
وغموضــه :
ُ
َ
ِإ ّنَ َها النُ ُّجو ُم تَ ْهبِط ِإل َّي،
َو َها أَنَا أَت ََش َّر ُد َم َع َها،
ْسهُ،
يَ ْحرِ ُسنِي ال ّت َراب نَف ُ
َو ِس َ
ال ُح ُه ا َ
خل ّط امل ُ ْسنَ ُدَ ،وال ّنُق ُ
ُوش ،وال ّتَ َماثِي ُل،
َو ِف ُك ِ ّل نَ ِ
احي َة مِ ْن كِ نْ َدةَ يُ َدنْدِ ُن امر ُؤ ال َقيْس
ُ
َاكَ ،ف ِ
شفت ِ
اط ُمَ ،ع َسل َد ْوعن
اك َ ْ
نَ ْه َد ِ
ت ٌر َمدِ ين ِّي
َ
ْسج ُه امل َ َد ُر َق ْد َفهِ م
َو َظ ِنّي أ ّن َه َذا امل َ َدى الذِ ي ين ُ
ِطينَتِي
اط ُمَ ،سأُ َس ِ ّم ِ
َوأَنْ ِت ،يَا َف ِ
يك ِف َه َذا ال َوادِ ي
ّ
ِاس ٍم َ ْ
َ
ت َهل ُ ُه ِ
الشفاهُ
ب ْ
َوأَنْ َت يَا َج َسدِ يَ ،س َأ ْكت ُُب بِا َ
خل ِ ّط امل ُ ْسنَدِ َر َسا ِئ َل
َش ْوقِ َك ِإلَى امل َ ْعنَى.
هــو هبــوط يعنــي الصعــود ؛ فمــا تشــكله الرســائل والنقــوش يعنــي معرفــة
جديــدة  ،وهــو إدراك معــريف يجعــل الشــاعر يف مأمــن مــن االنهــزام
والســقوط .إن اســتحالة املعرفــة اليعطــي معنــى احلضــور القســري .
ليهبــط الشــاعر درجــات اخــرى :
اه ْ
بط أَ ّيُ َها َّ
الش ِ
اعر
ْ
ال َف َ
ضاءُ بَيْ ٌت ت َْسق ُف ُه أَ ْحالم الن َّساء
َوال َق َم ُر يَت ََسلَّ ُق ا ُ
جل ْد َران،
صوِ ص مِ َن ال ّنَ َوافِ د- ،
َويُ َو ْ
َو َها ِه َي األَزِ َّق ُة َوا ُ
تب التِي
حلقُو ُل ت َْس َه ُر َكمِ ثْلِ ال ُك ِ
تخْ ت َِص ُر َّ
الطبِي َعة.
َسي ُؤون تَرِ مي ِشي َبام
مــا يفهــم مــن تلــك املقاطــع علــى فوضاهــا النســقي وارتباكهــا املعــريف يعنــي
أن الكــون يحتمــل وجــود األضــداد وهــي فكــرة يعمــل الشــاعر علــى تهيئــة
األذهــان لهــا:
ً
أَبْ َوا ٌق مِ ْن َعالَ ٍم َ
ت ّيَة ِلل ْ َعن ِ
َصد ُح َ ِ
َاصرِ
آخ َر ت ْ
األَ ّيَا ُم تَنْزِ ُل َعلَى َس َ
ال ِل َها َكمثلِ األَ ْط َفالِ ،
َو ُمنْ ُذ أَ ْن ت َِص َل َّ
س ِإلَيْ َها،
الش ْم ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ ْ
ِس َعلَى َعتَبَا ِت َها َوتَتَنَ َّه ُد كأن َها ال تُرِ ي ُد
تل ُ
ض
أَ ْن تَنْ َه َ
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م
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حتضــر املوســيقى يف قلــب احلــدث  ،ومــن رحــم املعنــى تنطلــق اإلشــارات
لتعلــن عــن روح صوفيــة حتتمــي بالقــدرة علــى الصعــود إلــى أعلــى .جتيــد
االســتغناء وتلتحــم بالطبيعــة يف وثبــات روحيــة مؤكــدة  .موســيقى لهــا
القــدرة علــى أن حتتــل مســاحة مــا يف القلــب :
 أ ّيتُ َها امل ُ ِوسي َقى،
َ
أَ ْه ً
ال ب ِِك َعلَى َهذِ ِه األ ْرضِ ،ف دَارِ ِه ْج َر ِتنَا
ال َّدا ِئ َمة.
َواآلنَ،
َ
َ
تمِ لُنِي َوتَتَ َعالَى أ ْقدِ ُر أ ْن أ َ َ
َجا َء ِت ّ
الشفَافِ يَ ُة َ ْ
ت َّو َل
أن َ َ
اهى َومِ ثْل َ َما ُكن ُْت الط ِ ّي َع أ ْقدِ ُر اآل َن أَ ْن أ ُكو َن
أت َ
صو َرةٍ
صو َر ًة ِل ُك ِ ّل ُ
اآلمِ َر أَ ُقو ُل ِل ُك ِ ّل طين ٍَة ُكونِي ُ
تَ َك َّونِي أ ُ ْع ِطي ل َ
َ
ِأل ْشيَاء َح َر َكاتِي َوأ ْه َوائِي
ِض َياء هذِ ِه ا َ
يتَلِىءُ ُك ّل َش ْيء ب ِ
خللِيقَةِ َوأَ ُكو ُن َق ْد
َْ
َع َّريْ ُت ال َّز َم َن .
يف مقاربــة لرصــد املعنــى  ،جنــد الزمــن وقــد مت تعريتــه  ،وهــذا يعنــي
أن املشــهد يكمــن يف ثنايــا» الصــورة « .وحتضــر « بلقيــس « يف صورتهــا
االســطورية لتزحــزح معارفنــا القدميــة  .إن الشــك هــو مدخــل مناســب
لليقــن  ،وميكــن القــول أن النــص ميتلــيء بأقنعــة مــن التاريــخ  ،تعكــس
صــدى االفــكار ،وقدرتهــا علــى التشــكل يف مــادة معرفيــة :
َر َميْ ُت ثَ َيابَ ُه احلِ َجاز ّية ِف ِخزَانَة بلْقِ يس
َونَثَ ْر ُت أَ ّيَا َمه الن ّْجدية ِف َمأرِ َب َو َما َح ْولَ َها
َوأَ ُكو ُن َق ْد أَ ْج َريْ ُت َعلَيْهِ ما َء تَ ْكوِ ٍين َ
آخ َر،
اس ل ُ َغ ٍة ثَان ٍِية -
َو َك َس ْوتُ ُه ِب َأنْ َف ِ
َه َك َذا أَتَ َكلَّ ُم ب َ
ِطرِ ي َق ٍة ُت ِ ّس ُد
صدِ َقائِي ُش َع َرا َء ْ َ
ال ِ
اه ِل َيةِ (أَ ْق ِص ُد ُش َع َرا َء
أَ ْ
والر ْغبَةِ ) أَ ُقو ُل ِل َك ِل َماتِي أَ ْن
البَ ِصي َر ِة َوال ُهيَ ِام ِ ّ
َ
َ
ي ش َفت ََّي َو َهذا َّ
الض ْوء الذِ ي
تَنْت َِش َي ِف َم َكا ِن َها بَ ْ َ
ِالس َفرِ ِف
يَ ِجيئُ َها مِ ْن أَ ْش َياء ال َواقِ ِع أ ُ ْغرِ ي َها ب َّ
ص ُعو ًدا َ
َو ْح ِش ّيةِ ُسق ٍ
آخر
س ِإ ّالَ ُ
ُوط لَيْ َ
هكــذا تختلــط انفــاس الشــعراء القدامــى مــع انفــاس الشــاعر املعاصــر ،
وهــو يتهيــأ للســفر يف أعمــاق احلكايــات القدميــة  ،ويالــه مــن موقــف حيــث
يعبــر اجلســد عــن اســتحالة الوصــول إلــى حقيقــة مؤكــدة يف تلــك احليــاة .
الرغبــة تســبق حتقــق اجلســد فيمــا تتــردد ســيرة « يوســف «  ،ومــدى تعلــق
امــرأة العزيــز بــه .كإشــارة ملــا للرغبــة مــن حضــور وملــا للتقــوى مــن قيمــة
ثمينــة وعزيــزة  ،خاصــة أن فتنــة الوجــه ال تعنــي فتنــة اجلســد :
ِلر ْغبَةِ َج َس ًدا يُولَ ُد ِف ا َ
جل َسد
َحيْثُ نَ َرى ل ِ ّ
َ
َ
ّ
ُ
َ
اب أ ْن ن َح ِ ّيي امرؤ ال َقيْس،
َحيْثُ نقْدر َو َرا َء كل ِح َج ٍ
َونَ ْست َِش ّف ُع َمر بْ َن أَبِي َربِي َعة،
َو َحيْثُ نَ ْس َم ُع ا َ
حل َج َر َواملَا َء يَت ََح َّدثَانِ َدائ ًما َع ْن
وس َف وا ْمرأَ ِة ال َعزِ يزِ - ،
يُ ُ
َس َ
ال ًما حض َر ُموت -
َ
َ
أس األ ْز َرقِ
الس ْو َدا َوان يف َهذا ال ّر ِ
أَ ّيَتُها ال َعيْنَان َّ
السماء،
الذِ ي ُس ِ ّمي َّ
أَ ّيَتُها امل َ ْرأَةُ التِي تَ ْغت َِس ُل ِب َع َسل َد ْوعن،
ِحزَا ُم َها بَ ْح ُر ال َع َرب
َو َخل ْ َخال ُ َها امل َ ْوج.
وهكــذا ننهــي قراءتنــا للقصيــدة  ،فنعيــد اكتشــاف قــدرة أدونيــس علــى
توظيــف املعرفــة واألســطورة يف قالــب محكــم وصياغــة فاخــرة  .كذلــك ال
يغيــب عــن فراســة املتلقــي كثافــة اخليــال لشــاعر مجيــد متكئــا علــى خبــرة
حياتيــة تــدرك إدراكا جميــا  ،مــا يف احليــاة مــن دهشــة ومخاطــر وســحر
ال يغيــب أبــدا طاملــا اللغــة حيــة وعميقــة ومتوثبــة ■ .
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متابعات

ولي العهد يصل األحساء لإلطمئنان على صحة
مصابي حادث مسجد “الرضا”
رئيــس الشــؤون اخلاصــة لســمو ولــي العهــد األســتاذ ســليمان بــن نايــف
كتب /طالب املوسى
وصــل بحفــظ اهلل ورعايتــه صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف الكثيــري ،ومديــر عــام مكتــب ســمو وزيــر الداخليــة للدراســات والبحــوث
بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة اللــواء ســعود بــن صالــح الــداود  ،والســكرتير اخلــاص لســمو ولــي العهــد
إلــى محافظــة األحســاء لتقــدمي واجــب العــزاء واملواســاة ألســر وذوي األســتاذ أحمــد بــن صالــح العجــان .
املواطنــن الذيــن انتقلــوا إلــى رحمــة اهلل يف حــادث التفجيــر الــذي
وقــع مبســجد الرضــا يف محافظــة األحســاء ظهــر أمــس اجلمعــة .
وكان يف اســتقبال ســمو ولــي العهــد لــدى وصولــه مطــار األحســاء
اإلقليمــي  ،صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن
عبدالعزيــز أميــر املنطقــة الشــرقية  ،وصاحــب الســمو األميــر بــدر
بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ األحســاء .
كمــا كان يف اســتقباله معالــي مديــر األمــن العــام الفريــق عثمــان
بــن ناصــر احملــرج ،ووكيــل محافــظ األحســاء خالــد البــراك ومديــر
شــرطة املنطقــة الشــرقية اللــواء غــرم اهلل بــن محمــد الزهرانــي
ومديــر اإلدارة العامــة للمــرور اللــواء عبــداهلل بــن حســن الزهرانــي ،
ومديــر اإلدارة العامــة للدوريــات األمنيــة اللــواء صالــح بــن عبــداهلل
الصالــح  ،ووكيــل رئيــس املراســم امللكيــة األســتاذ هشــام آل الشــيخ
وعــدد مــن املســئولني.
وقــد وصــل مبعيــة ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو امللكــي األميــر
عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ومعالــي املستشــار
بالديــوان امللكــي األســتاذ عبــداهلل بــن عبدالرحمن احمليســن ،ومعالي
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كان يستعد لتلقيم «رشاشه» بحماسة بالغة،
لم يعد يطيق صبراً ،ينتظر بهوس قتل املزيد
من األبرياء ونشر الدماء والفتنة على مساحة
أوسع ،ذلك لم يأت ضمن مشهد فيلم إثارة ،وال
يف صورة من خيال ،كان واقعاً وقف عليه مصلو
يوم اجلمعة يف مسجد الرضا يف األحساء،
وكاد أن يتحول إلى واقع يشبه الكابوس ،قبل
أن يتمكن ناصر القطيفي يف مشهد بطولي من
اإلمساك بالسالح قبل امتالئه ،وإنقاذ أرواح
كادت تفارق احلياة.
ناصر القطيفي معلم لغة إنكليزية يبلغ من
العمر  ٤٦عاماً ،توجه كعادته ومبعية اثنني من
أبنائه إلى مسجد الرضا الواقع يف حي محاسن
ألداء فريضة صالة اجلمعة ،ويسترجع تفاصيل
ذلك اليوم فيقول« :لم أتخيل نفسي يف موقف
كهذا ،بعد أن تعالت أصوات طلقات الرصاص
يف اخلارج ،وبادر الشباب بإغالق البوابة
الرئيسة للمسجد ،د ّوى صوت انفجار قوي ما
أدى إلى انقطاع الكهرباء ،علمنا منذ اللحظة
األولى أنه هجوم إرهابي ،بادر الشباب بوضع

الكراسي أمام البوابة الرئيسة منعاً لدخول
اإلرهابيني ،ولم يفكر أحد يف البوابة
األخرى إال بعد أن وصلنا صوت الرصاص
من جهتها ،حملناه عبر الزجاج بداية وكنا
يف انتظار ساعة دخوله ،كان أحد الشبان
يف انتظاره خلف الباب ،وباغته بضربة على
رأسه إال أنه لم يتأثر».
يكمل القطيفي سرده لتفاصيل احلادثة
فيقول« :حتولت أعمدة املسجد إلى حواجز
حالت بني الرصاص وأجساد املصلني،
أضحت مصدر حماية من الرصاص
والزجاج» ،خلف أحد تلك األعمدة وقف
ناصر وبعد دخول اإلرهابي «كان املسجد يعج
باملصلني ،وال مجال للتفكير إال بطرق احلماية،
واإلنقاذ ،وبعد أن توقف صوت الرصاص،
كان علي اخلروج من خلف العمود ،حينها كان
اإلرهابي يلقم سالحه ،سحبته منه مباشرة،
ولدي وابن شقيقي باإلمساك باإلرهابي،
وبادر
ّ
سحبت السالح الذي لم أشعر بحرارته إال
بعد االبتعاد قلي ً
ال ،حينها اجتمع املصلون حوله
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وتبني ارتداؤه حزاماً ناسفاً ،عدم انفجار ذلك
احلزام كان أشبه باملعجزة».
لم يلتفت ناصر إلى احلروق التي سكنت يده
إال بعد أن مت اإلمساك باإلرهابي ،لم يلتفت
لشقيقه الذي خضع الحقاً جلراحة حتت
تخدير كامل الستخراج الزجاج الذي انغرس
عميقاً يف قدميه ،كان تفكيره منصباً على آلية
جناة اجلميع ،سأل نفسه كيف أكون فاع ً
ال يف
حدث بحجم هذا؟ فأنق ُذ األرواح.

متابعات

اآلالف يشاركون في تشييع
شهداء اإلمام الرضا باألحساء
كتب /محمد التركي
شــيع أهالــي األحســاء شــهداء التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف مســجد
اإلمــام الرضــا يف حــي محاســن اجلمعــة الفائــت.
وشــارك اآلالف ،حيــث انطلقــت مســيرة التشــييع مــن دوار البانــوش بإجتــاه
مقبــرة العيونــي وافترقــت اجلثامــن ُكل إلــى مثــواه حيــث ووري الشــهداء
حســن البــدر وماهــر العبــداهلل وفــؤاد املمــن ومحمــد املمــن يف ثــرى ثــاث
مقابــر يف محافظــة االحســاء.
وأقيمــت الصــاة علــى جثامــن الشــهداء بإمامــة امــام مســجد السياســب
الســيد علــي الناصــر مبشــاركة اآلف املشــيعني مــن الشــيعة والســنة مــن
ابنــاء الوطــن يف مشــهد مهيــب وحزيــن.
وحضــر عــدد كبيــر مــن املشــايخ واألعيــان والوجهــاء ،وقــدم املشــيعون
مــن كل مــكان خصوصــا مــن البلــدات املجــاورة مــن موقــع احلــدث املؤلــم
إلــى جانــب األعــداد الكبيــرة مــن املشــيعني الذيــن قدمــوا مــن عمــوم مــدن
الشــرقية قبــل ســاعات مــن بــدء التشــييع.
وقــد جتلــت اللحمــة الوطنيــة يف أقصــى درجاتهــا بــن أطيــاف األحســاء
بــل علــى مســتوى املنطقــة الشــرقية يف مشــهد مهيــب صنعــه أبنــاء الوطــن
شــيعة وســنة عندمــا تســابقت القلــوب قبــل الكفــوف لتســاهم يف حمــل
نعــوش الضحايــا.
وانطلــق عــدد مــن اهالــي محافظــة القطيــف وقراهــا متجهــة إلــى مدينــة
املبــرز للمشــاركة يف التشــييع وتقــدمي واجــب العــزاء واملواســاة ألهالــي
الشــهداء.
وســار موكــب املشــيعيني ،وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة ،لتشــييع شــهداء

مســجد اإلمــام الرضــا ورفــع املشــيعون الذيــن توافــدوا مبكــراً مــن داخــل
وخــارج محافظــة األحســاء لســاحة التشــييع أعالم ـاً ويافطــات تدعــو إلــى
الوحــدة الوطنيــة وعــدم االجنــرار إلــى الفتنــة الطائفيــة البغيضــة.
ودفــن حســن البــدر يف مقبــرة املجابــل يف املبــرز ،ونقــل فــؤاد املمــن وابنــه
محمــد إلــى قريــة اجلبيــل ،وماهــر العبــد اهلل إلــى قريــة املطيــريف.
موحدة يف قاعة األحساء لألربعة بالنسبة للرجال.
وكانت التعازي ّ
مــن جهــة أخــرى ،أصــدر  50عالــم ديــن يف محافظــة األحســاء بيا ًنــا
اســتنكروا فيــه الهجــوم االنتحــاري ،مؤكديــن أن احلــوادث اإلرهابيــة التــي
وخصوصــا املصلــن يف بيــوت اهلل تؤ ّكــد دنــاءة وهمجيــة
تســتهدف اآلمنــن
ً
مــن يقومــون بهــذه األعمــال ومــن يؤيدونهــم.
وشــددوا علــى ضــرورة التعــاون بــن اجلميــع ومســاندة رجــال األمــن يف
مهامهــم ،وكذلــك زيــارة املصابــن يف احلــوادث اإلرهابيــة ،والشــد مــن
أزرهــم وكذلــك مواســاة أهالــي الشــهداء.
وطالــب العلمــاء بــأن يجــري العمــل علــى جتفيــف منابــر الفــن وقنــوات
التحريــض الطائفــي التــي بلغــت مداهــا ،والوقــوف بحــزم يف وجــه فتــاوى
التكفيــر والتفجيــر ،مج ّدديــن التأكيــد علــى مــؤازرة رجــال األمــن ألداء
مهامهــم.
وكان يف مقدمــة املوقعــن علــى البيــان الشــيخ إبراهيــم البطــاط ،والشــيخ
عــادل البوخمســن ،وهاشــم الســلمان والشــيخ محمــد اللــومي.
ألي نــوع
وأشــار العلمــاء إلــى أهميــة وحــدة صــف الوطــن ،وعــدم االجنــرار ّ
مــن أنــواع الفتنــة التــي يريدهــا أعــداء هــذا الوطــن والهادفــون إلــى شــق
الصــف مــن خــال ممارســاتهم الشــيطانية.
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متابعات

أرامكو توافق على تخصيص
أرض ملستشفى القطيف
على طريق أبو حدرية

وافقــت شــركة أرامكــو الســعودية علــى اســتخدام أرض علــى طريــق
أبــو حدريــة يف محافظــة القطيــف مبســاحة  410000متــر مربــع
لتكــون مقــراً ملشــروع مستشــفى القطيــف ( )500ســرير مــع الســكن
وهــو املشــروع الــذي وجــه خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك عبــداهلل
بــن عبدالعزيــز آل ســعود بإنشــائه قبــل نحــو ثــاث ســنوات.
فــإن ارامكــو وبنــاء علــى خطــاب موجــه مــن صاحــب الســمو امللكــي
أميــر املنطقــة الشــرقية ســعود بــن نايــف حــول بعــض املشــاريع التــي
حتتــاج لتخصيــص أراض لهــا ،أكــدت بأنــه وبالتنســيق مــع وزارة
الصحــة لدراســة هــذا الطلــب وال مانــع لديهــا مــن اســتخدام أرض مت
اقتراحهــا مؤكــدة بأنــه ولكــون وجــود مــزارع قائمــة يف املوقــع املعنــي
أوصــت بإجــراء دراســة بيئيــة واتبــاع معاييــر الهيئــة العامــة لألرصــاد
وحمايــة البيئــة قبــل تنفيــذ هــذا املشــروع.
هــذا ولــم يعــرف فيمــا إذا كانــت األرض املذكــورة تقــع يف منطقــة
إســتراحات األوجــام أم منطقــة أخــرى.
يشــار إلــى أن املجلــس احمللــي مبحافظــة القطيــف اجتمــع يــوم األثنــن
١٥/٩/٢٠١٤م مــع أمــن املنطقــة الشــرقية املهنــدس فهــد اجلبيــر ،
وخلــص االجتمــاع موافقــة األمانــة علــى تخصيــص أراضــي والســماح
ببنــاء مستشــفى القطيــف  500ســرير يف منطقــة اســتراحات االوجــام
وذلــك بنــاء علــى توصيــة ســابقة مــن املجلــس احمللــي بالقطيــف
برئاســة ســعادة احملافــظ خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان.

تقنية القطيف
حتتفي بدفعة جديدة
من خريجي
دورة اإلسعافات األولية
أقامــت الكليــة التقنيــة بالقطيــف ممثلــة بوحــدة العمــل التطوعــي مبركــز
النشــاط بالكليــة حفــل تســليم شــهادات دورة اإلســعافات األوليــة الثالثــة
حتــت شــعار يف حينــا مســعف  ،وذلــك بحضــور ســعادة عميــد الكليــة
األســتاذ /محمــد الســلوم ووكيــل الكليــة خلدمــات املتدربــن األســتاذ
عبدالواحــد آل يوســف ورؤســاء األقســام واملدربــن وعــدد كبيــر مــن
املتدربــن.
مــن جهتــه أوضــح ســعادة وكيــل الكليــة خلدمــات املتدربــن أ .عبدالواحــد
آل يوســف  ،أن الــدورة تأتــي انطالقــا مــن املســؤولية االجتماعيــة للكليــة
وتهــدف إلــى تعريــف وتدريــب املتدربــن علــى اإلســعافات األوليــة ملــا لهــا
مــن اهميــة كبيــرة يف احلــد مــن احلــوادث والتقليــل مــن آثارهــا باعتبــار
املعرفــة بهــا تعنــي الفــارق بــن احليــاة واملــوت وذلــك عندمــا يتــم إنقــاذ
مــن يتعرضــون حلــوادث تــكاد تــودي بحياتهــم إذا لــم يســعفوا يف الوقــت
احملــدد  ،أضــف إلــى ذلــك تهيئــة األبنــاء ليكونــوا قادريــن علــى تقــدمي
املســاعدة يف املجتمــع جلهــات االختصــاص يف مجــال اإلســعافات األوليــة.
جديــر بالذكــر أن املتدربــون الذيــن انهــوا الــدورة هــم  ( :موســى جعفــر
آل دبيــس  /فاضــل مهــدي احلــداد  /خالــد عبدالرحمــن الزهرانــي /
علــي صالــح طريــدي  /ناصــر ســالم العجمــي  /محمــد علــي آل غــزوي
 /زكــي حســن احلــوار  /أميــن حســن اللبــاد  /جهــاد احمــد الشــرفا /
محمــد راضــي الشــرفا  /عبدالرحمــن جاســم الدوســري  /معــاذ ســعد
البوحســون  /علــي عبدالرحمــن الزهرانــي  /محمــد علــي الدوســري /
مصطفــى حســن آل ســبت  /نــواف عيســى الناجــم  /بــدر حمــد اخلضيــر
 /جابــر يوســف الناصــر ).

إلى رحمة اهلل
احلاج محمد منصور املعلم
انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج محمــد منصــور املعلــم  ،عــن عمــر ناهــز  94عامــا ،مــن اهالــي ســيهات،
والــد كل مــن  :منصــور و محمدعلــي و ناجــي و أحمــد و علــي و ناصــر و حســن و  4بنــات .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
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حوار

حوار

حوار /سلمان العيد
أن تلتقــي بشــخص بقامــة المربــي والمــدرس
والرياضــي البــارز حســين بــن محمــد بــن أحمــد
الفــرج ،فهــذا بحــد ذاتــه كفيــل بــأن ينقلــك إلــى
عالــم آخــر ،يجمــع فيــه الجانــب العلمــي لكونــه
معلمــا ومربيــا فاضــا ،وبيــن الجانــب الرياضــي كونــه
العبــا وإدرايــا ناجحــا فــي نــادي الســام بالعواميــة..
بالتالــي فــإن الرياضــة والتعليــم يكمــان بعضهمــا
البعــض فــي تربيــة األجيــال علــى التعامــل الحســن
واإلخــوة والصداقــة والقيــم الحقــة ..الفــرج أكــد
لنــا خــال الســطور التاليــة بعــض جوانــب التجربــة
التــي جمعــت بيــن هذيــن الجانبيــن المهميــن..
فمــاذا يقــول هــذا الرياضــي والمربــي مــدرس اللغــة
األنجليزيــة؟

حسني بن محمد بن أحمد الفرج لــ « الخط»:

حب الرياضة أبعدني عن العمل في شركة
أرامكو السعودية
فيهــا ،وقضيــت فتــرة عملــي بــن الرياضــة والتدريــس وهلل احلمــد علــى كل
ـ هل ميكن أن تصف لنا بداياتكم يف احلياة العملية؟
ــــ ولــدت يف العواميــة ،ونشــأت وترعرعــت بهــا ،درســت املرحلــة االبتدائيــة حــال.
واملتوســطة يف مدارســها أيضــا ،كنــت أرغــب يف العمــل يف شــركة أرامكــو
ـ مثلــي مثــل أبنــاء جيلــي ـ وبالفعــل ذهبــت لك ّنــي لــم أســتقر وتركــت العمــل ـ وكيف نشأت عالقتكم بالرياضة؟
فيهــا ،حبــا يف ممارســة هوايتــي وهــي الرياضــة ،تركــت األرامكــو والتحقــت ــــ منــذ الصغــر كنــت مغرمــا بالرياضــة ،وباألنشــطة الرياضيــة ،وذلــك كعــادة
مبعهــد املعلمــن ،وتخ ّرجــت كمــدرس للمرحلــة االبتدائيــة مبدرســة حمــزة كل األطفــال كثــرة احلركــة وحــب اللعــب ،وكنــت ألعــب يف الديــرة بعــض
بــن عبداملطلــب يف رحيمــة ،ثــم ذهبــت إلــى الريــاض وقضيــت ســنة لدراســة األلعــاب الشــعبية املعروفــة ،والتــي تعتمــد علــى النشــاط البدنــي املمــزوج
اللغــة اإلجنليزيــة ،ثــم قضيــت ســنتني يف بريطانيــا وعــدت مدرســا للغــة باخلــداع الرياضــي واملهــارة الفنيــة ،وقــد عرفــت الرياضــة منــذ أن كان
االجنليزيــة وكانــت مدرســة قرطبــة أولــى املــدارس التــي تشـ ّرفت بالتدريــس عمــري  8ســنوات ،وحينمــا انتقلنــا الــى «اجلميمــة» ذهبــت ـ مــع أخــي األكبــر

مع رئيس الشؤون الرياضية يف املنطقة الشرقية محمد املرزوق
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مع الالعبني سعيد الزاهر ومحمد صخا

اللعب بالكرة  ..عام 1392هـ

الفرج يحمل شعار الكابتنية يف ملعب امللز عام 1398هـ

الفرج يف مباراة النجوم عام 1398

جعفــر يرحمــه اهلل ـ إلــى النــادي ،ومنــذ ذلــك احلــن (1384هـــ) وعالقتــي
بالنــادي لــم تنقطــع ،دخلتــه شــبال ولعبــت يف كل الدرجــات ،حتــى صــرت ـ
بتوفيــق اهلل ـ عضــو مجلــس اإلدارة ،ورئيســا مكلّفــا قبــل أن أصبــح رئيســا،
والشــيء بالشــيء يذكــر إن التحاقــي بالنــادي كان لوجــود وســائل جــذب ـ
غيــر الرياضــة ـ منهــا وجــود التلفــاز ،والــذي لــم يكــن يف املنــازل يف ذلــك
الوقــت ،وكانــت املشــاهدة يف الفتــرة النهاريــة مجانــا ،ويف الليــل مبقابــل
قــدره  4قــروش ،وكنــت أحــرص علــى املشــاهدة يف الفتــرة النهاريــة.

(أبومنــر) ،وكانــت الدرجــات (أشــبال ،درجــة ثانيــة ،درجــة أولــى) ،قبــل أن
يتغيــر املســ ّمى والترتيــب إلــى (أشــبال ،شــباب ،أولــى) ،يف تطــ ّور الحــق
باتــت (أشــبال ،ناشــئني ،شــباب ،أولــى) ،ولعلّــي أتذكــر أنــي لعبــت أول مبــاراة
لالحتــاد ضــد فريــق راس تنــورة وكان الفــوز حليفنــا ،وأمــا أول مبــاراة لــي
ـجلت أحــد
مــع نــادي الســام فكانــت ضــد نــادي الصفــا وفزنــا  1/2وقــد سـ ّ
الهدفــن ،وكان مركــزي طــوال الوقــت هــو الهجــوم ،وخــال فتــرة بقائــي يف
درجــة األشــبال متــت االســتعانة بــي للعــب يف الدرجــة األولــى وكان طــول
قامتــي قــد ســاهمت يف اختيــاري للعــب مــع الكبــار.

ـ ـ الشــك أن وراء هــذا االلتحــاق قصصــا وحــوادث ،لنبــدأ يف أي
األلعــاب التحقــت بالنــادي؟
ـ ما أبرز اإلجنازات التي حتققت وأنت يف درجة األشبال؟

ــــ حينمــا التحقــت بالنــادي كان إســمه (االحتــاد) قبــل أن يتــم تســجيله ــــ أبــرز إجنــاز شــهدته كان يف الســنة األولــى لتســجيلي رســميا يف درجــة
رســميا يف الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب ،ومت تغييــر اإلســم والتســجيل األشــبال هــي الفــوز ببطولــة املنطقــة الشــرقية ،حيــث لعبنــا مــع عــدة
يف العــام 1389هـــ وكان رئيــس النــادي احلــاج عبدالرحيــم بــن محمــد النمــر مباريــات مــع عــدة فــرق عريقــة وفزنــا عليهــا وأبرزهــا اجلزيــرة والبــدر

مع أفراد العائلة ويبدو شقيق الضيف األكبر املرحوم جعفر
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م
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رياضتنا بخير ولكنها بحاجة
إلى دفعة معنوية ومادية
اخلصخصة مشروع جميل
لكنه صعب ألندية القطيف
طبقت جتربتي الرياضية
يف التعليم وكانت النتائج إيجابية
والشــاطي ،وكانــت املبــاراة النهائيــة مــع الشــاطيء وفزنــا بنتيجــة قوامهــا 1/4
ضمن نادي السالم على ملعب الدمام عام 1398هـ

نادي السالم يف األحساء عام 1403هـ

يف أستاذ امللز عام 1398هـ

ـ ـ مــن املعــروف أن األنديــة تقصــر الالعــب علــى لعبتــن (فرديــة
وزوجيــة) مــاذا كانــت اللعبــة الثانيــة؟

ــــ يف احلقيقــة أنــا يف النــادي لعبــت أكثــر مــن لعبــة ،فقــد لعبــت كــرة اليــد ألن
النــادي يف بدايــة تســجيل اللعبــة كان النظــام يســمح بــأن يلتحــق بهــا العبــو
كــرة القــدم والطائــرة والســلة ،ألنهــا لعبــة جديــدة ،ويــراد لهــا أن تنجــح،
فلعبتهــا ملــدة ســنتني ( 1392ـ  ،)1393وحينمــا جــاء قــرار الفصــل اقتصــرت
علــى اللعــب يف كــرة القــدم ،مــع كــرة تنــس الطاولــة التــي كانــت لعبــة رفيقــة
لــي منــذ البدايــات ،ودخلــت يف دورة الشــؤون االجتماعيــة وأخذنــا بطولتهــا
عــام  1389ـ 1390هـــ وفيمــا بعــد لــم اســتطع التوفيــق بــن اللعبتــن فاقتصــر
نشــاطي الرياضــي علــى لعبــة كــرة القــدم ،ويف وقــت الحــق صــرت مســؤوال
عــن فريــق تنــس الطاولــة ،وقــد رافقنــي يف هــذه اللعبــة عــدد مــن الزمــاء
منهــم د .تقــي منصــور الفــرج ،عبــداهلل عبــاس البــدن ،عبدالرضــا الربــح،
جعفرمحمــد النمــر ،وغيرهــم

ـ ـ مــاذا عــن إجنــازات النــادي للدرجــة األولــى ،ومــن أبــرز زمالئــك يف
اللعبــة؟

ــــ أبــرز إجنازاتنــا هــو التصفيــات للصعــود ،لكننــا لــم نتمكــن مــن الصعــود الــى
الدرجــة الثانيــة ،ومــن ثــم الدرجــة األولــى ،وذلــك لعوامــل عديــدة ،أبرزهــا
أننــا واجهنــا فرقــا عريقــة ،ولــم يحالفنــا احلــظ يف جتاوزهــا ..أمــا أبــرز
زمالئــي يف اللعبــة فهــم كثيــرون ،وأبرزهم:أخــي املرحــوم جعفــر الفــرج ،علــى
العريض(ابوســامي) ،عبداحلليــم الزاهــر ،محمــد صخــا (صخيــان) ،محمــد
حســن الربــح ،محمــد العريــض ،حســن املعيــوف ،جعفــر الهــزمي ،علــى كاظم،
منصــور البــدن ،مهــدي الزاهــر ،احدمــد يوســف ،جعفــر شــلب, ،والصديــق
ســعيد الزاهــر (ابومدحــت) وغيرهــم وأرجــو املعــذرة إذا نســيت أحدهــم..
أمــا مــن الفــرق األخــرى فقــد عاصــرت عــددا مــن الالعبــن يصعــب ذكرهــم
منهــم الشــمروخ وعثمــان مــرزوق وحســن األبيــض وأحمــد الطــوال ،وراشــد
ياقــوت ،أوالد الدولــة ،رضــي بريــه ،ســلمان املــرزوق ،جعفــر أمــن  .....الــخ
وبالفعــل كان ذلــك الوقــت هــو الزمــن اجلميــل للرياضــة وحتديــد كــرة القــدم
يف القطيــف.

ـ الم متارس التحكيم أوالتدريب؟

ــــ مارســت التحكيــم لفتــرة بســيطة ،وكنــت حكمــا رســميا يف الرئاســة العامــة
لرعايــة الشــباب ،وشــهدت بعــض املواقــف املؤســفة التــي جــرت للحــكام مــن
قبــل الضــرب والســب والشــتم ،فتركــت هــذا النشــاط إلــى غيــر رجعــة.

ـ وكيف وصلت إلى سدة الرئاسة يف النادي؟
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يف مباراة قدامى العبي القطيف عام 1408مع النور ويبدو الشمروخ
وعثمان املرزوق وسلمان احلساوي وحسني االبيض
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

ــــ أنــا يف احلقيقــة لــم أعــط النــادي الكثيــر مــن جهــدي ووقتــي حينمــا كنــت
رئيســا مثلمــا أعطيتــه وأنــا العــب ،ولكــن خدمــة النــادي كانــت شــرفا لــي
طــوال الوقــت ،فقــد التحقــت بالنــادي منــذ كنــت صغيــرا كمــا ســبق القــول،
ويف فتــرة رئاســة احلــاج جعفــر بــن ســعود الزاهــر (ابــو ســعود) حصلــت
علــى الكثيــر مــن الفــرص للعطــاء ،فقــد كان يشــجعني كثيــرا وأعطانــي الثقــة

حوار

بنفســي ،صحيــح أن إخفاقنــا يف حتقيــق اإلجنــازات كان مســببا لإلحبــاط،
لكــن وجــود شــخصيات مثــل (ابــو ســعود) كانــت كفيلــة باالســتمرار ،فالالعــب
اجليــد يبحــث عــن اإلجنــاز ..وقبــل أن أكــون رئيســا للنــادي كنــت عضــو
مجلــس إدارة يف النــادي ،ومت تكليفــي برئاســة النــادي بعــد وفــاة أخــي جعفــر،
وكنــا ـ طــوال الوقــت ـ نشــكو مــن وضــع مــادي حــرج ،وننتظــر بفــارغ الصبــر
مجــي امليزانيــة مــن الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب ،وكان أعضــاء املجلــس
يدفعــون مــن جيوبهــم لتســيير أعمــال النــادي ،وهــذه املشــكلة دائمــة اســتمرت
حتــى بعــد خروجــي مــن النــادي ،وحينمــا جئــت إلــى رئاســة النــادي وصــرت
رئيســا مكلفــا لــم يكــن يف اإلدارة غيــر ثالثــة أعضــاء (نصــر احمــد الزاهــر،
علــى ابراهيــم جوهــر ،وأنــا) ،بعــد ذلــك مت تشــكيل املجلــس ،وعلــى ذكــر
الوضــع املــادي فــإن مصــادر الدخــل لــكل نــادي لــم تتعــد ميزانيــة الدعــم،
وعائــد املباريــات الوديــة ،وهــذا قــد توقــف ـ كمــا يبــدو ـ يف الوقــت احلاضــر.

مارست لعبتي تنس الطاولة واليد
وحوادث مؤسفة أبعدتني عن التحكيم
ال بد من حل املشكلة املادية
لتحقيق النهضة يف األندية

ـ ما هو مبدؤك اإلداري الذي سرت عليه؟

ــــ اتبعــت سياســة أخــي جعفــر يف كل شــيء ،يكفــي أننــا يف عهــد املرحــوم
قــد ناقشــنا مســألة االســتثمار وكانــت لدينــا بعــض األراضــي مســجلة باســم
رئيــس النــادي الســابق (أبــو منــر) ،وكنــا نفكــر ببيعهــا وشــراء عمــارة يف
الدمــام تكــون مصــدر دخــل للنــادي ،وكانــت لدينــا نقاشــات طويلــة وعريضــة
علــى هــذا الصعيــد ،إلــى أن تــويف األخ جعفــر ،الــذي كان يســتقطب الــكل،
وقــد اســتدعى اجليــل املؤســس للمشــاركة يف إدارة النــادي وقــد اســتجاب
بعضهــم لذلــك..

فريق تنس الطاولة يف معسكر بجمهورية مصر العربية عام 1398هـ

ـ ـ مقولــة أن النــادي (رياضــي ،اجتماعــي ،ثقــايف) هــل طبقــت لديكــم
يف نــادي الســام ،أم هــي مقولــة ال مصــداق لهــا؟

ـــــ بالنســبة لنــا يف النــادي طبقنــا هــذا الشــعار بصــورة دقيقــة وواســعة ،فقــد
حزنــا علــى جائــزة املركــز األول للنشــاط الرياضــي علــى مســتوى اململكــة،
وذلــك يف عهــد رئاســة جعفــر بــن ســعود الزاهــر ،وكنّــا نصــدر أكثــر مــن
صحيفــة حائطيــة ،واحــدة متخصصــة للشــؤون الصحيــة ،وأخــرى للشــؤون
الرياضيــة ،وثالثــة للشــؤون االجتماعيــة ،كمــا كنــا نقيــم بعــض املعــارض
التشــكيلية وبعــض العــروض املســرحية ..وبالنســبة للــدور االجتماعــي كان
لدينــا دور القيــام بتنظيــف املســاجد ،وتنظيــف املقبــرة.
ـــــ علــى ذكــر املســاجد ،مــن املعــروف أن العالقــة بــن األنديــة واملســاجد علــى
غيــر مــا يــرام ..كيــف كانــت العالقــة يف عهدكــم؟
ــــ بحكــم كونــي مدرســا ،والعبــا رياضيــا ،فقــد اســتطعت ـ بتوفيــق اهلل ـ أن
اكســب احتــرام الشــباب ،وســاعدني هــذا األمــر يف النجــاح يف النشــاطني،
واســتطعت التوفيــق بــن اإلثنــن بــن جديــة التدريــس وبــن االنفتــاح علــى
الطــاب ،واســتطعت أن أوجــد حالــة مــن التوفيــق بــن املســجد واملدرســة
والنــادي واجلمعيــة أيضــا ،وقــد جتســد ذلــك يف العديــد مــن النجاحــات منهــا
حمــات تنظيــف املقبــرة واملســاجد ،وكذلــك مشــروع الــزواج اجلماعــي الــذي
هــو صيغــة عمــل للتعــاون بــن اجلمعيــة والنــادي ،اللذيــن همــا «عينــان يف
رأس واحــد» كمــا كان يك ـ ّرر أخــي جعفــر يرحمــه اهلل.

ـ ـ بــن املــدرس والرياضــي أيهمــا يغلــب علــى شــخصية حســن
الفــرج؟

ــــ رغــم ح ّبــي للتدريــس ،وقــد أضــاف لــي الكثير ،لكـ ّـن شــخصية الرياضي هي
الغالبــة ،وأفتخــر بكونــي رياضيــا أكثــر مــن كونــي معلّمــا .وكمــا ســبق القــول
أنــي ســاهمت يف دعــم النشــاط الرياضــي بخبرتــي التعليميــة ،واســتفدت مــن
منظومــة عالقاتــي وانفتاحــي مــع الطــاب لتوجيههــم ورفــع مســتواهم العلمــي
والرياضــي يف آن واحــد.

مباراة مع فريق النجوم عام  1398وتضم جنوم العصر الذهبي لنادي السالم

يف املدينة املنورة مع الفريقع عام 1397هـ

ـ ـ لــو أن طالبــا متعثــرا ذا مســتوى متواضــع ،كيــف تعمــل إلطالقــه
وانقــاذ مــن التعثــر؟
ــــ ســؤال جميــل ويف محلّــه ،وقــد م ـ ّرت بــي بعــض احلــاالت ،اســتفدت مــن
احلالــة الرياضيــة وطبقتهــا يف املدرســة ،فالطالــب املتعثــر هــو يف الغالــب

مع بعض افراد األسرة
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حوار

حولت النادي من رياضي
أنشطة عدة ّ
إلى اجتماعي وثقايف أيضا
ابــن املدينــة أو البلــدة التــي أعمــل بهــا ،فــأول خطــوة أتعــ ّرف علــى ظروفــه
االجتماعيــة ،واخلطــوة الثانيــة اســعى الكتســاب ود الطالــب ،وأتعامــل معــه
تعامــا أبويــا ،وأقــوم بتحويلــه علــى املرشــد الط ّ
البــي ،ويف كثيــر مــن احلــاالت
كان املرشــد يستشــيرني يف بعــض احلــاالت ،لكونــي أعــرف الطــاب ورمبــا
كنــت يف وقــت مــا أقــرب مــدرس لهــم ،كونــي يف كثيــر مــن األحيــان كنــت ألعــب
كــرة القــدم مــع طالبــي ،ولكنــي ـ وهلل احلمــد ـ إذا دخلــت الصــف أحتــول إلــى
معلّــم وليــس زميــل ملعــب ،وأحظــى باحتــرام كافــة الطــاب واملدرســن علــى
حــد ســواء ،وقــد ســاهمت ـ بفضــل اهلل ـ يف حــل مشــاكل العديــد مــن الطــاب
مــن هــذا الطريــق.

مع الشيخ الصفار والسيد الشميمي

يف احتفال فوز النادي بإحدى بطوالت تنس الطاولة 1418هـ

ـ ـ لنعــود الــى الرياضــة مــرة أخــرى ،ســؤال ملــح يف هــذا الشــأن :مــاذا
ينقــص رياضتنــا احملليــة؟
ــــ كل أنديتنــا الرياضيــة تعانــي مــن الوضــع املــادي ،وأي نــادي لــم يوفــر لــه
مصــدرا ماليــا كافيــا لــن يتقــدم ،ولــو كان األمــر يف يــدي ألنشــأت لــكل نــادي
مقــرا إداريــا متكامــا  ..ومــا أراه يف الوقــت احلاضــر أن األنديــة متتلــك
اإلمكانــات العاليــة ،لكــن التحديــات التــي تواجههــا أكثــر مــن ذي قبــل ،واألنديــة
زادت مســؤولياتها بزيــادة عــدد األلعــاب لديهــا ،لــذا ال بــد مــن وضــع املشــكلة
املاديــة علــى ســكة احلــل كــي تنطلــق األنديــة وحتقــق األهــداف املرجــوة.

ـ ـ مــاذا تقــول عــن فكــرة اخلصخصــة ،أي جعــل األنديــة مؤسســات
مســتقلة بذاتهــا ،ماديــا وإداريــا؟

يف مكتب النادي

ـ أراهــا مشــروعا جميــا ،لكنــه خيــار متقــدم للغايــة ،يصعــب تطبيقــه يف
الوقــت احلاضــر ،خصوصــا يف أنديــة القطيــف ،ومــا تــراه يف األنديــة الكبيــرة
مــن وضــع مــادي مســتقر وذلــك بســبب وجــود لعبــة كــرة القــدم ،فهــي يف الغالــب
أنديــة كــرة قــدم الغيــر  ..إن األنديــة متتلــك العديــد مــن املواهــب ،هــذه املواهب
بحاجــة إلــى رعايــة واهتمــام وصقــل حتــى نصــل برياضتنــا إلــى وضــع أفضــل..
هــذا ال يعنــي أن رياضتنــا ليســت بخيــر ،وإمنــا بحاجــة إلــى دفعــات معنويــة
وماديــة إضافيــة

ـ يف ختام هذا احلوار ،ماذا تقول؟

الفرج مع اخوانه احمد وعلي وظهير

ــــ أقــول أن التربيــة تأتــي يف أي مــكان ،يف املنــزل واملدرســة واملســجد والنــادي،
وال ينبغــي أن تكــون هــذه املؤسســات يف تضــاد مــع بعضهــا ،وذلــك خلدمــة
بالدنــا احلبيبــة ،وهنــا ال بــد مــن كلمــة شــكر لكافــة أعضــاء مجالــس إدارات
النــادي ،وكافــة مجالــس إدارات األنديــة بشــكل عــام ،فالــدور الــذي يقومــون بــه
كبيــرا وهامــا لدعــم املجتمــع ورفعــة شــأنه ..كمــا أشــكر مجلــة اخلــط علــى هــذا
احلــوار واهلل يوفــق اجلميــع والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه■ .

مع الشيخ حسن الصفار ،والسيد طاهر الشميمي واحلاج عبدالقادر ابو املكارم يف النادي عام 1420

الفرج يف تصفيات تنس الطاولة باملدينة املنورة عام 1399
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حوار
صحتني

صحتني

استخدامات زيت جوز الهند الجمالية
يعتبــر أخصائيــو التجميــل زيــت جــوز الهنــد حـ ًـا ســحر ًيا ملعظــم مشــكالت
الشــعر والبشــرة حيــث يحتــوي علــى عــدة أحمــاض دهنيــة وفيتامينــات
ومعــادن مهمــة ومفيــدة للعنايــة بالشــعر والبشــرة ،حيــث يدخــل زيــت جــوز
الهنــد يف تصنيــع املســتحضرات التجميليــة اخلاصــة بالبشــرة اجلافــة
والشــعر اجلــاف.
نقــدم لــك يف هــذه املقالــة فوائــد زيــت جــوز الهنــد اجلماليــة لتنعمــي
بجمــال وجاذبيــة ال يشــوبهما أي مشــكلة جماليــة.
ترطيب وتنعيم الشعر:
ميكــن اســتخدام زيــت جــوز الهنــد يف ترطيــب الشــعر والبشــرة وذلــك عــن
طريــق اســتخدامه يف حتضيــر اخللطــات الطبيعيــة وذلــك الحتوائــه علــى
معــادن ودهــون صحيــة ميكــن االســتفادة بهــا يف احلصــول علــى بشــرة
نقيــة وشــعر ناعــم ورطــب.
آثار اجلروح:
تظــل بعــض العالمــات الغيــر مرضيــة بعــد الشــفاء مــن اجلــروح علــى
البشــرة ،ميكــن لزيــت جــوز الهنــد أن يخلصــك مــن تلــك العالمــات
املزعجــة ،فقــط قومــي بدهــن املنطقــة املصابــة بالقليــل مــن الزيــت يوم ًيــا قومــي باســتبدال مزيــل العــرق بزيــت جــوز الهنــد للحمايــة مــن األخطــار
للتخلــص ســري ًعا مــن تلــك اآلثــار املزعجــة واحلصــول علــى بشــرة نقيــة الصحيــة التــي قــد يــؤدي اســتخدام مزيــل العــرق لهــا وذلــك الحتــواء
مزيــات العــرق علــى نســبة عاليــة مــن املــواد الكيماويــة التــي تؤثــر علــى
وخاليــة مــن أي عالمــات.
الصحــة البشــرة بشــكل ســلبي.
خشونة الكوع:
ميكــن اســتخدام زيــت جــوز الهنــد يف ترطيــب منطقــة الكــوع التــي تعانــي مزيل للمكياج:
مــن مشــكلة اخلشــونة وذلــك الحتــواء هــذا الزيــت الرائــع علــى أحمــاض ميكنــك اســتخدام زيــت جــوز الهنــد كمزيــل رائــع للمكيــاج عــن طريــق
بــل قطعــة مــن القطــن بهــذا الزيــت الرائــع ومســح آثــار املاســكرا وظــال
دهنيــة تخلــص البشــرة مــن اخلشــونة املوجــودة بهــا.
اجلفــون.
مزيل للعرق:

نصائح لعالج حموضة المعدة خالل الصيف
يعانــي الكثيــرون مــن حموضــة املعــدة ،خاصــة
مــع ارتفــاع درجــة حــرارة اجلــو يف الصيــف،
وامليــل لشــرب امليــاه الغازيــة بكثــرة ،ورمبــا
تــؤرق املــزاج وتســبب ثقــا يف البطــن وآالمــا
يف املــريء وعطشــا شــديدا بعــد تنــاول الطعــام،
كمــا تزعــج األشــخاص املصابــن بهــا ممــا يســبب
عــدم النــوم املريــح ،أو تــؤدي لقرحــة املعــدة،
وقــد تزيــد احلالــة ســوءا مــع زيــادة الضغــوط
العصبيــة ،والتوتــر والقلــق ،ممــا يــؤدي لزيــادة
إفــراز أحمــاض املعــدة ،وتعــود أســباب حموضــة
املعــدة أيضــا لنمــط حيــاة غيــر صحــي ،أو تكــرار
ِ
إليــك أهــم األســباب
تنــاول األطعمــة احلريفــة،
حلموضــة املعــدة لتوخــي احلــذر.
– من أسباب احلموضة:
 -1تناول األطعمة الدسمة بإستمرار.
 -2زيادة أحماض املعدة.
 -3تناول الطعام بسرعة دون املضغ اجليد.
 -4اإلفراط يف التدخني .
 -5تنــاول الوجبــات الســريعة الغنيــة بالدهــون
والنشــويات.
 -6تناول األطعمة املقلية بالزيت الغزير.

 -7تناول املشروبات الغازية بكثرة.
 -8تنــاول الطعــام الدســم يف أوقــات متأخــرة يف
املســاء.
 -9النوم مباشرة بعد األكل.
 -10تنــاول التوابــل واملخلــات واألطعمــة
احلريفــة بكثــرة.
 -11بعــض األشــخاص لديهــم حساســية مــن
احلمضيــات ممــا يــؤدي للشــعور باحلموضــة.
 -12الــوزن الزائــد يــؤدي للتخمــة وبالتالــي
ا حلمو ضــة .
– طرق عالج احلموضة:
– شرب املياه لتخفيف أحماض املعدة.
– تنــاول وجبــات صغيــرة مقســمة علــى مــدار
اليــوم ،بــدال مــن تنــاول وجبــة كبيــرة احلجــم مــرة
واحــدة.
– تناول جوز الهند ،وحليب جوز الهند.
– ضرورة إنقاص الوزن.
– التوقف عن التدخني.
– شرب اللنب الرايب.
– النوم بعد نصف ساعة من تناول الطعام.
– مشــروب اجلــزر وعصيــر اخليــار مفيــد جــدا يف

حالــة احلموضة.
– تناول احلليب.
– تنــاول األطعمــة اخلفيفــة واملســلوقة،
واخلضــروات املطهيــة بــدون دهــون.
– التقليــل مــن الضغــط العصبــي حيــث الضغــوط
تــؤدي لزيــادة إفــراز األحمــاض بكثــرة.
– شرب الريحان املغلي.
يف احلاالت املرضية الشــديدة البد من استشــارة
الطبيــب ليصــف نظامــا غذائيــا صحيــا ،مــع
محاولــة البعــد عــن التوتــر والضغــوط العصبيــة،
وااللتــزام بالعــاج.

العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

17

طبية

د .أحمد زكي آل سيف

ماذا تخبئ بيوتنا؟

حينمــا تســأل أحدنــا عــن أســباب اإلعاقــة يف مجتمعنــا فــإن أول مــا يتبــادر
للذهــن احلــوادث املروريــة التــي تقصــف وردة الشــباب يف أوج نضارتهــا.
وهــذا صحيــح حلــد كبيــر ،فاحلــوادث املروريــة حصــدت املركــز األول عندنــا
عــام  2010يف دراســة عامليــة عــن الســنوات التــي تضيــع هــدرا بســبب
اإلعاقــة (األعــم مــن العجــز والوفيــات املبكــرة) ،واشــترك بهــا حوالــي
خمســمائة عالــم مــن مختلــف الــدول .غيــر أن املفاجــأة كانــت يف احتــال
االكتئــاب اجلســيم للمركــز الثالــث يف الســعودية بعــد احلــوادث وجلطــات
القلــب! فيمــا حلــت اضطرابــات القلــق يف املرتبــة العاشــرة متقدمــة علــى
مشــاكل شــائعة مثــل التهــاب املفاصــل والربــو!()1
حســب تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ،فــإن اإلعاقــة ال تقتصــر علــى
احلركيــة منهــا ،بــل تشــمل العاهــات البدنيــة ،وكل مــا يقيــد نشــاط اإلنســان
علــى الصعيــد الشــخصي ،أو يحــد مشــاركته يف املجتمــع )2(.مــن هنــا نفهــم
أن كثيــرا منــا وممــن حولنــا يصــاب بإعاقــة مــن نــوع مــا خــال فتــرة مــن
حياتــه.
غيــر أن النمــط االجتماعــي -الــذي ال زلنــا نحتفــظ مبــا بقــي منــه -يشــكل
شــبكة مســاندة ودعــم للواحــد منــا يف أزماتــه ،ممــا يســاعده للتعــايف والعودة
حلياتــه الطبيعيــة ولــو بعــد حــن .املشــكلة أن هــذا النمــط أيضــا ال يــزال
يحمــل مشــاعر ســلبية جتــاه اللجــوء للمختصــن ملســاعدة الفــرد يف جتــاوز
هــذه الصعوبــات ،خصوصــا أن بعضهــا يتجــاوز املرحلــة الوقتيــة ويختبــئ يف

18

العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

شــخصية اإلنســان بشــكل اكتئــاب جســيم مزمــن.
وحينمــا نتحــدث عــن االكتئــاب فــا يتبــادر إلــى ذهنــك -أخــي القــارئ-
صــورة شــخصية حزينــة غارقــة يف الدمــوع ،بــل إن هــذا االعتــال املاكــر
قــد يختبــئ خلــف وجــه عبــوس شــديد الغضــب ،أو يف زي عامــل شــديد
االنهمــاك يف عملــه .ومــن هنــا فهــذه االعتــاالت ليســت مشــكلة األفــراد
ذوي «التخلــف العقلــي» كمــا يظــن البعــض ،بــل قــد يعانــي منهــا أنــا أو أنــت،
أو أحــد معارفنــا ممــن هــم يف قمــة مجدهــم الوظيفــي واالجتماعــي!
ولهــذا فلألســف ال توجــد يف منطقتنــا إحصائيــات شــاملة ودقيقــة يعتمــد
عليهــا ملعرفــة عــدد املصابــن مبشــاكل نفســية علــى اختــاف درجاتهــا.
ففــي دراســة شــملت  630امــرأة مــن القطيــف (2014م) وجــد أن حوالــي
الثلــث لديهــن أعــراض االكتئــاب ( )%33.3بينمــا قاربــت أعــراض التوتــر
والقلــق النصــف ( %45.1و )3(.)%43.2
ويف دراســة يف الدمــام (2014م) قــدر أن  %17.8مــن األمهــات الزائــرات
للمراكــز الصحيــة املشــمولة بالدراســة قــد أصــن باكتئــاب مــا بعــد
الــوالدة!( )4وارتبــط ذلــك بالتاريــخ العائلــي لالكتئــاب ،وعــدم مســاندة
األزواج ،ومشــاكل احليــاة املســببة للتوتــر .بينمــا رفعــت دراســة أخــرى هــذه
النســبة إلــى  %33يف الريــاض (2014م)!(- )5كال الدراســتني اســتخدمتا
مقيــاس أدنبــره الكتئــاب مــا بعــد الــوالدة مــع درجــة  30/10كحــد فاصــل.-
وليــس اآلبــاء ببعيديــن عــن اكتئــاب مــا بعــد الــوالدة! حيــث قــدر باحــث مــن
الدامنــارك (2007م) أن  %5مــن اآلبــاء يظهــرون أعــراض اكتئــاب مــا بعــد
الــوالدة علــى نفــس املقيــاس املذكــور!()6
ويف دراســة أجريــت يف املراكــز الصحيــة بالدمــام والقطيــف (2012م) قــدر
أن حوالــي الثلــث مــن الرجــال ( )%32.8لديهــم اكتئــاب بدرجــة مــا -وإن
كان أغلبــه بدرجــة بســيطة )7(.-لكــن األســوأ أن الرجــال يخفــون أعــراض
االكتئــاب لديهــم كمــا يــرى بعــض الباحثــن ،ممــا يضــع تســاؤال حــول النســبة
الصحيحــة مــن الرجــال املصابــن.
أمــا املراهقــون يف املتوســطة والثانويــة فــإن دراســة ســعودية حديثــة
(2015م) شــملت أكثــر  12ألــف طالبــا وطالبــة يف مختلــف املناطــق رأت أن
 %14.3مــن املشــاركني بلغــوا عــن أعــراض اكتئابيــة )8(،بينمــا اســتهدفت

طبية

دراســة يف الطائــف طــاب الثانويــة مــن اجلنســن
م) فوجــدت أن واحــدا مــن كل خمســة2007(
) لديــه أعــراض اكتئــاب متوســط%22.4( طــاب
)9(!إلــى شــديد جــدا
ولألســف فــإن كبــار الســن ليســوا يف راحــة مــن
 فقــد قــدرت دراســة ســعودية،العيــش كمــا نتخيــل
) يعانــون%39( م) أن أكثــر مــن ثلثهــم1999( قدميــة
)10(!مــن أعــراض اكتئابيــة
وال تســأل عــن النســب املرتبطــة باألمــراض املزمنــة
.كالســكري الــذي يــزداد تفشــيا يومــا بعــد يــوم
هنــا لــن أناقــش الدراســات التــي بذلــك جهدهــا
يف هــذا الســبيل وخرجــت بأرقــام مرعبــة يصــل
بعضهــا إلــى النصــف مــن املجتمــع يف حلظــة
 حيــث أنهــا مــكان للنقــاش يف حجــم،الدراســة
 لكــن مــا ال شــك فيــه.عينتهــا وإحــكام أســلوبها
أن هنــاك مشــاكل مختبئــة يف بيوتنــا نصــر علــى
إخفائهــا حتــى تكبــر مــع أوالدنــا وإخوتنــا وآبائنــا
USPSTF, January( !لــكل البالغــن مبــا فيهــم الســيدات احلوامــل والنفســاء
.ويتســع اخلــرق علــى راقعــه
فيمــا لــم يتــم إنهــاء التوصيــات املتعلقــة بفحــص جميــع املراهقــن- )2016 قبــل خمســة عشــر عامــا كان فحــص مــا قبــل الــزواج فكــرة تصــارع ســلبية
)11(.- غيــر أنــه صــار مطلبــا طبيعيــا بعــد إلزاميــة واألطفــال،املجتمــع لتخــرج إلــى الوجــود
فهــل ميكــن أن يصبــح الفحــص والعــاج النفســيني حاجــة طبيعيــة أيضــا يف
.الفحــص ووعــي املجتمــع بأهميتــه
 ومــن،وأثنــاء إعــدادي لهــذا املقــال أصــدرت إحــدى اجلمعيــات األمريكيــة الشــهيرة مجتمعنــا؟ لــم ال! ذلــك ال يحتــاج إال إلــى قانــون ملــزم وتوعيــة جــادة
■ .مبجــال الطــب الوقائــي توصيــات حديثــة بعمــل فحــص مســحي لالكتئــاب اإلحســاس باحلاجــة يولــد الســعي إلــى تلبيتهــا
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مقال

هادي عبد الواحد آل سيف

النظم االقتصادية
ومعالجة المشكلة االقتصادية
الجزء األول
مقدمة
تنشــأ معظــم العلــوم علــى أســاس معاجلــة مشــكلة معينــة ،أو تفســير عالقــات ومتغيــرات معينــة ،وهــذا هــو شــأن علــم االقتصــاد الــذي أتخــذ مــن العالقــة بــن
اإلنســان متمثـ ًا يف حاجاتــه ورغباتــه غيــر احملــدودة ،والطبيعــة متمثلــة مبواردهــا احملــدودة ،موضوعـ ًا للدراســة والبحــث .وأصبحــت هــذه العالقــة املوضــوع
الرئيــس لعلــم االقتصــاد والتــي باتــت ُتعــرف باملشــكلة االقتصاديــة.
يرتبــط جوهــر املشــكلة االقتصاديــة بالنــدرة يف املــوارد االقتصاديــة الالزمــة إلشــباع حاجــات املجتمــع غيــر احملــدودة ،لذلــك فهــي ترتبــط بعاملــن أساســيني
همــا حاجــات اإلنســان واملــوارد.
ُتعــد املــوارد االقتصاديــة املوجــودة علــى كوكــب األرض محــدودة ،لذلــك ت ُّعــد الســلع واخلدمــات أيض ـ ًا محــدودة ،وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الرغبــات
اإلنســانية غيــر محــدودة يف الواقــع أيضـ ًا .تكمــن املشــكلة االقتصاديــة يف تزايــد وجتــدد حاجــات اإلنســان ومحدوديــة املــوارد االقتصاديــة املتوفــرة ،فاإلنســان
دائمـ ًا مــا تدفعــه غريــزة أساســية أال وهــي الرغبــة يف احلصــول علــى املزيــد وتلبيــة احلاجــات املتجــددة ،لذلــك نــرى أنــه كلمــا توصــل اإلنســان إلــى شــيء محــدد
أشــبع مــن خاللــه حاجاتــه ورغباتــه مــا يلبــث أن يبــدأ مــرة أخــرى يف البحــث عــن إشــباع آخــر حلاجــات أخــرى متجــددة ،وألن املــوارد االقتصاديــة محــدودة
وال تكفــي إلشــباع كل هــذه احلاجــات فإننــا أمــام هــذه احلقائــق أمــام موضوعــن أساســيني مــن موضوعــات االقتصــاد أال وهمــا النــدرة  Scarcityواالختيــار
 .Choiceالنــدرة يف املــوارد واالختيــار بينهــا متثــان وجهـ ًا للمشــكلة االقتصاديــة أو مبعنــى آخــر أســباب املشــكلة االقتصاديــة
الندرة
النــدرة  Scarcityكلمــة يســتخدمها االقتصاديــون لتوضيــح أن الرغبــة
اإلنســانية يف شــيء معــن تزيــد عــن الكميــة املتوافــرة منــه والتــي متدنــا
بهــا الطبيعــة .يُعتبــر عامــل النــدرة مــن أهــم أســباب املشــكلة االقتصاديــة،
والنــدرة باملفهــوم االقتصــادي ال تعنــي عــدم وجــود الشــيء ،إمنــا عــدم
الكفايــة فيــه .ألن توفــر املــوارد االقتصاديــة بكميــة محــدودة ال تفــي بســد
حاجــات املجتمــع ،يعنــى أن املجتمــع يواجــه مشــكلة النــدرة  ،لذلــك نتحــدث
عــن النــدرة النســبية  ،Relative Scarcityأي نســبة املــوارد املتاحــة إلــى نســبة
احلاجــات اإلنســانية أو بعبــارة أخــرى العالقــة بــن احلاجــات اإلنســانية
ووســائل إشــباعها .فمث ـ ً
ا إن معــدن اليورانيــوم يُعــد نــادراً ويقصــد بذلــك
أنــه توجــد منــه كميــات محــدودة يف العالــم ،وهــذا املعنــى للفــظ (النــدرة)
هــو املعنــى الشــائع يف االســتعمال اليومــي أو العــام ،أمــا يف لغــة االقتصــاد
فالنــدرة هــي معنــى نســبي يُعبــر عــن العالقــة بــن احلاجــة إلشــباع الرغبــات
البشــرية ،وكميــة املــوارد االقتصاديــة الالزمــة إلشــباعها ،فقــد تكــون
الكميــات املوجــودة مــن مصــدر مــن املصــادر كبيــرة نوعـاً مــا ،ولكنــه يُعتبــر
مصــدراً نــادراً إذا مــا قيــس بالرغبــات البشــرية التــي ينبغــي إشــباعها ،أي
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أنــه نــادر مــن حيــث كميــة عرضــه املتــاح قياسـاً مبســتوى اإلشــباع املطلــوب
للحاجــات .مثــال آخــر،إذا كانــت حاجــة أحــدى املجتمعــات إلــى ()1000
طــن مــن القمــح ســنوياً ،بينمــا األراضــي الصاحلــة لزراعــة القمــح واملــوارد
املتاحــة تنتــج فقــط ( )500طــن مــن القمــح ســنوياً ،فيمكــن القــول أن هــذا
املجتمــع يواجــه عامــل النــدرة يف هــذا احملصــول ،بينمــا مجتمــع آخــر ينتــج
فقــط ( )500طــن ســنوياً ويحتــاج فقــط إلــى ( )500طــن ســنوياً ،فــا
يُعتبــر هــذا املــورد نــادراً بالنســبة لــه .وكلمــا كان عامــل النــدرة يف املــوارد
االقتصاديــة قائم ـاً كلمــا كانــت املشــكلة االقتصاديــة قائمــة.
الســلعة النــادرة تعتبــر ســلعة اقتصاديــة .فهــل يعتبــر وقــت الفــراغ يف حياتنــا
ســلعة؟ أحتــب أن حتصــل علــى وقــت فــراغ أكثــر مــن الوقــت املتــاح لــك
حالي ـاً؟ ال شــك أن معظمنــا يريــد ذلــك .ولهــذا يُعتبــر وقــت الفــراغ ســلعة
اقتصاديــة .معظمنــا يــود احلصــول علــى وقــت أطــول ملشــاهدة التلفــاز،
أو ملمارســة الرياضــة ،أو النــوم ،أو قضــاء وقــت أطــول مــع األســرة أو
األصدقــاء .ولكــن كل منــا ميتلــك  24ســاعة يف اليــوم .ونــدرة الوقــت تضــع
بــا شــك حــدوداً علــى مقدرتنــا لفعــل الكثيــر مــن األشــياء التــي نرغــب يف
القيــام بهــا.

مقال

ومــاذا بالنســبة عــن الهــواء النقــي غيــر امللــوث؟
منــذ ســنوات مضــت كانــت معظــم كتــب االقتصــاد
تصنــف الهــواء النقــي كســلعة حــرة متاحــة يف
الطبيعــة ،بحيــث ميكــن لــكل فــرد أن ينهــل منهــا
كل مــا يريــده .إال أن األمــر أختلــف اآلن .التلــوث
يف الهــواء خلــق مشــكلة النــدرة يف الهــواء النقــي
يف كثيــر مــن الــدول .فــإذا كنــت مــن األشــخاص
الذيــن يفضلــون األماكــن املفتوحــة ،واملســاحات
اخلضــراء املمتــدة ،أو األشــجار اليانعــة ،فإنــك
ســوف تــدرك أن هــذه األشــياء أصبحــت نــادرة
خاصــة يف املــدن املكتظــة بالســكان .ولــذا فهــي
أيض ـاً ســلع اقتصاديــة .وبنــاء علــى كل مــا ســبق
ميكننــا حتديــد اخلصائــص التــي تتميــز بهــا
ظاهــرة النــدرة:
-1النــدرة فكــرة نســبية :أي أنهــا متثــل عالقــة
بــن متغيريــن همــا القــدرة علــى اإلنتــاج مــن جهــة
والرغبــات البشــرية مــن جهــة أخــرى ،فهــي تُعــرف
ببســاطة بعــدم قــدرة املجتمــع علــى إنتــاج كل مــا
يحتاجــه أو يرغــب فيــه ،فقــد ميتلــك املجتمــع
قــدرات أو مــوارد كبيــرة ُتكنــه مــن إنتــاج أعــداد
كبيــرة مــن الســلع واخلدمــات ولكــن يف ظــل عــدم امتالكــه القــدرة علــى
اإلنتــاج بشــكل يفــي بجميــع مــا يرغــب فيــه املجتمــع فإنــه ســيبقي مبواجهــة
مســتمرة مــع النــدرة ,وهــذا يقودنــا إلــى اخلاصيــة الثانيــة مــن خصائــص
النــدرة.
-2النــدرة ال تعنــي ُ
الشــح أو الفقــر :يف كثيــر مــن املجــاالت يُطلــق أســم
النــدرة علــى الســلع التــي يحصــل فيهــا ُشــح أو نقــص يف الســوق أو تُســتخدم
للتعبيــر عــن قلــة أو انخفــاض القــدرة الشــرائية .فهــل هــذا يعنــى أن الســلع
التــي تتوفــر بكميــات كبيــرة يف الســوق تُعتبــر ســلع غيــر نــادرة أو أن الــدول
الغنيــة ال تواجــه أو تعانــي مــن النــدرة مبفهومهــا االقتصــادي؟ فهــل أن بلــداً
فقيــراً كالســودان مثـ ً
ا يعانــي مــن النــدرة وأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة
الغنيــة مبواردهــا وإنتاجهــا ال تعانــي منهــا؟ واجلــواب علــى ذلــك هــو طبعـاً
بالنفــي ،ألن الــدول غنيــة كانــت أم فقيــرة تعانــي مــن النــدرة أي أنهــا ال
تســتطيع إنتــاج جميــع الســلع واخلدمــات التــي ترغــب فيهــا بالكميــات التــي
تطلبهــا وأن االختــاف بينهــا هــو بدرجــة شــدة النــدرة وليــس يف وجدوهــا
أو عــدم وجودهــا .كذلــك يُعتبــر املــاء الرخيــص ســلعة نــادرة مثلم ـاً تُعتبــر
املعــادن واألحجــار الثمينــة نــادرة أيضـاً .والفــرق بينهمــا هــو اختــاف درجــة
النــدرة أي أن الذهــب والفضــة والبالتــن تُعتبــر أكثــر نــدرة مــن املاء وإن كان
املــاء هــو أكثــر ضــرورة للحيــاة مــن الذهــب والفضــة .وبشــكل عــام ميكــن
القــول أن أي ســلعة أو خدمــة تتطلــب دفــع ثمــن لقــاء احلصــول عليهــا أو
توفيرهــا تُعتبــر نــادرة .ألن الســعر أو الثمــن يف اقتصــاد حــر يُعتبــر مقيــاس
النــدرة .فســعر الذهــب يفــوق ســعر املــاء ألن الذهــب أكثــر نــدرة مــن املــاء
الــذي هــو أكثــر ضــرورة للحيــاة.
-3النــدرة هــي ظاهــرة مســتمرة :تُعتبــر ظاهــرة النــدرة ظاهــرة مســتمرة
ال ميكــن التغلــب عليهــا أو القضــاء عليهــا بشــكل ُمطبــق وهــذا مــا مييزهــا
أكثــر عــن مشــكلة الفقــر يف العالــم .فالفقــر الــذي يُع ـ ّرف بأنــه انخفــاض
يف مســتوى الدخــل الشــخصي إلــى أقــل مــن احلــد األدنــى للمعيشــة ،لــه
أســبابه كانخفــاض املســتوى التعليمــي أو املهنــي أو كبــر الســن أو العجــز
الصحــي أو البطالــة املســتمرة ،وهــذه كلهــا أســباب مــن املمكــن معاجلتهــا
وإن اســتغرقت فتــرة مــن الزمــن وبالتالــي ميكــن التغلــب علــى مشــكلة
الفقــر .أمــا النــدرة فمهمــا منــت اإلمكانــات اإلنتاجيــة فــإن الرغبــات أو
احلاجــات البشــرية أيضــاً تتوســع وتتجــدد وتنمــو وبالتالــي اإلمكانــات
اإلنتاجيــة عاجــزة عــن تلبيــة جميــع احلاجــات البشــرية باملســتوى املطلــوب
لســببني همــا:
أ-أن املــوارد االقتصاديــة الضروريــة إلنتــاج الســلع واخلدمــات ال ميكــن

زيادتهــا إال يف حــدود اإلمكانــات املتوفــرة لــدى أي بلــد ويف أي وقــت مــن
األوقــات أو خــال فتــرة زمنيــة معينــة .فاملــوارد البشــرية املتمثلــة بالقــوى
العاملــة ميكــن أن تنمــو مــع الزيــادة الســكانية املتحققــة ســنوياً ومــع الزيــادة
يف مســتويات التعليــم والتدريــب ،إال أن هــذه الزيــادة ال ميكــن حتقيقهــا
بســهولة أو مبعــدالت عاليــة .باإلضافــة إلــى أن الزيــادة الســكانية تــؤدي
بنفــس الوقــت إلــى زيــادة احلاجــات والرغبــات البشــرية .كذلــك احلــال
بالنســبة للمــوارد املاديــة املتمثلــة يف رأس املــال (مبفهومهــا االقتصــادي)
واملــوارد الطبيعيــة .فقــد أثبتــت جتــارب دول العالــم أن هــذه املــوارد
ميكــن أن تنمــو وتتراكــم ولكــن مبعــدالت بطيئــة ال تتناســب مــع الزيــادة يف
احلاجــات البشــرية.
ب-أن التقــدم التكنولوجــي الــذي يعنــي حتســن طــرق اإلنتــاج بإدخــال
أســاليب جديــدة متطــورة يف اإلنتــاج ميكــن أن يزيــد مــن إنتاجيــة املــوارد
االقتصاديــة ،حيــث تســاعد هــذه األســاليب احلديثــة علــى رفــع إنتاجيــة
القــوى البشــرية لــكل ســاعة عمــل ،وبالتالــي تزيــد مــن الطاقــات اإلنتاجيــة
املتوفــرة يف البلــد .لكــن ذلــك ال يتحقــق إال ببــطء شــديد ألن التقــدم
التكنولوجــي ســوا ًء كان عــن طريــق اســتيراد التكنولوجيــا اجلاهــزة مــن دول
متقدمــة أو عــن طريــق االختراعــات والبحــوث الذاتيــة فإنــه يخضــع لعوامــل
حتــد مــن تطــوره وأهمهــا املــوارد االقتصاديــة املتوفــرة يف البلــد لدعــم
برامــج األبحــاث والتطويــر أو الســتيراد التكنولوجيــا املتجســدة يف ســلع
اإلنتــاج املتطــورة.
االختيار
االختيــار Choiceبســبب نــدرة املــوارد اإلنتاجيــة ،التــي حتــد مــن البدائــل
املتاحــة لنــا ،لذلــك يجــب علينــا القيــام باالختيــار .االختيــار هــو القيــام
باالنتقــاء مــن بــن البدائــل احملــدودة .فبســبب محدوديــة املــوارد مــن ناحيــة،
وتعــدد حاجــات املجتمــع مــن ناحيــة أخــرى ،ســيواجه املجتمــع مشــكلة
االختيــار بــن احلاجــات التــي ميكــن إشــباعها مــن خــال املــوارد املتاحــة
وإبقــاء حاجــات أخــرى غيــر مشــبعة ممــا يعنــى بقــاء املشــكلة االقتصاديــة
قائمــة .إن جــزءاً كبيــراً مــن علــم االقتصــاد يــدور حــول الكيفيــة التــي يختــار
فيهــا األفــراد ،عندمــا تكــون البدائــل املتاحــة لهــم محــدودة .فاختيــارات
األســرة يف اإلنفــاق محــدودة مبيزانيتهــا ،وينطبــق ذلــك علــى اختيــارات
متخــذي القــرارات يف منظمــات األعمــال التجاريــة.
املشكلة االقتصادية واألسئلة الرئيسة للمجتمع
تتضمــن املشــكلة االقتصاديــة عناصــر رئيســة تواجــه املجتمعــات علــى
مختلــف أنظمتهــا االقتصاديــة والسياســية .وترتبــط هــذه العناصــر بجوهــر
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املشــكلة االقتصاديــة املتمثــل يف تعــدد احلاجــات ونــدرة املــوارد الالزمــة
إلشــباعها .هــذا بــدوره يطــرح العديــد مــن األســئلة الهامــة والتــي علــى كل
اقتصــاد أن يجيــب عليهــا بغــض النظــر عــن هيكلــه االقتصــادي .ولكن يجب
معرفــة كل أنــواع القــرارات واألعمــال التــي ينبغــي أن تتخــذ وتلعــب دوراً
رئيس ـاً يف حــل املشــكلة االقتصاديــة التــي تواجــه االقتصاديــات املختلفــة،
وذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى عــدد مــن األســئلة أو مبعنــى آخــر هــي ثــاث
قــرارات اقتصاديــة هامــة وهــي :مــاذا ننتــج؟ ،كيــف ننتــج؟ ،ملــن ننتــج؟.
مــاذا ننتــج  :)What to Produce (What will be producedإن جميــع الســلعالتــي نرغبهــا ال ميكــن إنتاجهــا .فمــا هــي الســلع التــي يجــب علينــا إنتاجهــا
وبــأي كميــة؟ هــل يجــب أن ننتــج غــذاء أكثــر ونصنــع ســاحاً أقــل؟ نُركــز
علــى إنتــاج صناعــي أكثــر وزراعــي أقــل؟ هــذا الســؤال يركــز علــى نــوع وكــم
الســلع واخلدمــات التــي يرغــب االقتصــاد (املجتمــع) يف إنتاجهــا .ولكــون
املــوارد االقتصاديــة نــادرة نســبياً ،فاالقتصــاد (املجتمــع) قــد ال يســتطيع
إنتــاج جميــع الســلع واخلدمــات التــي يحتاجهــا .وبالتالــي البــد مــن ســلم
أولويــات إلنتــاج الســلع واخلدمــات وهــذا بــدوره يضــع االقتصــاد (املجتمــع)
أمــام مشــكلة التضحيــة .كمــا أن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،مــاذا ننتــج؟
تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى حتديــد مــا هــو األفضــل أو األمثــل بالنســبة
لالقتصــاد (املجتمــع) .وهــذا التحديــد يختلــف مــن نظــام اقتصــادي آلخــر
كمــا أن مــن يقــوم باإلجابــة علــى هــذا الســؤال يختلــف باختــاف املجتمعــات
إذ رمبــا يجيــب عليــه األفــراد كمســتهلكني ومنتجــن ويف ســعيهم لتحقيــق
مصاحلهــم الذاتيــة (النظــام الرأســمالي) .أو ميكــن أن جتيــب عليــه ســلطة
تخطيــط مركــزي (النظــم االشــتراكية) .أو يف بعــض الظــروف ميكــن أن
يجيــب علــى ســؤال مــاذا ننتــج قــوي خارجيــة (االســتعمار).
كيف ننتج :How to Produceهــذا الســؤال يتعلــق بتحديــد األســلوب الــذي يجــب أن يُتبــع يف إنتــاج
الســلع واخلدمــات التــي مت حتديدهــا يف الســؤال األول .أي هــو يتعلــق مبــن
يقــوم باإلنتــاج ،وبــأي املــوارد ،وبــأي الطــرق اإلنتاجيــة .هــل نقــوم باإلنتــاج
الزراعــي باســتخدام عــدد كبيــر مــن اآلالت؟ ،وعــدد قليــل مــن العمــال أم
العكــس؟ هــل ننتــج الكهربــاء باســتخدام الغــاز الطبيعــي ،أم البتــرول اخلــام،
أم الطاقــة الشمســية؟ هــل نســتخدم األنابيــب أم الناقــات لنقــل البتــرول
ملوانــئ التصديــر؟ ،وهكــذا هــو النــوع مــن األســئلة املطروحــة يف هــذا البُعــد.
فمــا يهــم هــو حتديــد طريقــة اإلنتــاج التــي توفــر أكبــر قــدر ممكــن مــن
املنافــع لالقتصــاد (املجتمــع) ،وأقــل كلفــة ممكنــة .فمث ـ ً
ا املجتمعــات ذات
العــدد الســكاني الكبيــر قــد تختــار اإلنتــاج كثيــف العمالــة ،أي اســتخدام
أكبــر قــدر ممكــن مــن العمــال لتالشــي تفاقــم ظاهــرة البطالــة والتركيــز األنظمة االقتصادية
علــى القطاعــات التــي حتتــاج لأليــدي العاملــة أكثــر مــن رأس املــال مثــل ظهــرت النظــم االقتصاديــة علــى أســاس معاجلــة املشــكلة االقتصاديــة
القطــاع الزراعــي ،وهنــاك مجتمعــات تعانــي مــن نقــص يف القــوى العاملــة ،واختلفــت هــذه النظــم علــى الكيفيــة املتبعــة يف التعامــل مــع املشــكلة

وبالتالــي تختــار اإلنتــاج الــذي يحتــاج إلــى كثافــة رأســمالية ألنــه أكثــر
جــدوى لهــذه املجتمعــات.
إن اتخــاذ قــرار بــأن يتــم اإلنتــاج ال يعنــي أن العمــل قــد اُجنــز .فاملــوارد
يجــب أن تنظــم ،كمــا يجــب حــث النــاس علــى اإلنتــاج .كيــف ميكــن أن
تتحــول املــوارد االقتصاديــة يف اقتصــاد مــا إلــى اإلنتــاج النهائــي للســلع
واخلدمــات؟ قــد تختلــف االقتصاديــات فيمــا بينهــا مــن حيــث مجموعــة
احلوافــز االقتصاديــة ،وأمنــاط الســلوك التنافســي املســموح بهــا ،ولكنهــا
جميعــاً ،تظــل تواجــه كيفيــة اســتخدام مواردهــا احملــدودة إلنتــاج الســلع
واخلدمــات.
ملن ننتج :For Whom to Produceيتعلــق هــذا الســؤال بتوزيــع النــاجت بــن أفــراد املجتمــع .هــل يتــم توزيــع
اإلنتــاج بالتســاوي ،أم علــى إســهام كل فــرد يف ذلــك اإلنتــاج؟ هــل يتــم
التوزيــع علــى أســاس ملكيــة املــوارد ،أم علــى أســاس اإلنتاجيــة؟ مــا هــو دور
العــادات والتقاليــد يف تقريــر عمليــة التوزيــع هــذه .والتســاؤالت تختلــف
باختــاف املجتمعــات واألنظمــة االقتصاديــة والسياســية الســائدة.
ال؟ إن هذه املســألة االقتصادية يشــار إليها غالباً
من يســتهلك املنتجات فع ً
كمشــكلة توزيــع قــد يعتــرف املجتمــع بحقــوق امللكيــة اخلاصــة للمــوارد ،مبــا
يف ذلــك املهــارات العماليــة ،ويســمح ألصحــاب هــذه املــوارد ببيــع خدماتهــم
إلــى مــن يعــرض أعلــى ســعر .وحينئــذ تُخصــص الســلع ملــن يتمكــن مــن
دفــع أعلــى األســعار .وهكــذا تكــون األســعار وامللكيــة اخلاصــة هــي العوامــل
احملــددة للتوزيــع .وقــد تــوزع الســلع بــدال مــن ذلــك علــى قاعــدة فرديــة
صارمــة ،بحيــث يحصــل كل فــرد علــى نصيــب متســاوي مــن اإلنتــاج ومــن
ناحيــة أخــرى قــد تــوزع هــذه الســلع حســب القــوة النســبية للنفــوذ السياســي
للنــاس ،يحصــل عليــه آخــرون يعملــون علــى تنظيــم ودعــم القــوة السياســة،
وقــد تــوزع هــذه الســلع حســب احلاجــة ســواء حــدد هــذه احلاجــات املتعــددة
للمجتمــع حاكــم أو ســلطة تشــريعية منتخبــة.
ً
ً
تلــك األســئلة الثالثــة مرتبطــة ببعضهــا ارتباطــا قويــا .ذلــك أن أســلوب
توزيــع الســلع ســوف يؤثــر بقــوة علــى التوفيــر االختيــاري للمــوارد اإلنتاجيــة
املتاحــة ،مبــا فيهــا املــوارد البشــرية ،كمــا أن اختيــار مــا ينتــج ســوف يؤثــر
علــى نوعيــة املــوارد كيفيــة اســتخدامها .ويف احلقيقــة فــإن األســئلة
االقتصاديــة الثالثــة يجــب أن يجــاب عليهــا يف وقــت واحــد ،ولكــن هــذا ال
يغيــر مــن حقيقــة أن كل االقتصاديــات مهمــا كانــت االختالفــات فيمــا بينهــا،
يجــب أن جتيــب علــى هــذه األســئلة بشــكل مــا.
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االقتصاديــة (األســئلة الرئيســة للمجتمــع) ،مــاذا ننتــج؟ كيــف ننتــج؟ ملــن
ننتــج؟ .
فــرض التطــور يف مســتوى حاجــات اإلنســان ،ويف وســائل إشــباع تلــك
احلاجــات وجــود عــدة مناهــج وطــرق لإلجابــة علــى التســاؤالت ،مــا ننتــج؟
وكيــف ننتــج؟ وملــن ننتــج؟ .ومناهــج اإلجابــة عــن تلــك األســئلة واألدوات
التنظيميــة لتلــك املناهــج تطــورت نتيجــة التطــور االقتصــادي واالجتماعــي
والسياســي مــن جهــة ،ونتيجــة تطــور املعرفــة والعلــوم مــن جهــة أخــرى.
ولذلــك اختلفــت النظــم االقتصاديــة باختالف نظرتها للمشــكلة االقتصادية
للمجتمــع ،وباختــاف احللــول التــي تقترحهــا لتلــك املشــكلة.
والنظــام االقتصــادي أيــا كان شــكله يُعــرف بأنــه األطــر الفلســفية واملنهجيــة
التــي حتــدد وتنفــذ القضايــا املتعلقــة باإلنتــاج واالســتهالك والتوزيــع.
وســوف نتحــدث باختصــار عــن أهــم هــذه النظــم وهــي :النظــام االقتصــادي
الرأســمالي ،النظــام االقتصــادي االشــتراكي ،النظــام االقتصــادي املختلــط،
النظــام االقتصــادي اإلســامي .وســوف نتنــاول يف هــذا اجلــزء النظــام
االقتصــادي الرأســمالي ،وذلــك كمــا يلــي:
النظــام الرأســمالي (Capitalism Systemنظــام الســوق احلــرFree Market
) System
تعــود أســس النظــام الرأســمالي إلــى االقتصــادي االســكتلندي آدم ســميث
 Adam Smithحيــث صــاغ مبــادئ مــا يعــرف اليــوم بالنظــام الرأســمالي
يف كتابــه «ثــروة األمم» The Wealth of Nationsاملنشــور عــام 1776م.
هــذا وتبلــورت بعــد آدم ســميث كتابــات أخــرى لريــكاردو  Ricardoو جــون
ســتيوارت ميــل وألفريــد مارشــال  Alfred Marshallوجــون ماينــارد كينــز
 John Maynard Keynesوغيرهــم وهــى حتــدد األســس النظريــة والتطبيقيــة
للنظــام االقتصــادي الرأســمالي .فاجلانــب النظــري مســتخلص مــن مؤلفات
مفكــري النظــام الرأســمالي أمــا اجلانــب التطبيقــي فيمكــن اســتخالصه
مــن جتــارب الــدول التــي أخــذت بذلــك النظــام أو بأحــد جزئياتــه .ويقــوم
هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن األســس واملبــادئ والعناصــر التاليــة:
أ-امللكية اخلاصة لوسائل موارد اإلنتاج.
يعتبــر هــذا النظــام أن الفــرد واجلماعــات تســتطيع متلــك عناصــر اإلنتــاج،
وبالتالــي إقامــة املشــاريع ،أي حريــة اســتخدام الثــورة يف احلصــول علــى
الدخــل .أي أن جميــع املــوارد االقتصاديــة (األرض ،رأس املــال) ميلكهــا
أفــراد أو مؤسســات خاصــة وال تتدخــل احلكومــة بــأي دور اقتصــادي ،بــل
ينحصــر دورهــا يف ســن القوانــن التــي تنظــم امللكيــة اخلاصــة ،وتكفــل
حريــة النشــاط االقتصــادي ،وحتافــظ علــى األمــن والدفــاع والعدالــة،
وتقــوم بإصــدار العملــة .تبعــاً لتلــك اخلاصيــة فــإن القــرارات اخلاصــة
باســتخدامات املــوارد تكــون حــق مالــك املــورد.
ب-حريــة العمــل واإلنتــاج و االســتهالك (حريــة التصــرف ،حتقيــق املصلحــة
اخلاصة)
وهــي تعتبــر مــن أهــم دعائــم النظــام الرأســمالي ،فــكل فــرد لــه حريــة
ممارســة النشــاطات االقتصاديــة ،أي حريــة الفــرد يف اســتخدام مــوارده
يف املجــاالت التــي يرغــب فيهــا ،والتــي يــرى أنهــا حتقــق لــه أعلــى عائــد أو
أكبــر نفــع ممكــن .وباعتبــار هــذه املــوارد مملوكــة ملكيــة خاصــة ،فــإن دافــع
حتقيــق املصلحــة اخلاصــة يف أي نشــاط اقتصــادي هــي احملــرك ،بالتالــي
حريتــه يف اســتخدامها .وكذلــك حريــة الفــرد يف ممارســة العمــل الــذي
يرغــب فيــه ،وهــذه احلريــة غيــر املقيــدة تقــود الفــرد إلــى بــذل أقصــي جهــد
مــن أجــل احلصــول علــى أكبــر عائــد أو منفعــة مقابــل جهــده.
يعتبــر املســتهلك يف النظــام الرأســمالي ملــك الســوق ،حيــث توجــه كل
املــوارد واإلمكانيــات التــي يرغــب املســتهلك يف احلصــول عليهــا يف الزمــان
واملــكان املناســبني ،وهــذا يعنــى يف ظــل هــذا النظــام أن هــدف اإلنتــاج
هــو االســتهالك ،كمــا أن هــذا النظــام يضمــن للمســتهلك حريــة التصــرف
بالدخــل الــذي يحصــل عليــه .كمــا البــد مــن األخــذ بعــن االعتبــار واســتناداً
إلــى آليــة هــذا النظــام ،فــإن مــا يتخــذه املســتهلك مــن قــرارات ســوف جتــد
لهــا تأثيــراً كبيــراً علــى قــرارات اإلنتــاج ،وهــذا يعنــى أن مــا يتخــذه املســتهلك
ومــا يرغــب باحلصــول عليــه مــن ســلع وخدمــات ،هــي التــي تدفــع املُنتــج

لتوجيــه مــوارده إلنتــاج تلــك الســلع.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه مقابــل هــذه احلريــات اهتمــت األنظمــة
الرأســمالية بســن القوانــن والتشــريعات القانونيــة التــي تنظــم هــذه
احلريــات.
ج-سيادة املنافسة الكاملة
مــن اخلصائــص األساســية للنظــام الرأســمالي هــو إميانــه باملنافســة
التــي يعتبرهــا أنصــاره الوســيلة التــي ميكــن مــن خاللهــا توجيــه املــوارد
بذلــك الشــكل الــذي يضمــن حتقيــق االســتخدام األمثــل لهــا .فاملنتجــن
واملســتهلكني يســعون لتحقيــق مصاحلهــم مــن النشــاطات االقتصاديــة التــي
يقومــون بهــا ،لذلــك فمــن الضــروري توافــر حريــة النشــاط االقتصــادي،
وهــذا يتمثــل بســيادة املنافســة الكاملــة حتــى يتســنى للجميــع حتقيــق
مصاحلهــم الشــخصية .وتفتــرض املنافســة الكاملــة وجــود عــدد مــن
املنتجــن وعــدد كبيــر مــن املســتهلكني .فوجــود عــدد كبيــر مــن املنتجــن
نتــج منهــم وكميــة إنتاجــه صغيــرة مقارنــة بالعــدد
يعنــي أن حجــم كل ُم ٍ
نتــج كبيــر
م
وجــود
ولكــن
لإلنتــاج.
اإلجماليــة
والكميــة
الكلــي للمنتجــن
ُ ٍ
نســبياً يعنــى أن قراراتــه وحــده ســتؤثر علــى الســوق ،ممــا يعنــى أن بعضهــم
يتســنى لــه حتقيــق مصاحلهــم اخلاصــة وبعضهــم اآلخــر ال يتســنى لــه ذلــك،
أي أن املنافســة الكاملــة تســتبعد وجــود االحتــكار (بســب حريــة دخــول
املؤسســات يف أســواق الســلع املختلفــة وحريــة خروجهــا ،إال أن ســيطرة
رؤوس األمــوال الضخمــة يف إنتــاج بعــض الســلع يــؤدي إلــى االحتــكار).
وافتــراض وجــود عــدد كبيــر مــن املســتهلكني واملنتجــن يعنــى أنــه ليــس
نتــج واحــد التأثيــر علــى الســعر بالزيــادة أو
بوســع مســتهلك واحــد أو ُم ِ
التخفيــض .كمــا تضمــن املنافســة الكاملــة حريــة الدخــول واخلــروج مــن
الســوق ،وبذلــك فإنــه إذا مــا رفعــت منشــأة مــا أســعار منتجاتهــا يف الســوق،
فــإن تلــك األســعار البــد أن تنخفــض وتعــود للوضــع الطبيعــي ،نظــراً ألن
هــذا الســعر قــد يشــجع منشــآت أخــرى لدخــول النشــاط وهــذا ممــا يــؤدي
إلــى زيــادة العــرض وبالتالــي انخفــاض الســعر .كمــا أن املنافســة الكاملــة
تدفــع املُنتجــن لتحســن النوعيــة وتخفيــض التكاليــف باســتمرار.
د-إعطــاء الــدور األساســي للســوق و جهــاز األثمــان (جهــاز الســعر،نظام
األســعار)
يف ظــل اخلصائــص الســابقة للنظــام الرأســمالي ،خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدم
تدخــل احلكومــة يف النشــاط االقتصــادي ،إضافــة إلــى امللكيــة اخلاصــة
واحلريــة يف النشــاطات ،وإذا انطلقنــا مــن افتراضنــا أن قــرارات اإلنتــاج
ُتــدد مــن قبــل املُنتجــن (القطــاع اخلــاص) ،لــذا فالســؤال الــذي يطــرح
نفســه ،مــن هــو الــذي يدفــع املُنتجــن لتوجيــه مــا لديهــم مــن مــوارد إلنتــاج
ســلعة دون غيرهــا؟ ومــا هــي الكميــة التــي البــد مــن إنتاجهــا؟ ومــا هــي
النوعيــة التــي تُنتــج منهــا تلــك الســلعة؟ وكيــف يُحــدد الدخــل للعناصــر
مقابــل مســاهمتها يف العمليــة اإلنتاجيــة؟
إن اإلجابــة علــى مثــل تلــك التســاؤالت ،تكمــن فيمــا يطلــق عليــه بجهــاز
األثمــان (جهــاز الســعر ،نظــام األســعار) تلــك العصــا الســحرية التــي
يســتند عليهــا النظــام الرأســمالي يف توجيــه املــوارد بــن االســتخدامات
املختلفــة إلنتــاج الســلع واخلدمــات التــي تضمــن مصالــح األفــراد ك ُمنتجــن
ومســتهلكني.
جهــاز األثمــان (جهــاز الســعر ،نظــام األســعار) هــو اآلليــة الرئيســة لنظــام
املنافســة الكاملــة إذ أن رغبــات األفــراد ُمنتجــن ومســتهلكني تتــم معرفتهــا
عــن طريــق أســواق مختلــف الســلع واخلدمــات .والســوق  Marketهنــا ذو
صفــة شــمولية ،فهــو يعنــى العالقــة بــن البائعــن واملشــترين ســواء كان
لهــذه العالقــة مــكان محــدد أم لــم تتــم مبــكان محــدد (أي عبــر وســائل
االتصــال املتعــددة) ويف األســواق يتــم تتــم معرفــة األســعار التــي يرغــب فيهــا
املُنتجــون واملســتهلكون ملختلــف الســلع واخلدمــات ( يُعتبــر الســوق اجلهــاز
الرئيــس الــذي يتــم مــن خاللــه حتديــد كميــة ،ونوعيــة الســلع واخلدمــات
التــي يرغــب قطــاع األعمــال بإنتاجهــا ،وكيفيــة توزيعهــا ،كمــا أن الســوق هــي
التــي حتــدد أســعار عناصــر اإلنتــاج املشــتركة يف العمليــات اإلنتاجيــة .ويتــم
حتديــد الســعر يف الســوق مــن خــال تفاعــل قــوى الطــب والعــرض علــى
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الســلع ،ألن قيمــة الســلعة أو اخلدمــة تعتمــد علــى املنفعــة التــي يســتمدها
املســتهلك منهــا مــن ناحيــة ،وتكلفــة إنتاجهــا مــن ناحيــة أخــرى .ويســتخدم
االقتصاديــون تعبيــر الســوق ،للداللــة علــى اإلطــار الــذي يضــم البائعــن،
واملشــترين ،شــريطة وجــود قنــاة اتصــال بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
بهــدف إجــراء عمليــات التبــادل للســلع واخلدمــات ،وفقـاً لظــروف وشــروط
معينــة لتحديــد الكميــات املعروضــة والكميــات املطلوبــة مــن الســلعة ويعنــى
تفاعــل قــوى الطلــب والعــرض .فالطلــب  Demandكمفهــوم هــو الرغبــة،
ولكــن مجــرد رغبــة املســتهلك يف احلصــول علــى الســلعة ال يعنــي ذلــك
طلبـاً ،ملــا لــم تكــن هــذه الرغبــة مدعومــة ومعــززة بقــدرة شــرائية ،وبالتالــي
فالطلــب هــو الرغبــة األكيــدة يف الشــراء التــي تدعمهــا وتعززهــا قــدرة
شــرائية للحصــول علــى كميــة معينــة مــن ســلعة مــا ،عنــد ســعر محــدد ،علــى
أن يتــم ذلــك خــال فتــرة زمنيــة معينــة).
يعتبر هذا النظام أن التغير احلر يف مســتويات األســعار للســلع واخلدمات
مــن خــال تفاعــل قــوى الطلــب وقــوى العــرض ،هــو الــذي يحــدد قــرارات
اإلنتــاج ،واختيــار الســلع واخلدمــات املنتجــة ،كمــا أنــه يلعــب دوراً يف حتديــد
الطــرق الفنيــة األكثــر جــدوى يف اإلنتــاج ،وعــن طريــق جهــاز األثمــان
(جهــاز الســعر ،نظــام األســعار) يتــم حتديــد تكلفــة اإلنتــاج وحجــم الوحــدة
اإلنتاجيــة ،وأخيــراً يقــوم جهــاز األثمــان (جهــاز الســعر ،نظــام األســعار)
بتحديــد عوائــد عوامــل اإلنتــاج أي احلصــص املوزعــة علــى عناصــر اإلنتــاج
املشــتركة يف العمليــات اإلنتاجيــة (أجــور ،أربــاح ،ريــع).
يُعــد الســعر يف النظــام الرأســمالي هــو مقيــاس النــدرة ،فلــكل ســلعة ســعر.
فلــكل نــوع مــن القمــح ســعر ولــكل نــوع ســيارة ســعر ولــكل جهــاز تلفــاز ســعر
وهكــذا ،وقــد تتطــور األســواق ليكــون هنــاك ســعر آنــي (حالــي) وســعر
مســتقبلي للســلعة .وللخدمــات أيضــاً أســعارها .فلخدمــة النقــل اجلــوي
والبــري والبحــري ســعرها وخلدمــة حــاق الشــعر ســعرها وخلدمــات
البنــوك ســعرها ،وخلدمــات الطبيــب واملهنــدس واحملاســب ســعرها وهكــذا.
واألســعار هــي مؤشــرات تتمكــن مــن خاللهــا وحــدات القــرار االقتصــادي
مــن اتخــاذ قــرارات معينــة ،أو االمتنــاع عــن اتخــاذ قــرارات أخــرى لتحقيــق
مصاحلهــا الذاتيــة .فالســعر الــذي يعتبــره بعــض املشــترين مرتفع ـاً ميكــن
أن يكــون مؤشــراً لهــم بــأال يشــتروا تلــك الســلعة أو يخفضــوا مشــترياتهم
منهــا .أي أن الســعر ميثــل وســيلة معلومــات لــكل مــن البائعــن واملشــترين
يف ســوق الســلع واخلدمــات.
نتيجــة ملــا ســبق ميكــن التوصــل إلــى هــذه اآلليــة جهــاز األثمــان (جهــاز
الســعر ،نظــام األســعار) يف عمــل االقتصــاد الرأســمالي حتقــق مــا يلــي:
االســتخدام الكامــل للمــوارد ،حيــث يتــم مبوجبهــا معاجلــة حــاالت عــدماالســتخدام ،ألن عــدم االســتخدام للمــوارد ،أو للســلع،مبا يف ذلــك عــدم
اســتخدام عنصــر العمــل ،يعنــى عــرض أكبــر مــن الطلــب ،وهــو مــا يدفــع
وجــد عــدم
األســعار نحــو االنخفــاض ،ويســتمر االنخفــاض يف الســعر طاملــا ّ
االســتخدام ،وحلــن زوالــه ،ومبــا يحقــق التــوازن (التعــادل ،التســاوي) بــن
العــرض والطلــب ،والــذي تتحقــق عنــده حالــة االســتخدام الكامــل للمــوارد،
ولذلــك مت االفتــراض بــأن حالــة االســتخدام الكامــل هــذه هــي التــي تتحقــق
دومـاً يف االقتصــاد ،وأن أي حالــة عــدم اســتخدام هــي حالــة مؤقتــة تــزول
بفعــل آليــة الســوق هــذه ،والتــي تقــود يف النهايــة إلــى حالــة التــوازن التــي
تتحقــق عندهــا االســتخدام الكامــل يف االقتصــاد.
التخصيــص واالســتخدام الكــفء للمــوارد مــن خــال الدفــع مبعــدالتاألربــاح نحــو التســاوي يف املجــاالت املختلفــة باســتخدام املــوارد ،ألن الهدف
األســاس للمشــروعات اخلاصــة يف االقتصــاد الرأســمالي هــو حتقيــق
أقصــي ربــح ممكــن ،وعلــى أساســه تقــوم مختلــف الفعاليــات والنشــاطات
االقتصاديــة ،ونتيجــة لذلــك فــإن املــوارد تتجــه يف اســتخداماتها نحــو
املجــاالت التــي حتقــق فيهــا أعلــى كفــاءة ممكنــة ســواء يف تخصيــص املــوارد،
أو يف اســتخداماتها .وهــذا يعنــى أن املشــروع (النشــاط اإلنتاجــي) الــذي
يعمــل بأقــل كلفــة ممكنــة نتيجــة الكفــاءة األعلــى ال يؤثــر علــى أرباحــه مــن
خــال إيراداتــه يف الســوق التامــة التــي يفتــرض أنــه يعمــل فيهــا إال بقــدر
مــا يُحــدد مــن إنتــاج ،بســبب أن الســعر الــذي يحــدد إيــرادات هــذا اإلنتــاج
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

يحــدده الســوق للمشــروع ،وال يؤثــر عليــه املشــروع ،أي أن املشــروع يتقبــل
الســعر الــذي يحــدده الســوق .ولذلــك فــإن الوســيلة الوحيــدة يف الســوق
التامــة هــذه للوصــول إلــى أكبــر ربــح ممكــن هــو خفــض الكلفــة .حيــث
أن الربــح مــا هــو إال الفــرق بــن اإليــرادات والتكاليــف .وهــو مــا يعنــى أن
املشــروع يف الســوق التامــة ينبغــي أن يعمــل بأقصــى كفــاءة ممكنــة حتــى
يكــون قــادراً علــى املنافســة ،والبقــاء واالســتمرار يف الســوق.
افتــراض التوافــق والتطابــق بــن املصلحــة اخلاصــة واملصلحــة العامــة ،أواالجتماعيــة ،مــن خــال حتقيــق املصلحــة اخلاصــة ،ألن مصلحــة املجتمــع
تتحقــق بأكبــر قــدر ممكــن حســب وجهــة النظــر الرأســمالية عندمــا تتحقــق
ألفــراده أكبــر مصلحــة خاصــة ،إذ أن ســعي األفــراد بحريــة ،وبــدون تدخــل
أيــة جهــة كانــت مبــا يف ذلــك احلكومــة لتحقيــق مصلحتهــم اخلاصــة يــؤدي
إلــى بذلهــم أقصــي نشــاط وجهــد وبــدون أي قيــود ،ومبــا يضمــن حتقيــق
أقصــي مصلحــة لهــم ،وبتحقيــق ذلــك؛ تتحقــق أقصــي مصلحــة للمجتمــع
واالقتصــاد ككل ،ألن مصلحــة املجتمــع واالقتصــاد مــا هــي إال مجمــوع
مصالــح أفــراده التــي حتققــت بأقصــى قــدر ممكــن .واســتناداً إلــى امللكيــة
اخلاصــة ،وحريــة ممارســة النشــاط االقتصــادي وبهــذا يتحقــق التطابــق
والتوافــق بــن املصلحــة اخلاصــة (الفرديــة) والعامــة (االجتماعيــة) ،ومــن
ثــم ينتفــي التعــارض بينهمــا نتيجــة لذلــك.
ً
الفرضيــات أو العناصــر الســابقة تكمــل بعضهــا بعضـا .فامللكية اخلاصة يف
ظــل النظــام الرأســمالي بصيغتــه املثاليــة تفتــرض وجــود املنافســة الكاملــة
التــي ال ميكــن أن تتــم بــدون نظــام األســعار الــذي البــد مــن وجــود ســوق
لتأطيــره .وكان آدم ســميث  Adam Smithأول مــن أظهــر أن نظــام املنافســة
الكاملــة أو حريــة النشــاط االقتصــادي دون تدخــل مــن احلكومــة وذلــك يف
ســياق املقولــة الفرنســية ( Laissez- Faire Laisser- Passerدعــه يعمــل ،دعــه
ميــر أو باالجنليزيــة اختصــاراً Allow to passأو  Let goأو ،)Allow to do
يســتطيع إيجــاد أفضــل احللــول للمشــكلة االقتصاديــة املتمثلــة بنــدرة املــوارد
االقتصاديــة يف مواجهــة تزايــد احلاجــات .لذلــك ميكــن تلخيــص نظــام
املنافســة الكاملــة مبــا يلــي :إذا كانــت املــوارد االقتصاديــة ذات ملكيــة خاصة
ممــا يجعــل وحــدات القــرار االقتصــادي (منتجــن ومســتهلكني) تتجــه إلــى
حتقيــق مصاحلهــا اخلاصــة ،فــإن املنافســة الكاملــة ونظــام األســعار تتكفــل
بتحقيــق أفضــل النتائــج لوحــدات القــرار االقتصــادي ،وبالتالــي لتحقيــق
املصلحــة العامــة .ففــي ســعيهم لتحقيــق مصاحلهــم الذاتيــة ســوف يعمــل
األفــراد علــى حتقيــق املصلحــة العامــة ،كمــا لــو كانــت هنــاك يــد خفيــة
 Invisible Handحتركهــم لتحقيــق مصاحلهــم الذاتيــة ،واملصلحــة العامــة
معـاً.
عيوب النظام االقتصادي الرأسمالي
إن مــا ســبق مــن ســمات وآليــة لعمــل النظــام االقتصــادي الرأســمالي
يتصــل معظمهــا بصورتــه النظريــة البحتــة الــذي يــكاد ال ينطبــق يف أي
مــن دول العالــم .إال أن بعــض جوانبــه األساســية تُطبــق بصــورة أو بأخــرى،
وبدرجــات متفاوتــة يف اقتصاديــات الــدول املتقدمــة ،مثــل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،بريطانيــا ،كنــدا ،اســتراليا ،وغيرهــا مــن الــدول .ففــي تلــك
الــدول ال تــزال اخلصائــص األساســية للرأســمالية ســائدة ،ولكــن أختلــف
مداهــا ومفهومهــا .ومــن أهــم العيــوب واالنتقــادات التــي توجــه إلــى النظــام
الرأســمالي (نظــام الســوق احلــر) مــا يلــي:
حريــة املمارســة االقتصاديــة يف النظــم الرأســمالية واحتــدام املنافســة بــناملنشــآت االقتصاديــة ذات احلجــم الكبيــر وتركزهــا بســبب االندماجــات
خلقــت نوعـاً مــن القــوة االحتكاريــة أو شــبه االحتكاريــة لهــذه املنشــآت ،ممــا
حفــز النقابــات ذات التأثيــر الفاعــل أن تلعــب دوراً هامـاً يف الضغــط علــى
هــذه الكيانــات االقتصاديــة .كمــا حــداً بالــدول إلــى التدخــل لســن القوانــن
املنظمــة للســوق ،إذ وضعــت أنظمــة مضــادة للتجمعــات االحتكاريــة Anti-
 Trustلغــرض حمايــة املســتهلكني وحتقيــق االســتقرار االقتصــادي ،ولــم
يقتصر دور الدولة يف بعض االقتصاديات الرأســمالية على تنظيم الســوق،
وتقييــد االحتــكار ،إذ تدخلــت الدولــة يف بعــض النشــاطات االقتصاديــة

مقال

وأوجــدت نظــام تخطيــط يف ظــل حريــة الســوق .وتُعتبــر فرنســا أحــد أهــم
الــدول التــي تأخــذ بنظــام التخطيــط التأشــيري ( Indicative Planningمت
تطبيقــه بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة) ،إذ تبع ـاً للنمــوذج الفرنســي ،يقــوم
مندوبــون عــن احلكومــة ورجــال األعمــال ومندوبــون عــن العمــال ،وعــدد
مــن اخلبــراء بوضــع خطــة تكفــل تنســيق النشــاط االقتصــادي ،وتبــادل
املعلومــات بــن األطــراف املختلفــة .تدخــل هــذه األطــراف يتعــارض مــع
افتــراض احلريــة االقتصاديــة التــي يعمــل النظــام االقتصــادي الرأســمالي
وفقــاً لهــا .وقــد حــدا هــذا املــزج بــن خصائــص الرأســمالية الرئيســة
واحلــدود والقوانــن التــي توضــع لتنظيــم النشــاط االقتصــادي إلــى أن
ُعرفــت تلــك األنظمــة التــي تطبــق النظــام الرأســمالي مــع تدخــل الدولــة
لتنظيــم آليــة الســوق وحتقيــق التوزيــع األكثــر عدالــة بأنهــا أنظمــة مختلطــة
أو اقتصاديــات مختلطــة .Mixed Economies
عجــز آليــة الســوق يف النظــام الرأســمالي عــن توجيــه املــوارد نحــواملجــاالت األكثــر أهميــة ســواء للفــرد أو للمجتمــع ،والتــي ميكــن أن تتمثــل
يف املجــاالت التــي تلبــي االحتياجــات األساســية ،وبالــذات مــا هــو ضــروري
منهــا لعيــش الفــرد واســتمرار ممارســته للعمــل والنشــاط ،فاملــوارد يف ظــل
هــذا النظــام توجــه نحــو املجــاالت التــي حتقــق أعلــى ربــح ممكــن ،والتــي
قــد ال تكــون بالضــرورة هــذه املجــاالت األكثــر أهميــة فقــد تكــون كماليــة
أو حتــى أنهــا مضــرة للمجتمــع ،كمــا هــو احلــال يف صناعــة الســجائر
واملشــروبات الكحوليــة وغيرهــا ،ملجــرد أنهــا حتقــق ربحـاً أعلــى مــن غيرهــا
مــن املجــاالت ،ممــا يقلــص االســتثمار يف املجــاالت اإلنتاجيــة التــي يعــود

أثرهــا علــى التنميــة يف البلــد واملجتمــع ،فالربــح يف النظــام الرأســمالي هــو
احلافــز الرئيــس.
حريــة ممارســة النشــاطات االقتصاديــة يف األنظمــة الرأســمالية ،وعــدموجــود جهــة تســعى لتحقيــق التناســب يف العــرض والطلــب يف االقتصــاد
عنــد احلاجــة إلــى ذلــك ،قــد تتســبب يف حــدوث األزمــات مــن كســاد وركــود
بســبب عــدم االســتخدام الكامــل للمــوارد .كمــا أن عــدم التوافــق بــن
املصلحــة اخلاصــة واملصلحــة العامــة ،التــي تنشــأ نتيجــة تعزيــز امللكيــة
اخلاصــة لوســائل اإلنتــاج واحلريــة يف اســتخدامها قــد يــؤدي إلــى حــاالت
مــن االحتــكار وبالتالــي التحكــم يف اإلنتــاج واألســعار ،ممــا يُلحــق ضــرراً
للمجتمــع واالقتصــاد .كمــا أن أحــد نتائــج ممارســة االحتــكار هــو ظهــور
مشــكلة التفــاوت يف توزيــع الدخــل يف االقتصــاد ،فبســبب تركــز الثــروات
وتراكمهــا بيــد فئــة محــدودة ،وحرمــان الفئــات الواســعة مــن ذلــك ألنهــا ال
متلــك شــيئاً عندمــا متــارس النشــاط االقتصــادي ســوى جهدهــا وعملهــا
والــذي قــد يتعرضــون فيــه الســتغالل أصحــاب رؤوس األمــوال ،وبحيــث
يــزداد األغنيــاء غنــي ،ويــزداد الفقــراء فقــراً ،وبذلــك يتحقــق التفــاوت
يف توزيــع الدخــل وبشــكل صــارخ .ممــا حــدا باحلكومــات إلــى التقليــل
مــن هــذا التفــاوت عــن طريــق فــرض الضرائــب علــى أصحــاب الدخــول
املرتفعــة وبصــورة تصاعديــة ،وتقــدمي خدمــات إلــى أصحــاب الدخــل األقــل،
وهــو األمــر الــذي يبقــي محــدوداً يف تأثيــره نتيجــة عــدم حتديــد مصــادر
احلصــول علــى الدخــل ،واكتســابه يف ظــل احلريــة واملنافســة التــي تقــود
إلــى غلبــة مــن هــو أقــوي يف الصــراع التنافســي■ .
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حوار

الدكتورعبدالعلي بن عبداهلل البحارنة لــ «الخط»:

لم ألتحق بشركة أرامكو السعوديـــــــــ
حوار /سلمان العيد
ولد في في حي م ّياس بمحافظة القطيف وحب العمل في القطاع الصحي قد ولد معه ،وقبل أن يلتحق بالدراسة
الجامعية في التخصص الذي يريده عمل في العيادات كرجل استقبال يمارس تهيئة العيادة الستقبال المرضى..
التحق بالجامعة وعمل في القطاع الصحي كــ «صيدلي» يصرف األدوية  ،وشهد النقالت الهائلة التي يعيشها
القطاع الصحي في عموم المملكة
إنه الدكتور عبدالعلي بن عبداهلل البحارنة ،الذي كانت لديه تجربة جميلة في العمل في القطاع الرياضي ،من
خالل تسلمه منصب رئيس نادي الترجي في الفترات األولى من بعد تأسيس هذا النادي ،الذي هو خالصة اندماج
ناديي البدر والشاطي ،فحقق إنجازات عدة على الصعيد  ..كما كانت لديه تجربة أجمل في العمل الخيري التطوعي
من خالل عمله في مجلس إدارة جمعية القطيف الخيرية ..لنقف قليال ونرى ماذا يقول البحارنة؟

ـ ـ حبــذا يف البدايــة لــو اعطيتمونــا نبــذة عــن
شــخصكم الكــرمي ،مــن جهــة النشــأة والدراســة يف
فتــرات مــا قبــل احليــاة العمليــة؟
ـ ولــدت يف القطيــف بحــي ميــاس ،ذلــك احلــي
القــدمي املتجــدد ،الــذي كان يف وقــت مــا ســوق
اخلميــس املشــهور ،وبالنســبة للدراســة فقــد
كانــت دراســتي أيضــا يف القطيــف ،فقــد التحقــت
ـ يف فتــرات مــا قبــل املدرســة ـ باملعلمــة الســيدة
جنيبــة (أم علــوي املســحر) وتعلّمــت علــى يديهــا
القــرآن الكــرمي ،وملــا بلغــت ســن الدراســة

التحقــت مبدرســة احلســن بــن علــي االبتدائيــة،
وبعدهــا مدرســة معــن بــن زائــدة املتوســطة ،ثــم
مدرســة القطيــف الثانويــة ،ذلــك قبــل أن أنتقــل
إلــى الريــاض والتحقــت بجامعــة امللــك ســعود،
لتخصــص الصيدلــة ،واحليــاة العمليــة بــدأت
بالتحاقــي مبستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي
بالريــاض ملــدة  8أشــهر ،قبــل أن يتــم تعيينــي يف
وزارة الصحــة ،مــن خــال العمــل يف املديريــة
العامــة للشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية
(قســم التراخيــص الطبيــة والصيدلة) ،ثم انتقلت

إلــى مستشــفى القطيــف العــام (بالشــويكة) ،ثــم
مستشــفى القطيــف املركــزي احلالــي ،وبقيــت
فتــرة طويلــة مســؤوال عن اخلدمــات الصيدلية يف
قطــاع القطيــف ككل (مــن صفــوى إلــى ســيهات)،
وصــرت مــدة زمنيــة مســؤوال عــن هــذا النشــاط
يف املستشــفيني (القطيــف العــام ،والقطيــف
املركــزي) ،ولكــن بعــد إزالــة مستشــفى القطيــف
العــام وحتويلــة إلــى مركــز للرعايــة الصحيــة
األوليــة اقتصــرت مســؤولياتي علــى مستشــفى
القطيــف املركــزي ،واملتمثلــة يف العمــل كصيدلــي
يصــر الــدواء ويعطــي التعليمــات الضروريــة عــن
الــدواء للمرضــى ،وبحكــم كونــي رئيســا للقســم
كنــت أقــوم باإلشــراف علــى ســير العمــل وآليــة
صــرف األدويــة مــن قبــل الصيادلــة املســاعدين،
وذلــك ضمــن عمليــة التنظيــم اإلداري للمراكــز
الصحيــة ،وبقيــت يف هــذا املجــال حتــى التقاعــد
يف  1432هـــ
ـ ـ هــل دخلــت القطــاع الصحــي باختيــارك ،أم كان
تلبيــة لطلــب ورغبــة الوالديــن واألقربــن؟
ــــ يف الواقــع أنــا اختــرت هــذا القطــاع برغبتــي
وبكامــل إرادتــي ،ولــم يفــرض علــي مــن قبــل أحد،
وكانــت تلــك الفتــرة كل التخصصــات متاحــة
ومتوافرهــا ،والكثيــر مــن النــاس كانــت متوجهــة
صــوب الدراســة اجلامعيــة ،وقــد كنــت محبــا
لهــذا القطــاع ،وقــد كنــت أحــرص ألن أعمــل يف
العيــادات التــي كانــت موجــودة قبــل املستشــفيات،
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حوار

ـــــة بـســـبب «تعويضات وزارة الصحة»
وكان عملــي فيهــا لالســتقبال ..وبالنســبة
للوالــدة فقــد كان متعلمــا والوالــدة كانــت خطيبــة
(ماليــة) ،وقــد حظيــت بتشــجيعهما للعلــم.
ـ ـ مــن املعــروف أن منطقــة امل ّيــاس عرفــت بتنوعهــا
االجتماعــي ،بحكــم وجــود ســوق اخلميــس ،حيــث
يقصدهــا كافــة أبنــاء املنطقــة الشــرقية ،مــا مــدى
تأثيــر ذلــك عليــك أنــت شــخصيا؟
ـــــ الشــك أن وجودنــا يف هــذه املنطقــة جعــل مــن
طفولتنــا تســير بانســيابية وبصــورة إيجابيــة،
فمنطقــة م ّيــاس كانــت وســط القطيــف ،وحولهــا
ســوق اخلضــار واألســماك ،وصــارت يف فتــرات
ســابقة ســوق اخلميــس ،وألن الوالــد كان
اجتماعيــا يعمــل مــع عمــه يف الســوق (عمــه
تاجــر مــواد غذائيــة باجلملــة) ،والوالــدة كذلــك،
فــكل هــذه العوامــل زرعــت يف جيلنــا ـ وأنــا
منهــم ـ حــب االجتمــاع ،لذلــك منــت لــدي هوايــة
كــرة القــدم ،والرياضــة بشــكل عــام ،مــن خــال
االلتحــاق بفريــق الشــعلة ،وقــد مت تســجيلي
بنــادي البــدر ،ولكــن ظــروف الدراســة يف املرحلــة
الثانويــة ســاهمت يف قلــة مشــاركاتي يف النــادي،
ويف وقــت الحــق وبعــد اندمــاج ناديــي البــدر
والشــاطيء صــرت رئيســا للنــادي.
ـ مــن القطيــف إلــى الريــاض ،مــاذا جنيــت مــن
هــذه النقلــة الكبيــرة إلــى العاصمــة؟
ــــ إضافــة إلــى مــا قلــت حــول اجلانــب االجتماعي
والرياضــي ،أضيــف هنــا إلــى أن الفتــرة الزمنيــة
التــي قضيتهــا يف الدراســة بالريــاض كانــت
حافلــة وجميلــة أيضــا ،فقــد تع ّرفــت علــى عــدد
ليــس قليــل مــن أبنــاء الوطــن مــن خــارج محافظــة
القطيــف ومــن خــارج املنطقــة الشــرقية ،بــل
وصــارت لنــا عالقــات جيــدة مــع طلبــة عــرب مــن
ســوريا ومصــر وفلســطني ،وكانــت لدينــا فعاليــات
رياضيــة مشــتركة ،كمــا مارســنا نشــاطا ثقافيــا
داخــل اجلامعــة مــن خــال التفاعــل مــع إصــدار
صحيفــة حائطيــة ،ويف تلــك الفتــرة بــرزت
لــدى موهبــة القصــة القصيــرة وشــاركت بهــا
يف بعض املســابقات ،لكــن بفعــل الظــروف
العمليــة الالحقــة تخلّيــت عــن هــذه
الهوايــة اجلميلــة ..والشــيء بالشــيء
يذكــر فقــد عملــت يف أحــد املراكــز
التابعــة للمؤسســة العامــة للجمــارك
يف الريــاض طــوال فصــل الصيــف،

حيــث لــم أنــزل إلــى القطيــف ،وكانــت أيضــا
جتربــة جميلــة .وبعــد التخــ ّرج والعــودة إلــى
القطيــف وفقنــي اهلل إلكمــال نصــف الديــن وهــو
الــزواج وذلــك يف العــام 1403
ـ هــل كانــت جتربــة العمــل الصيفــي مقتصــرة علــى
اجلمــارك أم كانــت لديــك جتــارب أخــرى يف هــذا
املجــال
ـــــ عملــت يف شــركة أرامكــو الســعودية ســنتني
يف فصــل الصيــف ،وكان رئيــس قســم الصيدلــة
هــو الســيد ســعيد العوامــي (أبــو زكــي) ،وكان
ينصحنــي بــأن التحــق بالعمــل يف الشــركة ،لك ّنــي
أفضــل ذلــك ،بحكــم أن وزارة الصحــة
لــم ّ
كانــت تطلــب مبالــغ ماليــة تعويضــات
دراســية لــكل شــخص يتخــرج مــن
اجلامعــة بتخصــص صحــي وال
يعمــل لديهــا ،ولــم أكــن أريــد
الدخــول يف مثــل هــذه املتاهــة،
ففضلــت العمــل يف الــوزارة
وهلل احلمــد.
ـ علــى ضــوء هــذه الفتــرة
الزمنيــة مــن العمــل يف
الشــؤون الصحيــة ،يف
املراكــز الصحيــة ..كيــف
وجــدمت الوضــع يف القطــاع
ا لصحــي ؟
ـــــ يف الواقــع خــال هــذه
الفتــرة شــهدت عــدة
يف
نقــات
ا لقطــا ع

الصحــي يف عمــوم اململكــة ،ويف املنطقــة
الشــرقية بوجــه اخلصــوص ،يكفــي اإلشــارة يف
هــذا اجلانــب إلــى أننــي يــوم التحقــت مبستشــفى
القطيــف املركــزي كنــت أنــا الســعودي الوحيــد يف
هــذا التخصــص ،والســعوديون العاملــون كانــوا
يف الغالــب ممرضــن وممرضــات أو مســاعدين،
وفنيــي مختبــرات وأشــعة ومســاعدي صيادلــة
ومــا شــابه ذلــك ،وأغلبهــم كانــوا خريجــي املعاهــد
الصحيــة ،وكانــت الظــروف تتطلــب ذلــك ،لكــن
الوضــع يف الوقــت

حوار
الــدورات التدريبيــة ،واملؤمتــرات والنــدوات،
احلاضــر اختلــف ،جتــد الســعوديني مــن
وهلل احلمــد فقــد شــاركت يف العديــد مــن
مختلــف التخصصــات ،بعضهــا تخصصــات
وفوجئت
الترجي
لرئاسة
أطمح
لم
النــدوات واملؤمتــرات خــارج اململكــة ،وكانــت
نــادرة ،وعلــى صعيد املرافــق كانت القطيف
بكوني الوحيد يف االنتخابات
مبثابــة حتصيــل إضــايف يف أكثــر مــن مجــال
مبستشــفى واحــد ،لكــن اآلن يوجــد ثالثــة
عملــي ،وقــد انعكــس ذلــك علــى أدائــي
أو اربعــة مستشــفيات ،عــدا املراكــز
يف املستشــفى ،وســاهمنا بتوفيــق اهلل يف
الصحيــة األوليــة ..وأمــا علــى الصعيــد
يف فترتي الرئاسية جاءت أبرز
إدخــال بعــض البرامــج اجلديــدة مثــل نظــام
الصيدالنــي فقــد صــارت الصيدلــة عــدة
اجنازاته
وأبرز
الترجي
نادي
نقالت
اجلرعــة الواحــدة ،ونظــام التغذيــة الوريدية
تخصصــا ،فهنــاك الصيدلــة الســريرية،
(توفيــر كافــة العناصــر الغذائيــة الرئيســية
وصيدلــة التغذيــة بالوريــد وغيــر ذلــك،
التــي يحتاجهــا اإلنســان يف محلــول املغــذي
بعكــس الزمــن املاضــي فكانــت محــدودة يف
علــوم الصيدلــة فقــط ،يكفــي القــول بــأن عــدد األدويــة يف الوقــت احلاضــر وتعطــي للمريــض بكميــات محســوبة تغنيــه عــن األكل) ،والتــي طبقــت
يصعــب علــى اإلحصــاء ،وأن بعــض العمليــات التــي كان يتــم إجراؤهــا يف لدينــا ألول مــرة ،وباتــت يف الوقــت احلاضــر معممــة علــى كافــة املراكــز
اخلــارج باتــت موجــودة يف مراكزنــا الصحيــة مثــل عمليــات فصــل االطفــال الصحيــة الكبيــرة ،اكتســبتها مــن الــدورات واملؤمتــرات ،وباتــت اآلن تــدرس
الســيميائيني ،وأمــراض القلــب ،وأمــراض مفاصــل الركبــة ،بــل أن بعــض يف اجلامعــات ..النــدوات واملؤمتــرات هــي دراســات عمليــة عليــا.
ـ ـ ينتشــر يف األوســاط االجتماعيــة أســئلة حــول فعاليــة دواء معــن لــدى
األمــراض يتــم عالجهــا يف العيــادات.
شــخص مــا ،وعــدم فعاليتــه لشــخص آخــر ..مــا الســبب يــا تــرى؟
ـ ـ مــن املعــروف أن القطــاع الصحــي يشــهد تطــورات عامليــة يوميــة ،مــاذا ـــــ الــدواء حــن يصــرف للمريــض يتــم وفــق وصفــة طبيــة ،جــاءت بنــاء علــى
معطيــات معينــة ،حتققــت نتيجــة تشــخيص الطبيــب ،والــذي يحــدث ان
عملــت كــي تكــون متفاعــا مــع هــذه التطــورات؟
ـــــ القطــاع الصحــي يتطــور ســاعة بســاعة ،ومجــاالت األبحــاث متســارعة ،املريــض ال يأخــذ الــدواء بالشــكل املطلــوب ،فــا يلتــزم أحيانــا مبواعيــد
ومثلــي وغيــري يتابعــون هــذه التطــورات مــن خــال القــراءة ومــن خــال أخــذ اجلرعــات ،أو يأخــذ الــدواء بطريقــة خاطئــة ،فــا يحــدث فاعليــة
للــدواء ..فاملضــادات تصــرف ملــدة إســبوع أو
عشــرة أيــام واملريــض يأخذهــا ليومــن أو ثالثــة
أ ّيــام ،ومبجــرد أن يشــعر بالتحســن يوقــف الــدواء
وال يلــزم بتوجيهــات الطبيــب والصيدلــي فتنتكــس
حالتــه ،كمــا أن بعــض األدويــة توخــذ مــدى احليــاة
مثــل دواء الضغــط والقلــب ،فــإذا توقــف عنهــا
املريــض ألي ســبب قــد يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية..
هــذا كل مــا يف القصــة.

يف إحدى املناسبات الرياضية بنادي الترجي
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ـ ـ هــل صحيــح أن بعــض األدويــة نتعامــل معهــا،
ونتعاطاهــا وهــي قــد منعــت يف أوروبــا وأمريــكا مثــل
املضــاد احليــوي؟
ـــــ هــذه املعلومــة خاطئــة ،فــكل األدويــة التــي
نتعاطاهــا هــي نســخ موجــودة يف أوروبــا وأمريــكا،
واملصانــع التــي تنتــج األدويــة متــت بترخيــص مــن
الــدول العامليــة املعروفــة بهــذا األمــر ،وال صحــة
ملقولــة أن بعــض األدويــة تركهــا الغربيــون وال
نــزال نتعامــل معهــا ،وبالنســبة للمضــاد احليــوي
الــذي أوردتــه كمثــل هــو موجــود يف كافــة املراكــز
والصيدليــات يف أوروبــا وأمريــكا ،ولكــن الفــرق

حوار

يف زواجه مع أخيه مهدي
أنهــا ال تصــرف إال بوصفــة طبيــة ،بعكــس مــا هــو قائــم لدينــا حيــث ميكــن
أن يصرفهــا الصيدلــي للمريــض ،فاملضــادات احليويــة موجــودة هنــاك،
وبعــض األمــراض ال يتــم عالجهــا إال مبضــاد حيــوي ،وللعلــم فــإن إنتــاج
املضــادات احليويــة قــد شــهد تطــورات كبيــرة ،وجــرت عليهــا أبحــاث
عديــدة ..ورمبــا هــذه احلالــة جتــري علــى العديــد مــن األدويــة.
ـ ـ وملاذا جند أن أسعار األدوية مرتفعة جدا؟
ـــــ األســعار مرتفعــة حســب املســتوى املعيشــي ،وأغلــب األدويــة مســتورد،
واملصانــع التــي تنتــج األدويــة تعمــل بترخيــص مــن شــركات أمهــات لهــا،
فيتــم علــى حتديــد الســعر

نــادي الترجــي ،كيــف كانــت هــذه التجربــة؟
ـــــ لقــد كنــت أمــارس الرياضــة منــذ الصغــر ،وذلــك يف فــرق احلــواري،
والتحقــت بنــادي البــدر ولــم أواصــل نشــاطي الرياضــي فيــه بســبب ظــروف
الدراســة ،لك ّنــي زاولــت الرياضــة يف اجلامعــة ،وبعــد أن عــدت إلــى البــاد
ودار حــوار يف كافــة أرجــاء القطيــف حــول وضــع ناديــي البــدر والشــاطي
إلــى أن التقــت كلمــة اجلميــع علــى االندمــاج ،وتشــكل ج ـ ّراء ذلــك نادينــا
احلالــي نــادي الترجــي ،وكنــت حينهــا أراقــب األوضــاع ،ثــم أبديــت رغبتــي
يف االنضمــام إلــى اإلدارة اجلديــدة ،فتفاجــأت أن مجموعــة مــن األصدقــاء
يطلبــون م ّنــي أن أكــون رئيســا ،وكنــت متــرددا يف هــذا األمــر ،وصــادف أن
أحــد لــم يتقــدم للمنصــب فكنــت الوحيــد وفــزت بالتزكيــة ،وكان برفقتــي كل

ـ ـ يســود يف الســاحة االجتماعيــة حالــة مــن عــدم الثقــة باألدويــة
احلديثــة ،وامليــل صــوب األدويــة العشــبية الطبيعيــة ،فمــا الفــرق
بــن األثنــن؟
ـــــ الكثيــر مــن األدويــة مت أخذهــا مــن الطبيعــة ،ولكــن أضيفــت
لهــا مــواد كيماويــة لزيــادة الفعاليــة ،لتحســن الطعــم والشــكل
ووضعهــا ضمــن أقــراص وكبســوالت ،وكلهــا عمليــات كيماويــة،
ـ ـ هنــاك أمــراض عديــدة لــم يتوصــل العلــم إليجــاد أدويــة لهــا مثل
اإليدز والســرطان والسكيلســل ملاذا؟
ـــــ توجــد أدويــة لبعــض األمــراض تنجــح مــع بعــض األشــخاص
وال تنجــح مــع آخريــن ،وهــذا يعتمــد علــى جســم الشــخص ومــدى
مع شقيقيه مهدي و زكي
حت ّملــه ،وهــذا يجــري علــى الســرطانات التــي توصــل العلمــاء
للعديــد مــن األدويــة لبعــض حــاالت هــذا املــرض ..يف املقابــل
يوجــد بعــض األمــراض التــي تتعلــق باجلينــات اخللقيــة وتدخــل
يف أصــل اخلاليــا مثــل بعــض أمــراض الــدم لــم يتوصــل العلــم
الكتشــاف أدويــة لهــا ،وكذلــك أمــراض الفيروســات فالــدواء
يتوجــه لألعــراض ،ذلــك بعكــس أمــراض البكتيريــا حيــث يتوجــه
الــدواء لهــا مباشــرة ..ومــا ينبغــي قولــه هنــا هــو أن األبحــاث
متواصلــة يف اكتشــاف األدويــة لألمــراض املســتعصية.
ـ لو سألنا كيف نحافظ على وضعنا الصحي؟
ـــــ بالتغذيــة الصحيــة ،ومزاولــة الرياضــة ،واملبــادرة يف العــاج
بــدون وااللتــزام بالتوجيهــات الطبيــة
ـ ـ علــى ذكــر الرياضــة ،لقــد كانــت لديكــم جتربــة ناجحــة يف إدارة
يف زواج أحد أبنائه
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م
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حوار

شهدت النقالت الكبرى يف القطاع الصحي
أبرزها دخول الكادر الوطني

مــن األخــوة (ميــرزا الضامــن ،عبداحملســن الب ّنــاي ،موســى
احلــواج ،علــوي العوامــي ،شــفيف الســيف ،عبدالــرؤوف
خليتيــت) ،وكانــت املرحلــة هــو البــدء بترتيــب البيــت
الداخلــي ،فأجرينــا عــدة اجتماعــات ،نتــج عنهــا أن النــادي
الــذي كان مديونــا بــات ميلــك وفــرة ماديــة ســاعدته علــى
الكثيــر مــن اإلجنــازات ،وأدخلنــا العديــد مــن األلعــاب التــي
لــم تكــن موجــودة ،وبــات النــادي منافســا علــى مســتوى
اململكــة يف العديــد مــن األلعــاب كالســلة والطائــرة واليــد
وغيــر ذلــك.
ـ وماذا عملتم ملواصلة مثل هذه اإلجنازات؟
ـــــ أقامــت إدارة النــادي بحملــة زيــارات وديــة لكافــة أنديــة
املنطقــة ،متخّ ــض عنهــا لقــاءات وديــة مــع فرقهــا ،وذلــك
ألن الرياضــة وســيلة للتعــارف واحملبــة ،وأقمنــا دورة
رياضيــة للحــواري وغرضهــا دعــم الرياضــة واكتشــاف
بعــض املواهــب ،واصــدرت اإلدارة نشــرة ثقافيــة اســبوعية
حتــت عنــوان (اخبــار الترجــي) ،وقــد زادت شــعبية النــادي
يف تلــك الفتــرة ،حيــث أننــا اقمنــا معســكرين (يف البحريــن
واإلمــارات) فوجدنــا أن جمهــور الترجــي الــذي زحــف معنــا
أكثــر مــن جمهــور الفــرق التــي قابلنــا يف هاتــن الدولتــن
الشــقيقتني.
ـ وماذا بعد ذلك؟
ـــــ يف العــام ( )1404جــرت أحــداث مؤســفة علــى ضــوء
مبــاراة نادينــا مــع نــادي اجلزيــرة ،والتــي علــى ضوئهــا مت
إغــاق النــادي وتوقــف نشــاطاته ملــدة مــن الزمــن ،ولكــن
بجهــود اخليريــن عــاد النــادي وهــو يف أفضــل حالــة ،وهلل
احلمــد.

يف إحدى املناسبات الرياضية بحضور محافظ القطيف

ـ ـ أيــن الدكتــور عبدالعلــي مــن األعمــال اخليريــة
ا ال جتما عيــة ؟
ــــ قبــل أن أتشــرف بخدمــة نــادي الترجــي ،تشـ ّرفت أيضــا
بــأن عملــت كعضــو يف مجلــس إدارة جميعــة القطيــف
اخليريــة للخدمــات االجتماعيــة وكان رئيســها األخ العزيــز
الســيد محســن العازمــي ،كمــا تشــرف بعضويــة مجلــس
إدارة اجلمعيــة التعاونيــة بالقطيــف برئاســة األخ العزيــز
محمــد بــن ســعيد ميــرزا البريكــي ،ذلــك قبــل أن أكــون
نائبــا للرئيــس.
ـ ـ بــن الرياضــة واجلمعيــة ،مــا اجلامــع املشــترك يف وجهــة
نظركــم؟
ــــ اجلامــع املشــترك هــو أنهــا كلهــا أعمــال اجتماعيــة
تط ّوعيــة يعــود ناجتهــا للصالــح العــام ،ولكنهــا تنطــوي علــى
عائــد شــخصي يتمثــل يف كونهــا أعمــاال تشــرفنا بالقيــام
بهــا ال نبتغــي منهــا ســوى رضــا اهلل جــل شــأنه ،ونســأل
اهلل أن تكــون مقبولــة يف ميــزان أعمالنــا لديــه جــل شــأنه،
كمــا نســأله أن يوفــق جميــع العاملــن يف كافــة املجــاالت
اخلدميــة واالجتماعيــة
ـ يف ختام هذا اللقاء ماذا حتب أن تقول؟
ـــــ أحــب أن أشــكركم علــى هــذا اللقــاء ،وأمتنــى أن يكــون
مفيــدا للقــراء ،والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ■
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فريق كرة القدم بنادي البدر يف مطلع التسعينات الهجرية
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م٢٠١٦ فبراير/هـ١٤٣٧ ) ربيع الثاني٦١( العدد

آفاق علمية
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

هنيئا للقطيف  ...هنيئا للخليج
عبد اجلبار احلمود يروي عطش النباتات يف صحرائنا القاحلة
تفتخــر القطيــف بعطــاء أبنائهــا وبناتهــا يف شــتى املجــاالت ،فــا ميــر عــام ا ّال والعشــرات مــن شــبابنا قــد تقلــد أوســمة اإلبــداع ونــال شــهادات التكــرمي يف
العلــوم والتقنيــة والفــن والرياضــة وغيرهــا مــن خــارج البلــد ومــن داخلــه .وقبــل مطلــع عــام 2016م فــاز الشــاب عبــد اجلبــار عبــد الــرزاق احلمــود بجائــزة
أفضــل بحــث علمــي علــى املســتوى العاملــي وحقــق املركــز األول يف بحــوث علــم النبــات يف مســابقة إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة لعــام 2015م  .بعــد
هــذا اإلجنــاز مباشــرة مت تتويــج الشــاب عبــد اجلبــار احلمــود بتاجــن ال يليقــان ا ّال بالــرواد العصاميــن الذيــن ميلكــون حظــا وافــرا مــن الشــغف واملثابــرة
واإلندفــاع التلقائــي واحتــرام الوقــت .التــاج األول هــو دعــوة هــذا الشــاب النبيــل للمشــاركة بحفــل جوائــز مركــز نوبــل للعلــوم واألبحــاث بدولــة الســويد وملــدة
عشــرة أيــام وقــد مت تكرميــه يف احلفــل الــذي حضــره كبــار العلمــاء والباحثــن ممــن نالــوا جوائــز نوبــل العامليــة .والتــاج الثانــي هــو إطــاق إســم احلمــود علــى
كويكــب رقــم  31926وهــو كويكــب مت اكتشــافه يف اخلامــس مــن أبريــل عــام 2000م مــن قبــل مختبــرات وكالــة ناســا الفضائيــة األمريكيــة تكرميــا ملــا حققــه
الشــاب عبــد اجلبــار احلمــود مــن جنــاح يف بحثــه العلمــي الفائــز يف مســابقة إنتــل الدوليــة للعلــوم والهندســة .يــا تــرى ماهــذا اإلجنــاز الــذي قــام بــه هــذا
الشــاب كــي تلبســه أوروبــا وأمريــكا التيجــان؟
مشكلة الغذاء يف العالم:
اســتهل الشــاب عبــد اجلبــار احلمــود بحثــه مبناقشــة مشــكلة النقــص
املتزايــد يف إنتــاج الغــذاء التــي يواجههــا اإلنســان يف العالــم وعــزى هــذا
النقــص الــى أربعــة مشــاكل أساســية وهــي النمــو املتســارع يف عــدد الســكان
ونقــص مســاحات األراضــي الصاحلــة للزراعــة يف أرجــاء املعمــورة والتغيــر
اجلــوي احلاصــل يف العصــر احلديــث والنقــص الشــديد يف مــوارد امليــاه.
هــذه املشــاكل األربعــة صعبــة احلــل تتحــدى اإلنســان وتهــدد اســتمرار
بقائــه علــى هــذه البســيطة إذ أن اإلنفجــار الســكاني ال ميكــن إيقافــه
واإلحصائيــات تشــير الــى أن عــدد ســكان العالــم ســيبلغ عشــرة باليــن
إنســان يف عــام  2050م ،والتصحــر يضــرب يف عــرض الكــرة األرضيــة
شــرقا وغربــا ومــوارد امليــاه يف إنحســار شــديد وحــرارة األرض يف إرتفــاع
مخيــف والتلــوث البيئــي مــن مشــتقات الكربــون يخنــق الفضــاء .وال حــل
ملشــكلة نقــص الغــذاء يف العالــم ا ّال بتحســن القــدرة علــى اإلنتــاج الغذائــي.
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حتسني قدرات اإلنتاج الزراعي:
هنــاك طريقتــن توصــل اليهمــا العلمــاء لتحســن احملاصيــل الزراعيــة ورفــع
القــدرة اإلنتاجيــة لهــا ملواكبــة الطلــب العاملــي املتزايــد علــى الغــذاء  ،األولــى
إســتخدام الهندســة الوراثيــة والثانيــة إســتخدام نظــام املناعــة املكتســبة.
• الهندســة الوراثيــة لتعديــل احلمــض النــووي للنباتــات :هــذه الطريقــة
ال تخلــو مــن الطفــرات الكيميائيــة والتــي تســبب طفــرات جينيــة عشــوائية
حيــث أن بروتينــات احلمــض النــووي الدخيــل التــي تتوســط التفاعــات
داخــل اخلاليــا لتعديــل احلمــض النــووي تفتــح احتمــاالت كبيــرة لألخطــاء
يف األنشــطة املســتهدفة والغيــر املســتهدفة.
• نظــام املناعــة املكتســبة )CRISPR/Cas9( :هــذه الطريقــة عبــارة عــن
تقنيــة لتعديــل اجلينــات تســمح بالســيطرة علــى اجلــن وحتفيــزه يف داخــل
العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

اي خليــة وبطريقــة مركــزة ملنحــه مقاومــة ومناعــة وبــدون اســتخدام حمــض
نــووي غريــب .وتتكــون هــذه الطريقــة مــن جزئــن أساســيني همــا األنــزمي
القاطــع (وهــو عبــارة عــن بروتــن مشــتق مــن البكتيريــا  )CAS9ودليــل RNA
(وهــو عبــارة عــن دليــل اصطناعــي للحمــض النــووي الريبــي) الــذي يقــود
األنــزمي القاطــع لقطــع احلمــض النــووي .فعندمــا يتــم توصيــل األنــزمي
القاطــع ( بروتــن  )Cas9بواســطة الدليــل الصحيــح ( )RNAالــى اخلليــة
ميكــن قطــع اجلــن املســتهدف يف أي مــكان.
بحث احلمود (التجارب والنتائج):
قامــت التجربــة علــى نوعــن مــن النباتــات النموذجيــة واحــدة مــن فصيلــة
الباذجنانيــة (نيكوتيانــا الباذجنانيــة) واألخــرى مــن الفصيلــة الكرنبيــة
(األربيدوبســيس كرنبــي) ومت إختيــار هذيــن النوعــن لكــي تطبــق النتائــج

آفاق علمية

علــى مثيالتهــا مــن النباتــات ذات الفصيلــة و العائلــة نفســها مثــل الطماطــم
والبطاطــس والباذجنــان واخلــس والقرنبيــط والبروكلــي .واختــار احلمــود
نظــام املناعــة املكتســبة إلجــراء جتاربــه علــى النباتــات لتحســينها وتطويــر
قدراتهــا اإلنتاجيــة فتــم حقــن بروتــن الـــ  Cas9يف  225نبتــة مــن الفصيلــة
الباذجنانيــة و  225نبتــة أخــرى مــن الفصيلــة الكرنبيــة عــن طريق اســتخدام
تقنيــة  Agrobacteriumوالتــي يتــم فيهــا اختــراق جــدار النبــات عــن طريــق
التربــة ،ومت أيضــا اســتخدام طريقتــن منهجيتــن ملراقبــة جزيئــات احلمــض
النــووي للتأكــد بــأن األنــزمي القاطــع يصــل الــى اخلليــة والــى احلمــض
النــووي جلميــع العينــات ويقــوم بعمليــة الترميــم للجــزء املســتهدف داخــل
اجلينــوم إلعــادة ترتيــب اجلينــات داخــل اخلليــة .هــذا اإلجــراء يســتغرق
وقتــا طويــا يصــل مــن  9الــى  24شــهرا ،لكــن الشــاب عبــد اجلبــار احلمــود
اســتطاع إبتــكار طريقــة جديــدة غيــر مســبوقة لنشــر الدليــل ( )RNAجلميــع
أنحــاء النبتــة لهندســتها جينيــا عــن طريــق اســتخدام وســيط فيروســي
 . TRVهــذا الوســيط الفيروســي اســتطاع ان يســتصحب الدليــل الــذي
يقــود األنــزمي القاطــع الــى جينــات  PDS3املســؤولة عــن الكلوروفيــل لــدى
األربعمائــة واخلمســون نبتــة مــن النوعــن اخلاضعــة للتجربــة خــال تســعة
أيــام فقــط  .وتبــن مــن خــال النتائــج أن  410نبتــة مــن أصــل  450قــد مت
هندســتها جينيــا بنجــاح ومت تعديــل جــن  PDS3املســؤول عــن الكلوروفيــل.
أهميــة اســتخدام الوســيط الفيروســي ضمــن نظــام املناعــة املكتســبة ســمح
بتطبيــق الهندســة الوراثيــة بشــكل آمــن بعيــد عــن العشــوائية ويف وقــت
قصيــر ممــا يجعــل هــذا اإلبتــكار مثاليــا إلمكانيــة زرع النباتــات املثمــرة يف
بيئــات قاســية غيــر بيئتهــا األولــى ومبعــزل عــن األضــرار اجلانبيــة.
وختــم الشــاب عبــد اجلبــار احلمــود بحثــه بتوصيــة مفادهــا أن العلمــاء
بإمكانهــم اســتخدام منهجيــة الوســط الفيروســي الــذي إبتكــره إلســتهداف
اجلينــات املســؤولة عــن الكلوروفيــل وعــن اجلينــات املســؤولة عــن أي

خاصيــة أخــرى يف النباتــات كاجلينــات املســؤولة عــن حتمــل احلــرارة مثــل
جــن  IRRIواجلينــات املســؤولة عــن حتمــل امللوحــة لتوفيــر مــا يقــارب
مــن  %37مــن مجمــل املــاء املســتخدم يف الــري وهكــذا ليتمكــن اإلنســان
مــن إنتــاج غــذاء كاف لســد احلاجــة لــدى ســكان العالــم والتخلــص الكلــي
مــن البروتينــات الضــارة التــي يصعــب التخلــص منهــا يف طــرق الهندســة
اجلينيــة األخــرى.
صانع األمل:
يف وقــت عــز فيــه إحتــرام العلــم واإلبــداع لــدى الكثيــر مــن شــباب بالدنــا
العربيــة وقلــت فيــه فــرص بــوادر نهضــة علميــة يف عيــون الكثيــر ممــن
ميتهــن اإلحتــراب أو يؤيــده ،ينبــري هــذا الشــاب «عبــد اجلبــار احلمــود»
وســط هــذه اجلبــال مــن اإلحباطــات والتقاعــس ليرفــع رايــة نعــم للعلــم -
نعــم للعمــل -نعــم نحــن قــادرون  -نعــم نحــن نســتطيع أن نكــون صنــاع نهضــة
علميــة جتعلنــا يف مصــاف الــدول املتقدمــة ،هــي حتيــة ورســالة إن ضيعناهــا
ضــاع الكثيــر  ...لــذا يجــب علينــا جميعــا وخاصــة ملــن هــم يف عمــر عبــد
اجلبــار احلمــود قــراءة هــذه الرســالة بتمعــن واخــاص ونتالقفهــا جميعــا
كمــا نتالقــف الكــرة وســط املالعــب وعلــى شاشــات البــاي ستيشــن او كمــا
نتالقــف املهاتــرات علــى صفحــات التواصــل اإلجتماعــي فاألقــام الهادفــة
خيــر لنــا مــن الســيوف البائســة .إجنــاز الشــاب احلمــود الــذي أبهــر العالــم
حــري بــه أن يبهرنــا ويصنــع األمــل داخــل جماجــم شــبابنا ويكــون محطــة
تغييــر ننطلــق منهــا الــى فضــاء {ا ْقـ َرأْ َو َربُّـ َ
ـك ْالَ ْكـ َر ُم ا َّلــذِ ي َعلَّـ َم بِالْ َقلَـ ِـم َعلَّـ َم
نســا َن َمــا لَــ ْم يَ ْعلَــ ْم} .حتيــة حــب وتقديــر واحتــرام نردهــا اليــك ايهــا
ِْ
ال َ
الرائــع النبيــل والشــكر اجلزيــل لــك وألبيــك اخللــوق وامــك الفاضلــة علــى
حســن التربيــة ورعايــة الشــمعة التــي حتمــا ســتنير درب شــبابنا وســط
الظــام■ .

املصادر:

ملخص الورقة العلمية رقم  SPS14436ـ « استخدام كفاءة وسط فيروسي لهندسة اجلينات يف النباتات النموذجية نيكوتيانا الباذجنلنية واألربيدوبسيس كرنبية بواسطة احلمض
النووي الريبي باستعمال الـ  « CRISPR / Cas9ـ لعبد اجلبار عبد الرزاق احلمود.
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حوار

حوار /سلمان العيد
لقــد انطلــق مــن ظــروف صعبــة ،مــن الناحيــة املاديــة،
فــكان مــن بــن عــدد غيــر قليــل مــن اإلخــوة ،هدفــه أن
يتخلــص مــن هــذا الضعــف وهــذه الظــروف ،بطريقــة
أفضــل ،لكنهــا كانــت أقــوى منــه ،فعمــل فــي أكثــر مــن
مــكان ،وفــي أكثــر مــن مهنــة مــن املهــن الشــاقة ،إلــى
أن ّ
حطــت بــه الرحــال بــأن يعمــل مــع أخيــه فــي ســوق
اللحــم ،لكــن طموحــه وتطلعــه جتــاوز عمليــة البيــع
املباشــرة ذات العائــد القليــل ،فانتقــل مــن «ملحمــة»
فــي ســوق القطيــف املركــزي ،يبيــع اللحــم الطــازج
الــى مشــروع يقــدم أكثــر مــن  40منتجـ ًا يعتمــد علــى
اللحــوم والدواجــن ..إنهــا قصــة جميلــة ،تضــاف إلــى
القصــص الرائعــة التــي تشــهدها هــذه البــاد الكرميــة،
أنــه احلــاج عبــد النبــي آل عبــد النبــي صاحــب مشــروع
«خيــر زاد للحــوم» لنتوقــف قليــا أمــام هــذه التجربــة
فــي احلــوار التالــي:

عبد النبي بن حسن آل عبد النبي لــ «الخط»:

بدأت بملحمة صغيرة مع أخي لتتحول
إلى مشروع يقدم  40منتجاً
ـ ـ كيــف نشــأت العالقــة بينــك وبــن اللحــم يف
مجــال اللحــوم؟
ــــ يف البدايــة كنــت أنــا وأخــي نعمــل يف ســوق
اللحــم بالقطيــف ،وكانــت لدينــا ملحمــة يقتصــر
نشــاطها علــى بيــع اللحــم بالعظــم ،وكانــت
حياتنــا ضعيفــة للغايــة مــن الناحيــة املاديــة ،وكان
الوالــد ينطبــق عليــه مقولــة «كثيــر العيــال قليــل
املــال» ،وقــد ســعى جــزاه اهلل خيــرا أن ندخــل
يف املدرســة ،لكننــي لــم أشــأ مواصلــة الدراســة
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فخرجــت منهــا ولــم أكمــل الصــف الرابــع ،وبقيــت
يف ســوق اللحــم ..لكــن الوضــع لــم يعجبنــي أيضا،
إذ قلــت يف حالــي بأنــي علـ ّـي أن أدرس يف الليــل،
وأعمــل يف النهــار ،والتحــق باملعهــد ومــن ثــم
التحــق بشــركة أرامكــو مثلــي مثــل غيــري ،لك ّنــي
لــم أســتطع علــى ذلــك ،فعملــت يف مجــال البنــاء
ســنوات ليســت قليلــة ،وترقيــت يف هــذا النشــاط
حتــى وصلــت إلــى مرتبــة «معــاون» ولــم يبــق لــي
ســوى خطــوة واحــدة وأصبــح «إســتاذا» للبنــاء،
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ولكــن لــم أواصــل فرجعــت إلــى الســوق بطلــب
مــن أخــي عبدالكــرمي ،الــذي رغــب أن أســاعده
يف عملــه يف مجــال بيــع اللحــم ،فاســتجبت
لذلــك ،وصرنــا ــــ هــو وأنــا ـ شــركاء ،وصرنــا
القصابــن ،فنأخــذ الكيلــو
نأخــذ اللحــم مــن كبــار
ّ
بــــ  4.5ريــال ،ونبيعــه بــــ  5ريــاالت ،والربــح يف
هــذا الشــأن محــدود ،ولكــن عــادات النــاس يف
األكل ســاعدتنا علــى ذلــك ،حيــث أن النــاس يف
ذلــك الزمــن (التســعينيات الهجريــة) يحبــون

حوار

أسعى لتقدمي
منتج عالي اجلودة واتطلع
لتشجيع املجتمع
أنشأت املشروع
وأقدمه فرصة عمل ألوالدي

الشــحم ،فك ّنــا نبحــث عــن الشــحم فتطلــع علينــا
اللحــوم املليئــة بالشــحم أرخــص مــن تلــك األقــل
شــحما ..إن بدايتنــا كانــت شــاقة لكنهــا جميلــة.
ـ وماذا جرى بعد ذلك؟
ــــ لعــل الــذي جــرى هــو أننــا كنّــا نبيــع اللحــم
بالعظــم ،فابتدأنــا نبيــع اللحــم الصــايف (بــدون
عظــم) ،فكنّــا مــن أوائــل النــاس الذيــن باعــوا
هــذا النــوع مــن اللحــم ،بعــد ذلــك اشــترينا
ماكينــة لفــرم اللحــم جلبهــا لنــا أحــد األصدقــاء
مــن الريــاض ،فصرنــا مــن أوائــل النــاس أيضــا
ممــن باعــوا اللحــم املفــروم ،فكانــت خطــوة بيــع
اللحــم الصــايف واملفــروم نقلــة نوعيــة يف مجــال
نشــاطنا يف جتــارة اللحــم الطــازج ،بعدهــا
تسلســلت األفــكار ،وصــارت عمليــة االنفتــاح

علــى املأكــوالت الغربيــة والشــرقية ،فجــاءت
فكــرة الهامبورجــر فنفذنــا الفكــرة ،وك ّنــا كذلــك
مــن الــرواد يف هــذا املجــال ،واســتقدمنا عمالــة
متخصصــة للعمــل يف هــذا الشــأن ،بعدهــا
انتشــرت ظاهــرة الهامبورجــر ،وشــاع التقليــد
بــن النــاس ،فلــم يعــد حلــام إال وكانــت لديــه
خدمــة إنتــاج الهامبورجــر  ،هنــا تدخّ لــت البلديــة
وفرضــت شــروطا إضافيــة علــى احملــات التــي
تنتــج الهامبورجــر  ،تتعلــق بالنظافــة واملعــ ّدات
فاشــترطت وجــود معــ ّدة خاصــة لذلــك ،حينهــا
فتحنــا مشــروع خيــر زاد ،وكان ذلــك قبــل 14
عامــا واســتقدمنا عــددا مــن العمــال األجانــب
واســتوردنا عــددا مــن اآلالت واملعــدات اخلاصــة
بهــذا الناشــط ،فصــار إنتاجنــا وفيــرا وصــار أحــد
إخوانــي يعمــل معــي مديــرا ،وأطلقنــا املشــروع

الــذي ينتــج حتــى هــذه اللحظــة حوالــي  40لــه
عالقــة باللحــم والدجــاج وابرزهــا اللحــم العــادي،
واللحــم املفــروم ،والهامبورجــر ،والكبــاب،
والفيليــه ،والســتيك ،والشــاورما ،والنقانــق،
ـ وكيف كنتم تنتجون اخللطات؟
ــــ أغلبهــا كنــت آخذهــا مــن الكتــب أو التلفــاز،
فأقــوم بعملهــا بيــدي ،وأضيــف عليهــا بعــض
الشــيء وإذا جنحــت قمــت بتحويلهــا إلــى
منتــج ،حتــى بــات طعــم منتجــات خيــر زاد لهــا
خصوصيــة ،ميكــن معرفتهــا مــن بــن عــدة أنــواع
مــن املنتجــات األخــرى.
ـ ومن أين توفرون اللحم؟
ــــ لدينــا مزارعنــا اخلاصــة ،حيــث نقــوم بالتربيــة
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حوار
والتســمني ،ونحــرص دائمــا علــى احلالــة
الصحيــة ،ونعمــل دائمــا علــى أن يكــون حاللنــا
حتــت إشــراف ومتابعــة وزارة الزراعــة ،ففــي كل
ســنة يزورنــا يف املزرعــة طبيــب بيطــري مرتــن
يقــوم بعمليــة فحــص علــى احليوانــات وعــاج
احلــاالت املرضيــة إن وجــدت ،هــذا بالنســبة
للحــم ،وأمــا بالنســبة للدجــاج فإننــا نأخــذه مــن
بعــض املشــاريع املعروفــة محليــا ،خالصتــه أن كل
اللحــوم التــي لدينــا ســواء كانــت حلــوم دجــاج أو
حلــوم بقــر هــي محليــة بنســبة %100
ـ وكيف تتعاملون مع الزبائن؟
ــــ كل تعامالتنــا تعتمــد علــى الثقــة ،وزبائننــا
يقصدوننــا إلنهــم واثقــون مــن منتجنــا ،وقــد
وجــدوا مــا نقدمــه لهــم ،والنــاس أذواق ،البعــض
يعجبــه املنتــج ،والبعــض لديــه مالحظــات ،ومــن
لديــه مالحظــات نحــن نرحــب بــه ومبالحظاتــه،
ونشــعر بحرصــه علينــا وعلــى ســمعتنا ،وقبــل
ذلــك نشــعر بحرصــه علــى النــاس الزبائــن..
وهنــا يجــدر بــي أن أضــع مالحظــة مفادهــا أن
زبائننــا هــم أهــل القطيــف ،وهــؤالء حساســون
ولديهــم مواصفــات خاصــة ،ويدققــون علــى كل
شــيء ،وبالتالــي يصعــب متريــر ســلعة ليســت
جيــدة عليهــم.
ـ من هم زبائنكم؟ هل املطاعم أم عامة الناس؟
ــــ نحــن نعمــل مــن أجــل إرضــاء الزبائــن ،وأبرزهــم
لدينــا هــم مــن النــاس وليــس مــن املطاعــم ،الذيــن
ال نعتمــد عليهــم ألنهــم يف الغالــب ال يبحثــون
عــن جــودة ،و نحــن نعمــل مــن أجــل إرضــاء
الزبائــن ،وأبرزهــم لدينــا هــم مــن النــاس وليــس
مــن املطاعــم ،الذيــن ال نعتمــد عليهــم ألنهــم يف
الغالــب ال يبحثــون عــن جــودة ،وإمنــا يبحثــون عــن
ســعر أقــل ..ونقــوم يف الغالــب بتســويق منتجنــا
عبــر شــبكة مــن املوزعــن
ـ ـ من أين توفرون العمالة؟
ــــ العمالــة لدينــا مــن الهنــد ومصــر ،ولدينــا عــدد
مــن البنــات الســعوديات ،خصوصــا يف املعمــل،
ونتطلــع لســعودة أوســع ..علمــا بــأن الــذي يديــر
املشــروع يف الوقــت احلاضــر هــم أوالدي..
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البدايات شاقة كالعادة،
لكنها كانت دروسا جميلة

احملــل ،وذلــك لدفــع العمالــة نحــو املزيــد مــن
النظافــة ،وإن ك ّنــا نتطلــع ألن يقــوم املراقــب بــدور
توعــوي قبــل أن يقــوم بــدور املعاقــب..

ـ برأيكم ماذا ينقص سوق اللحوم يف القطيف؟
اتطلع حملالت متخصصة
ــــ ينقصنــا إقامــة مســلخ كبيــر متكامــل ،يل ّبــي
لتعمل بها السيدات فقط
طلــب احملافظــة ،وقــد ســمعت عــن مشــروعني يف
هــذا الشــأن ،آمــل أن يتــم اإلســراع يف إطالقهمــا
خلدمــة الســوق ..كمــا آمــل أن تتطــور كافــة
ومادمــت ســألت عــن العمالــة يجــدر بــي أن أشــير
احملــات لتقــدمي وجبــات أفضــل ،وأكثــر جــودة.
إلــى مالحظــة مفادهــا أن اليــد العاملــة يف الوقــت
احلاضــر باتــت عملــة نــادرة ،لوجــود اشــتراطات
ـ ـ هــل لديكــم منتجــات معينــة لفئــات معينــة مثــل
عديــدة وإجــراءات كثيــرة ،وهــذا مــا يجعلنــي
مرضــى الضغــط والســكر؟
أتراجــع عــن تنفيــذ العديــد مــن املشــروعات ،مثــل
ــ ال
إقامــة مشــروع نســائي بنســبة . %100
ـ ـ هل لديكم رجيع يتم التخلص منه؟
ــــ الرجيــع الــذي يحــدث لدينــا ليــس مــن معملنــا،
ـ ـ وكيف حتافظون على جودة املنتج؟
وإمنــا مــن مراكــز التســويق الــذي ال توفــر حالــة
ــــ يخضــع منتجنــا ومحالتنــا الشــراف ومتابعــة
مــن التجميــد الالزمــة فيتلــف املنتــج ،وبعضهــم
البلديــة ،ولــم يحــدث أي خطــأ وذلــك لدقــة
نتقبلــه ونع ّوضهــم عنــه ،وبعضهــم ال نتقبــل منهــم
حرصنــا علــى النظافــة والصحــة العامــة.
ذلــك ،خاصــة إذا الحظنــا تكــرار احلالــة.
نحافــظ علــى جــودة منتجنــا مــن البدايــة مــن
الذبيحــة وحتــى وصولهــا إلــى املســتهلك النهائــي،
ـ ـ يف ختام هذا اللقاء ماذا تقول؟
وال أخفــي عليــك ســرا إذا قلــت لــك بأننــي أرتــاح
ــــ احلمــد هلل علــى الصحــة العامــة ،وامتنــى
نفســيا إذا مــا جــاء مراقــب البلديــة يراقــب علــى
التوفيــق للجميــع ■ .

العدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م

أدب معاصر

أدب عالمي
إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي raedaljishi@gmail.com

روشيل بوتكار Rochelle Potkar
روشــيل بوتكار  Rochelle Potkarروائية وشــاعرة هندية لها رواية منشــورة وعدة كتب يف املطبعة
منهــا مجموعــة قصصيــة ونثريــة وشــعرية وهــي احملــررة املســاعدة ملجلــة نيســا و عضــوة نشــطة
يف نــادي كوتــور الشــعري الــذي يســتضيف الشــعراء للقــراءة يف مختلــف مناطــق الهنــد تكتــب
باللغتــن الهنديــة واالجنليزيــة وهــذا النــص مترجــم مــن اإلجنليزيــة وتتداخــل تقنيــات الســرد
مــع التقنيــات الفنيــة للشــعر يف نصوصهــا .

معقودة داخلي
يوم ولدت لم يكن يف قريتي الصغيرة (كالني) ثمة مكتبة
وال طرق مزدحمة تسبب الغضب
بعض املتسولني وازدحام واحد تالشى يف شارع مرباد
وبعض السيارات
املباني األفقية
تتفنن يف رسم الشمس يف االكواخ و(اجلاوالت*)1والبيوت
فب خطوطها العرضية العريضة والدقيقة
باعمالها التي تسد احلاجة
بائــع يف بقالــة ومعلــم مدرســة ابتدائيــة وعامــل مصنــع و طبيــب اســنان و
مســاعد طبــي و محــل اصــاح درجــات هوائيــة وبنــك وحيــد
دعونا ال ننسى-أنها على خط اخلجلانها نغمة صماء يف السلم الوظيفي
ست سيجمات و تسلسل هرمي والشركات املتعددة اجلنسيات
مشــبعة باالباولــز* 2واحملممديــن* ٣والهنــدوس والبــاواز* ٤والهنــود
الشــماليون والهنــود اجلنوبيــن وغيــر الكثوليكــن وغيــر الهنــدوس وغيــر
املســلمني والــا دلتيــن* 5والــا براهمــا
صاحب مصنع الثلج واحملافظ واملهرب و ضابط اجلمارك هم االغنياء
حدائــق بيــت املنغالــوا* 6التــي ميتلكونهــا واملصاطــب وجــدران املجمعــات

الســكنية املنتشــرة ســريعا بالــكالم الشــبعى
تضغط مخيلتنا-غالبا -يف سنة قراراتنا اجلديدة
السندهاس يعيشون بقرية مليئة بالذهب والبضاعة
يف يوم ميالد شقيقتي
تهدمت بعض ابنيتهم
ككعكة تتداعى بالدم وطبقاتها
كانت حرب عصابة وحيدة يف كاليان
هندي بريطاني وحيد قتل
من عصابة قون يف شارع ليلي
طلقة اخترقت عرقه وتاريخه وتراثه
وتلميذ صبي قتل بسبب غضب صبي عصابة
انا والفتيات االخريات
نتعرض لتحرش مؤخراتنا ونحن منر مبررات اجلامعة
ذلك كان كل ما كان لدينا
قبل ان اغادر الى املدينة
ولكن املدينة التي غادرته
كحذاء خارج املعبد
تتضاعف امامي االف املرات

هامش الترجمة العربية
-1نوع خاص من البيوت للفقراء به ُحجر عديدة يف مبنى ضيقة لعائالت
 -2باوال لفظة يطلقها الهندوس على املسيحيني
 -3محمدان اسم اخر يطلق على املسلمني
 -4باو لفظ عامي يطلق على الزاردشتيني
 -5دالي اقل مرتبة يف الهندوسية
 -6منغالو بيت كبير نسبيا لالغنياء
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سيمفونية الضوء

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

 10نصائح مهمة قد ال تسمعها
من محترفي التصوير

 -مقال مترجم

يف عالــم اليــوم ومــع تقــدم التكنولوجيــا أصبــح باإلمــكان االعتمــاد علــى أغلــب الكاميــرات الرقميــة احلديثــة للحصــول علــى صــور
جميلــة حتــت مختلــف الظــروف ،ولكــن احلصــول علــى صــورة ابداعيــة مميــزة يتطلــب املزيــد مــن الدرايــة واملعلومــات ،وهــذا النــوع مــن
املعلومــات يعرفــه املصــورون احملترفــون ولكــن قــد ميتنــع الكثيــرون منهــم عــن متريــره للمصوريــن املبتدئــن .موضوعنــا يف هــذا العــدد
مــن مجلــة اخلــط هــو موضــوع مترجــم مــن موقــع «مشــروع صــورة» العاملــي الــذي قــام مشــكورا بتجميــع أهــم النصائــح املخفيــة التــي
قــد تســاهم يف أخــذ تصويــرك الفوتوغــرايف خطــوة أخــرى لألمــام .فقــط اود أن أذكــر مالحظــة مهمــة وهــي ان هــذا املقــال مترجــم كمــا
جــاء مــن املصــدر وبــدون أيــة اضافــات شــخصية.
النصيحة األولى :ال تخش اقتطاع الصور
نبــدأ هنــا بأحــد األســرار الصغيــرة املهمــة
التــي يحتفــظ بهــا أغلــب محتــريف التصويــر
ألنفســهم :كيــف تكــون صــور أغلــب مصــوري
الرياضــة والطبيعــة علــى درجــة عاليــة مــن
احلــدة؟ الســبب ببســاطة هــو انهــم يعتمــدون
علــى االقتطــاع للحصــول علــى التكويــن
األفضــل .يقــوم املصــور عــادة بأخــذ كادر
أوســع مــن املطلــوب مــع إبقــاء املوضــوع
الرئيســي يف منتصــف اإلطــار حتــى يتــم تطويقــه بداخــل الصــورة بغــض
النظــر عــن االجتــاه الــذي قــد يســلكه موضــوع الصــورة.
ويجــدر بنــا هنــا أن نذكــر نصيحــة أخــرى مهمــة يف نفــس املوضــوع وهــي أن
االعتمــاد علــى نقطــة الفوكــس املركزيــة أدق وأســرع بكثيــر مــن االعتمــاد
علــى نقــاط الفوكــس الطرفيــة.
النصيحة الثانية :زر التركيز اخللفي
أعتــاد املصــورون القيــام بالضغــط علــى
زر التصويــر نصــف ضغطــة لتحديــد
الفوكــس (التركيــز املرغــوب) ولكــن
معظــم الكاميــرات احلديثــة تقــدم
ً
بديــا أفضــل يســتخدمه احملترفــون
وهــو مــا يســمى  AF buttonأو زر
التركيــز ويوجــد هــذا الــزر عــادة خلــف
الكاميــرا .مــن اهــم مميــزات هــذه التقنيــة هــو انهــا ال تتأثــر مبقــدار قــوة
الضغــط علــى الــزر وحتــى لــو ضغطــه بقــوة أكبــر مــن املطلــوب فلــن يقــوم
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بالتصويــر .تظهــر أهميــة هــذه التقنيــة عنــد تصويــر األهــداف املتحركــة
كونهــا تســمح باحلفــاظ علــى احلــدة داخــل إطــار الصــورة بــدون تثبيــت
اعــدادات التعريــض حتــى يتــم الضغــط علــى زر التصويــر .يســتخدم زر
التركيــز اخللفــي كثيــرا عنــد تصويــر النباتــات والزهــور التــي تتحــرك
بفعــل الريــاح .مــن مميــزات هــذه التقنيــة أيضــا انــه ميكــن تثبيــت التركيــز
وتعديــل إعــدادات التكويــن واالضــاءة وأخــذ الصــورة بعــد ذلــك ممــا يوفــر
الوقــت واجلهــد حيــث ان الكاميــرا لــن تقــوم بالتركيــز األتوماتيكــي عندمــا
يتــم الضغــط علــى زر التصويــر.
النصيحة الثالثة :أختر 8/f
عنــد احلديــث عــن فتحــات العدســة املختلفــة ،يعتبــر خيــار  8/fاخليــار
املفضــل يف معظــم األحيــان .يتعلــق املوضــوع دائمــا بالفتحــة األفضــل لــكل
عدســة ممــا يعنــي انهــا القيمــة املناســبة اغلــب األحيــان لتجنــب الضبابيــة
التــي تأتــي عــادة مــع قيــم  fالصغيــرة (الفتحــات الواســعة) وهــذه القيمــة
تعطــي عمــق ميــدان معقــول .عندمــا تقــوم بالتنقــل مــع كاميــرا علــى كتفــك
مــزودة بعدســة قياســية والنمــط علــى املبرمــج ( )Pوفقــط عليــك التأكــد
مــن أن تقــوم باختيــار القيمــة الصحيحــة للحساســية املناســبة للتصويــر
مــع الكاميــرا يف اليــد.
النصيحة الرابعةExpose to the right - ETTR :
يعتمــد هــذا االســلوب
علــى حقيقــة ان
االجــزاء املضيئــة مــن
الصــورة متلــك اشــارات
أقــوى منهــا يف األجــزاء
الداكنــة وهــذا يعنــي

النصيحة اخلامسة :أقنت عدسة سريعة
يضيــف مصــورو الرياضــة
ومصــورو احليــاة البريــة
ألنفســهم ميــزة كبيــرة
يســتخدمون
عندمــا
أساســية
عدســات
( )Prime Lensesذات
فتحــات عدســة واســعة.
علــى الرغــم مــن ان
احجامهمــا كبيــرة ووزنهــا
ثقيــل أال أن اجلــودة فيهــا
أعلــى .فباإلضافــة الــى
قدرتهــا إلعطــاء حتكــم أفضــل يف عمــق امليــدان حتــت ظــروف اإلضــاءة
املنخفضــة فهــي متكــن مســتخدمها مــن العمــل مــع ســرعات عاليــة تعمــل
علــى جتميــد احلركــة عنــد احلاجــة .بإمــكان بعــض الهــواة اقتنــاء مثــل هــذه
العدســات ولكــن مــن جهــة أخــرى هنــاك بعــض شــركات التأجيــر التــي
تقــوم بتأجيــر العدســات بأســعار معقولــة (لــاٍ ف ال يوجــد لدينــا مثــل هــذه
الشــركات يف دول اخلليــج).
النصيحة السادسة :أستخدم الفالش اخلارجي
اســتخدام الفــاش اخلارجــي يف
يــوم مشــمس قــد يضيــف املزيــد
مــن احليــاة للصــورة وقــد يكــون
اســتخدام الفــاش نهــارا هــو مــا
مييــز صــورة خارجيــة مقبولــة عــن
صــورة أخــرى مميــزة يف نفــس
التوقيــت ولكــن يخشــى العديــد مــن
املصوريــن جتربــة هــذا األمــر لــذا
ً
فالشــا خارج ًيــا وتعلــم كيفيــة
اشــتر
اســتخدامه باحتــراف.
النصيحة السابعةFocus stacking :
يعتبــر الـــ ( Focus stackingتكــومي الصــور) مــن أجمــل اخلــدع املتقنــة
التــي تســمح خللــق صــور ذات عمــق ميدانــي واســع جــدا تبــدوا فيهــا جميــل
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أنــه شــريطة أال يتــم حــرق أي جــزء مهــم مــن املنظــر فانــه مــن األفضــل
أن يتــم تصويــر صــورة مشــعة وجعلهــا داكنــة مــن أن يتــم تصويــر صــورة
داكنــة وجعلهــا أكثــر إشــراقا .التقــاط صــورة مشــرقة ومــن غيــر أن تفقــد
تفاصيــل اجلهــات املضيئــة يعنــي مراقبــة الرســم البيانــي (الهيســتوجرام)
اخلــاص بالصــورة عــن كثــب ومحاولــة ضبــط التعريــض الضوئــي بحيــث
أن تكــون هنــاك قمــة يف نهايــة اجلهــة اليمنــى ولكــن يجــب جتنــب وجــود
قمــة عاليــة جــدا يف أقصــى ميــن الهيســتوجرام الن ذلــك يــدل علــى أن
بعــض البكســات قــد احترقــت .عمل ًيــا ،ميكــن القيــام بذلــك عــن طريــق
اخــذ لقطــة والتحقــق بعدهــا مــن الهيســتوجرام قبــل ضبــط التعريــض
وأخــذ صــورة اخــرى .يجــدر بنــا الذكــر هنــا أنــه مــن املفيــد ج ـ ًدا تشــغيل
خاصيــة التنبيــه للمناطــق املشــرقة حيــث يســاعد ذلــك علــى اظهــار املناطــق
احملروقــة يف الصــورة أو تلــك القريبــة مــن ذلــك.
متــى مــا وصلــت الــى القيمــة الصحيحــة للتعريــض الزائــد Overexposed
فــكل مــا عليــك فعلــه بعــد ذلــك هــو جعــل الصــورة داكنــة قليــا ورمبــا تعديــل
التبايــن اللونــي قليــا عــن طريــق أحــد برامــج حتريــر الصــور .اخلالصــة
هــي أن إبقــاء العــن علــى الهيســتوجرام مهــم جــدا ويف معظــم األحيــان
يجــب التأكــد مــن أن الهيســتوجرام يصــل ألقصــى اليســار وأيضــا ألقصــى
اليمــن وذلــك للتأكــد مــن تغطيــة مــن مناطــق كل مــن االبيــض واألســود يف
الصــورة.

العناصــر حــادة جــدا وتظهــر فائدتــه أكبــر مــا يكــون عنــد تصويــر مشــاهد
املاكــرو .طريقــة هــذه التقنيــة تتلخــص يف تصويــر صــور مختلفــة لنفــس
املوضــوع مــع تغييــر نقطــة التركيــز (الفوكــس) يف كل صــورة ودمــج الصــور
هــذه يف صــورة واحــدة ويوجــد حاليــا عــدة برامــج تقــوم بعمــل هــذا االمــر.
يجــب ان يكــون الهــدف ثاب ًتــا مــع تثبيــت الكاميــرا علــى حامــل ثالثــي لذمــان
عــدم تغيــر الزاويــة.
النصيحة الثامنة :حافظ على البساطة
ســواء كنــت تخطــط ترتيــب مشــهد حيــاة صامتــة ،لقطــة ماكــرو ،أو بصــدد
تصويــر منظــر طبيعــي فــإن أفضــل النصائــح هــي ضــرورة احلفــاظ علــى
البســاطة يف تركيــب العناصــر .تذكــر دائمــا القواعــد األساســية للتصويــر
مثــل قاعــدة االثــاث واالســتفادة مــن اخلطــوط القائــدة لتوجيــه عــن
املشــاهد للعنصــر الرئيســي يف الصــورة .حــاول ان ال تكثــر مــن العناصــر
بداخــل الــكادر فذلــك يشــوش الصــورة ويجعــل املتلقــي غيــر مرتاحــا للنظــر
اليهــا .يف عالــم التصويــر يعتبــر األقــل دائمــا أكثــر (مــا لــم يتعلــق األمــر
مبواصفــات الكاميــرا وأســعار املعــدات) وينطبــق األمــر نفســه علــى ترتيبات
اإلضــاءة حيــث ميكــن انشــاء صــور مميــزة باســتخدام ضــوء واحــد فقــط أو
اثنــن ويف حــاالت قليلــة جــدا يتطلــب األمــر اضــاءة ثالثــة.
النصيحة التاسعة :اقفل الـMirror lock-up

اذا كان هدفــك هــو احلصــول علــى صــورة فائقــة احلــدة عندمــا تكــون
الكاميــرا مثبتــة علــى احلامــل الثالثــي فعليــك التأكــد مــن أمريــن أوال
اســتخدام الرميــوت واالمــر اآلخــر هــو اعتمــاد خاصيــة قفــل متابعــة املــرآة
( .)Mirror lock-upعندمــا تضغــط علــى زر التصويــر نصــف ضغطــة
ترتفــع مــرآة الكاميــرا وبذلــك تتخلــص مــن أي اهتــزاز قــد ينتــج عــن حركــة
املــرآة عنــد تصيــر اللقطــة .تعتبــر هــذه التقنيــة مهمــة جــدا اذا كنــت مــن
مســتخدمي الكاميــرات ذات الدقــة العاليــة امــا اذا كنــت مــن مســتخدمي
الكاميــرات الرقميــة املدمجــة فــا حاجــة للقلــق حيــث أنهــا ال حتــوي علــى
مــرآة.
النصيحة العاشرة :حرر وحرر وحرر
يتــم احلكــم علــى املصــور الفوتوغــرايف عــادة مــن خــال أعمالــه التــي
يعرضهــا للعالــم وإلقنــاع أو إبهــار العالــم فيجــب علــى املصــور أن يعــرض
ً
نســخا مختلفــة مــن الصــور
أفضــل أعمالــه وال شــيء غيرهــا .ال تظهــر
بتعديــات مختلفــة بــل أعــرض فقــط أجملهــا.
ترجمة :فراس ابوالسعود
املصدر/http://www.photoventure.com :
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مقال

مقدمة
يعــرف الرجــال املخلصــون مبواقفهــم املؤثــرة والفاعلــة يف مجتمعهــم،
كمــا تتجلــى مكانتهــم أكثــر عنــد فقدهــم لشــعور املجتمــع بالفــراغ
الــذي يتركونــه -والفقيــد األديــب األســتاذ /محمدســعيد بــن
الشــيخ محمدعلــي اخلنيــزي تــرك برحيلــه فراغ ـ ًا كبيــر ًا يف الســاحة
االجتماعيــة علــى وجــه اخلصــوص ملــا كان يؤديــه مــن دور بــارز يف
املجتمــع وخدمــة قضايــاه .وإننــا إذ نقــدم هــذه اللمحــة مــن حيــاة
الفقيــد ويف هــذه العجالــة ال نوفيــه حقــه .فمقامــه ومكانتــه يف نفــوس
مــن عرفــوه كبيــرة ومليئــة باملواقــف واألحــداث.

محمد سعيد الخنيزي
األديب الوجيه
مولده ونشأته
هو األستاذ األديب احلاج /محمدسعيد بن الشيخ محمدعلي بن احلاج
حسن علي بن حسن بن مهدي بن كاظم بن علي بن عبداهلل بن مهدي
اخلنيزي وكنيته «أبو فؤاد» ،ولد يف يوم 2/1/1345هـ .عمه الزعيم
الشيخ علي أبو عبد الكرمي اخلنيزي وعم أبيه األمام الشيخ علي أبو
احلسن اخلنيزي وهما غنيان عن التعريف.
وأمه احلرة املصونة زينب بنت الشيخ علي املبارك أحد أحفاد الشيخ
مبارك املبارك ،وخاله الشيخ محمد صالح املبارك الذي كان قاضياً
مبحكمة األوقاف واملواريث اجلعفرية بالقطيف حتى وفاته سنة 1396
هـ .فتولد الفقيد من هاتني الشجرتني الكرميتني.
فأسرة اخلنيزي التي تنحدر أساساً من بني عبد القيس التي استقرت
يف البحرين -أوال سابقاً -لها دور فاعل يف احلياة االجتماعية بالقطيف
من خالل عدة ميادين .ومنها برز علماء وقضاة وأدباء كان لهم تأثير
كبير على مسرح احلياة .وأسرة آل مبارك هي أسرة ذات طابع روحاني
ديني ،برز منها علماء ربانيون ومنهم أوالد الشيخ مبارك املبارك وقبورهم
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معروفة يف حباكة القطيف.
نشأ الفقيد يف كنف والده العالمة الشيخ محمدعلي اخلنيزي ووالدته
املصونة يف ظروف حياة صعبة قابلها الشيخ محمد علي بالصبر
والتحمل والزهد والورع وكانت له كلمة خالدة مشهورة ال يزال يعرف بها
تنم عن الرضى والتسليم املطلق هلل تعالى يف كل شؤونه ،والكلمة هي
«تنقضي» .وفضيلة العالمة الشيخ محمد علي اخلنيزي تولى القضاء
يف منطقة القطيف يف بداية عام  1364هـ وذلك بعد وفاة عمه الشيخ
ابو احلسن يف  21ذي القعدة لعام  1363هـ واستمر يف القضاء حتى
جمادى الثانية  1367هـ عندما ق ّدم كتاب استقالته إلى سمو أمير
املنطقة الشرقية آنذاك ألن قبوله يف املنصب كان على مضض وحتت
إحلاح وتوكيل من العالمة السيد ماجد العوامي .وكان ارحتال فضيلة
الشيخ يف الساعة العاشرة بالتوقيت العربي من فجر يوم االثنني املوافق
 15/10/1382هـ فرحمة اهلل تعالى على فضيلته وحشره مع محمد وآله
األطهار.
تعلم الفقيد السعيد يف الكتاب شأنه شأن أقرانه أوليات القراءة والكتابة
واحلساب ،وبعد فتح مدارس التعليم أنضم إليها
ووصل إلى الصف السادس االبتدائي .كما تعلم
شيئاً من النحو واألدب على يد اإلمام الشيخ علي
أبو احلسن اخلنيزي يف مسجده الذي كان يصلي
فيه حيث كان له السبق يف جمع األوالد الصغار
وتعليمهم يف حلقات علمية وأدبية ملستويات
مختلفة .ودرس الفقيد السعيد النحو على يد
الشيخ عبد الكرمي بن الشيخ علي اخلنيزي وابني
فضيلة العالمة الشيخ عبد احلميد اخلطي
واألستاذ /محمد سعيد الشيخ علي أبو احلسن
اخلنيزي ،وعلى يد األديب األستاذ /محمد سعيد
املسلم ،وغيرهم .اشتغل بالتجارة أوالً ثم اتخذ
احملاماة الشرعية مهنة له .إال أنه قام بتثقيف
نفسه بنفسه إذ كان شغوفاً بالقراءة واملطالعة
يف شتى املجاالت ،فالكتاب ال يفارقه يومياً حتى

ك ّون بذلك حصيلة معرفية ثقافية واسعة يف مجاالت مختلفة يف الدين
والتاريخ واألدب وغيرها مع اهتمامه ملتابعة األحداث السياسية ومواكبة
تطورات العصر ،فأخذ له طابعاً خاصاً يأنس به محدثه حني يستمع
حلديثه وكانت واضحة يف كتاباته.
جوانب من شخصيته
لشخصية الفقيد السعيد جوانب متعددة .ولكننا سنقتصر هنا على
جانبني بارزين هما :اجلانب الديني ،واجلانب االجتماعي.
اجلانب الديني
احمليط االسري الذي تربى فيه الفقيد السعيد وعاش أجواءه كان له
أعظم االثر يف تكوين شخصيته .وكذلك العلوم الدينية االولية التي
تلقاها اثناء دراسته .فقد نشأ وسط كوكبة من العلماء والفضالء سيما
انه الولد الذكر الوحيد الذي بقي لوالده العالمة الشيخ فالتصق به
أشد االلتصاق واخذ عنه تعلقه باهلل تعالى وحبه حملمد صلى اهلل
عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السالم .فكانت للفقيد السعيد عدة
امور تدل على التزامه الواعي والذي الزمه طيلة حياته .نستطيع ان
نستشف هذه االمور من خالل اهتمامه بالصالة وتوجهه فيها ،األوراد
واألذكار واألدعية اليومية واالسبوعية فض ً
ال عن شهر رمضان املبارك
ذي الطابع اخلاص ،ومشاركته وإحيائه للمناسبات املرتبطة بأهل البيت
عليهم السالم ،واستمراره يف عقد املجلس الرمضاني السنوي لوالده
الشيخ بعد وفاته طيلة حياته ،وحفظه الكثير من املسائل الشرعية حتى
املستحدثة منها والعمل بها على وجهها الصحيح
حيث كانت له استفتاءات كثيرة من املراجع يف
النجف األشرف امثال اإلمام املصلح الشيخ محمد
احلسني آل كاشف الغطاء واملرجع الشيخ محمد
رضا آل ياسني والسيد محسن احلكيم والسيد
ابو القاسم اخلوئي وكذلك مؤخراً مع املرجع
السيد علي السيستاني حفظه اهلل تعالى ،وله
عدة مشاركات نثرية وشعرية يف اهل البيت عليهم
السالم ، .فكان يداوم احلضور يف املجالس لي ً
ال
ونهاراً.
اجلانب االجتماعي
يعد الفقيد السعيد رحمه اهلل احد شخصيات
القطيف الوطنية احلاضرة يف ساحة العمل

االجتماعي واملضحية بالوقت واجلهد والراحة
يف سبيل خدمة هذا الوطن حيث كان ومنذ
نعومة اظفاره من ضمن الوفود التي كانت
تشكل للمطالبة باحتياجات البالد لدى اجلهات
احلكومية فعمل مع عدة شخصيات بارزة آنذاك،
نذكر منها املرحوم احلاج احمد منصور سنبل،
املرحوم احلاج رضي العلقم ،املرحوم علي بن
حسن ابو السعود وغيرها الكثير.
عمل الفقيد كرئيس للجنة التنمية االهلية
االجتماعية ملا يقرب من الثالثني سنة وهو
عمل تطوعي بحت دون مقابل ،حيث كانت هذه
اللجنة ومازالت تقدم خدمات اجتماعية متعددة
ومتميزة.
للفقيد السعيد عناية خاصة ومستمرة بتقدمي
املساعدات املادية والعينية للفقراء والضعفاء
واحملتاجني وخصوصاً خالل شهر رمضان
املبارك من كل عام .فكان مقصداً لبعضهم يف
هذا املجال.
عمل ومن خالل وجاهته وشخصيته على قضاء
حاجات شخصية لبعض أفراد املجتمع لدى اجلهات احلكومية ،ولم يفرق
يف ذلك بني القريب والبعيد.
من املالحظ وبوضوح عنايته الكبيرة بالعالقات االجتماعية .فلم يكن
رحمه اهلل يكتفي بالعالقات السطحية والعابرة ،فكان يأخذ بزمام
املبادرة يف السؤال عن أحوال الناس الصغير والكبير ،الشباب والشيوخ.
وكانت االبتسامة ال تفارق محياه ودماثة اخللق وروح الشباب والتواضع
بني جنبات نفسه الكبيرة .كما كان يتسم بروح الدعابة يف جلساته
وحديثه الذي يبحر مبحدثه بني املاضي واحلاضر وبني الشواهد
الشعرية والتاريخية واألدبية والقصصية واللفتات الدينية التوجيهية
حيث حضور الذهن والبديهة املفعمة بالنشاط واحليوية حتى آخر
حلظات حياته «رحمه اهلل».
بحكم مهنته تارة وبحكم شخصيته املؤثرة القوية وخبرته الطويلة املتميزة
كان يعمل على إصالح ذات البني يف املنازعات والقضايا التي تعرض
عليه حيث كانت له شخصية مقبولة بأسلوبه عند جميع األطراف املعنية.
للفقيد السعيد عدة مشاركات يف مناسبات اجتماعية ودينية ،وعلى
اخلصوص تلك املتعلقة بالرسول األعظم وأهل بيته عليهم السالم.
هذه املشاركات جاءت على شكل قصائد وكلمات.

مقال

املرحوم اخلنيزي مع أبنائه فؤاد ونادر ووليد ونزار

لبى الفقيد السعيد نداء ربه يف صباح يوم األحد 1424/1/13هـ املوافق
2003/3/16م فدفن يف حباكة القطيف بجانب قبر والده العالمة الشيخ
محمدعلي اخلنيزي■ .

محمد سعيد املسلم  -محمد سعيد اخلنيزي  -واألستاذ األديب محمد سعيد اجلشي رحمهم اهلل
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ثقافة
قراءة يف :

الدراسات المستقبلية..
ماهيتها وأهمية توطينها عرب ًيا
للباحث محمد إبراهيم منصور
يــرى محمــد إبراهيــم منصــور أن مفهــوم املســتقبل تطــور مــع تطــور الفكــر
ّ
وخططــت لــه
البشــري ،مــن نظــرة تــرى املســتقبل «قــد ًرا محتو ًمــا» ،رســمته
قــوى خارقــة ال ميكــن جتــاوز تخطيطهــا بــأي حــال مــن األحــوال ،وال ميلــك
اإلنســان حيالهــا خيــارات تُذكــر ،إلــى نظــرة تنطلــق مــن مبــدأ الصيــرورة
وقــدرة احليــاة علــى التجـ ّدد ،وتــرى يف املســتقبل بعـ ًدا زمن ًيــا ميكــن التح ّكــم
يف صورتــه.
ويذكــر الكاتــب أن كورنيــش رصــد يف مطلــع الســبعينيات مــن القــرن
العشــرين تغ ّيريْــن مهمـ ْـن يف نظــرة النــاس إلــى املســتقبل ،أولهمــا أن النــاس
أصبحــوا علــى قناعــة بإمكانيــة دراســة املســتقبل ،وثانيهمــا هــو االعتــراف
بــأن املســتقبل عالــم قابــل للتشــكيل ،وليــس شــي ًئا مع ـ ًّدا ســلفا ،والبشــر ال
يســيرون مغ ّمضــي األعــن نحــو عالــم جبــري تنعــدم فيــه حريــة االختيــار،
بــل إنهــم شــركاء فاعلــون يف تكويــن عالــم املســتقبل ،لــذا فدراســة املســتقبل
ليســت تر ًفــا ألنــاس يهتمــون بالتأمــل يف مصيرهــم ،بــل مغامــرة لهــا
تكاليفهــا التــي ترتفــع إلــى شــرف املقصــد ،وجهــد مر ّكــب يحتــدم اجلــدل
حــول «ماهيتــه» ،وال يختلــف حــول أهميتــه وضــرورة توطينــه يف الوطــن
العربــي.
ً
أوال :ماهية الدراسات املستقبلية
اســتهل الكاتــب احملــور األول مــن الدراســة باحلديــث عــن تأخــر ظهــور
املنهجيــات العلميــة للدراســات املســتقبلية رغــم ثــراء التــراث الفكــري
والفلســفي املهتــم باملســتقبل حتــى ســتينيات القــرن العشــرين ،وذكــر أنــه
ً
أعمــال
يف تت ّبعهــم مؤرخــي املســتقبليات لبداياتهــا املنهجيــة ،رصــدوا
ملف ّكريــن وأدبــاء وعلمــاء أرهصــت مبكــ ًرا للمنهجيــة العلميــة للدراســات
املســتقبلية .ورد بعضهــم هــذه البدايــات املنهجيــة إلــى القــرن التاســع عشــر،
كمــا يف النبــوءة الذائعــة الصيــت التــي ارتبطــت بـ»مقــال يف الســكان» للقــس
اإلنكليــزي الشــهير تومــاس مالتــوس ،الــذي عــرض فيــه رؤيــة مســتقبلية
تشــاؤمية للنمــو الســكاني ،ور ّدهــا البعــض اآلخــر إلــى املفكــر الفرنســي
كوندرســيه يف كتابــه «مخطــط لصــورة تاريخيــة لتقــدم العقــل البشــري»،
ـلوبي منهجيـ ْـن يف التنبــؤ مــا زاال
نشــر يف عــام  ،1793واســتخدم فيــه أسـ ْ
يســتخدمان علــى نطــاق واســع مــن قبــل املســتقبليني املعاصريــن.
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علــى صعيــد العلــم ،يــرى الكاتــب أن ثمــة إجمــاع بــن مؤرخــي املســتقبليات
علــى أن هربــرت جــورج ويلــز أشــهر كتــاّب روايــات اخليــال العلمــي،
ّ
صــك مصطلــح «علــم املســتقبل» ،وقــدم إضافــات عميقــة
هــو أول مــن
يف تأصيــل االهتمــام العلمــي بالدراســات املســتقبلية ،ودعــا صراحــة يف
محاضــرة ،ألقاهــا يف  26كانــون الثانــي /ينايــر  ،1902أمــام املعهــد امللكــي
البريطانــي إلــى «علــم املســتقبل» ،وقــام يف مــا بعــد بتأصيــل دعوتــه .ويف
نفــس الســياق ،يــرى أنــه ثمــة اتفــاق علــى أن أوســيب فلختهــامي ،هــو صاحب
مصطلــح «علــم املســتقبل» ،وظهــر املصطلــح يف عــام  1943مؤ ّذنـاً مبيــاد
علــم جديــد يبحــث عــن منطــق املســتقبل بالطريقــة نفســها التــي يبحــث
فيهــا علــم التأريــخ عــن منطــق املاضــي.
ويؤكــد برترانــد دي جوفنــال ،فــى كتابــه فــن التك ّهــن ،أن الدراســة العلميــة
للمســتقبل« ،فــن» مــن الفنــون ،وال ميكــن أن تكــون علمــا .باملقابــل ،يص ّنــف
اجتــاه ثالــث الدراســة العلميــة للمســتقبل ضمــن «الدراســات البينيــة»
باعتبارهــا فرعــا جدي ـ ًدا نا ً
تخصــص أو أكثــر
جتــا مــن حــدوث تفاعــل بــن
ّ
مترابطــن ،وتتــم عمليــة التفاعــل مــن خــال برامــج
مترابطــن أو غيــر
ْ
ْ
ّ
التخصــص ،ويؤكــد املفكــر املغربــي
التعليــم والبحــث بهــدف تكويــن هــذا
ّ
ً
املهــدي املنجــرة ،أن الدراســة العلميــة للمســتقبل تســلك دومــاً
ســبيل
مفتوحــا يعتمــد التفكيــر فيــه علــى دراســة خيــارات وبدائــل ،كمــا أنهــا
ً
التخصصــات.
متعــدد
ومنهجهــا
شــاملة
ّ
ويذكــر الكاتــب أن اجلمعيــة الدوليــة للدراســات املســتقبلية تعتبــر أن
الدراســة العلميــة للمســتقبل هــي مجــال معــريف أوســع مــن العلــم يســتند
إلــى أربعــة عناصــر رئيســية وهــي:
 أنهــا الدراســات التــي تر ّكــز علــى اســتخدام الطــرق العلميــة يف دراســةالظواهــر اخلفيــة.
 أنهــا أوســع مــن حــدود العلــم ،فهــي تتضمــن املســاهمات الفلســفيةوالفنيــة جن ًبــا إلــى جنــب مــع اجلهــود العلميــة.
 أنهــا تتعامــل مــع مروحــة واســعة مــن البدائــل واخليــارات املمكنــة ،وليــسمــع إســقاط مفــردة محــددة علــى املســتقبل.
 أنهــا تلــك الدراســات التــي تتنــاول املســتقبل يف آجــال زمنيــة تتــراوح بــن 5ســنوات و  50ســنة.

وتتبلــور أهميــة الدراســات املســتقبلية يف مجــاالت احليــاة املختلفــة ،حســب
الكاتــب  -يف ســبعة مســتويات وهــي:
 -1حتــاول الدراســات املســتقبلية أن ترســم خريطــة كليــة للمســتقبل مــن
خــال اســتقراء االجتاهــات املمتــدة عبــر األجيــال واالجتاهــات احملتمــل
ظهورهــا يف املســتقبل واألحــداث املفاجئــة ( ،)Driving Forcesوالقــوى
والفواعــل الديناميــة احملركــة لألحــداث.
 -2بلــورة اخليــارات املمكنــة واملتاحــة ،وترشــيد عمليــات املفاضلــة بينهــا،
وذلــك بإخضــاع خيــار منهــا للدراســة والفحــص بقصــد اســتطالع مــا ميكــن
أن يــؤدي إليــه مــن تداعيــات ،ومــا ميكــن أن يســفر عنــه مــن نتائــج ،ويترتــب
علــى ذلــك املســاعدة علــى توفيــر قاعــدة معرفيــة ميكــن مــن خاللهــا حتديد
االختيــارات املناســبة.
 -3تســاعد الدراســات املســتقبلية علــى التخفيــف مــن األزمــات عــن طريــق
التنبــؤ بهــا قبــل وقوعهــا ،والتهيــؤ ملواجهتهــا ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى الســبق
واملبــادأة للتعامــل مــع املشــكالت قبــل أن تصيــر كــوارث.
ً
مدخــا مه ًمــا وال غنــى عنــه يف تطويــر
 -4تعــ ّد الدراســات املســتقبلية
التخطيــط االســتراتيجي القائــم علــى الصــور املســتقبلية ،حيــث تؤمــن
ســيناريوهات ابتكاريــة تزيــد مــن كفــاءة وفاعليــة التخطيــط االســتراتيجي.
 -5االستشــراف املســتقبلي ســيصبح أكثــر أهميــة ممــا هــو عليــه اليــوم،
حيــث يجــب أن نف ّكــر يف التأثيــرات املع ّقــدة لتحديــات مســتقبلية ذات طابــع
جماعــي ،مــن أمثلتهــا« ،التهديــد النــووي بفنــاء احلضــارة اإلنســانية ووقــوع
الســاح النــووي يف أيـ ٍـد غيــر عاقلــة أو رشــيدة» ،و»التغ ّيــرات املناخيــة ومــا
ســيصاحبها مــن ظواهــر الغــرق والتصحــر واجلفــاف»..
 -6ترشــيد عمليــات صنــع القــرار مــن خــال توفيــر مرجعيــات مســتقبلية

ثقافة

ثاني ًا :أهمية الدراسات املستقبلية
ويخصــص الكاتــب احملــور الثانــي مــن الدراســة إلبــراز أهميــة الدراســات
املســتقبلية ،ويذكــر أن إنشــتاين حــاول تبريــر اهتمامــه باملســتقبل بكلمــات
قليلــة ،عندمــا ســئل :ملــاذا اهتمامــك باملســتقبل؟ فأجــاب :ببســاطة ألننــي
ذاهــب إلــى هنــاك! ،قــد ال تكــون اإلجابــة كافيــة أو مقنعــة ،يضيــف الكاتــب،
فكلنــا ذاهبــون إلــى املســتقبل ،وكلنــا ســنقضي كمــا قــال كيترنــغ بقيــة
حياتنــا فيــه ،لكــن طب ًقــا أليــة شــروط ،وعلــى أيــة كيفيــة؟ ومــاذا ســنفعل
هنــاك؟ وهــل لنــا طب ًقــا ملصاحلنــا خيــار يف نــوع املســتقبل الــذي نريــده؟
وهــل للدراســات املســتقبلية أهميــة يف اختيــار املســتقبل ،وســبر أغــواره،
ـض غوامضــه ،وإزاحــة الســتار عــن القــوى اخلفيــة الفاعلــة فيــه للتأثيــر
وفـ ّ
فيهــا؟ ،لينتقــل الكاتــب بعــد ذلــك للتأكيــد علــى أن لإلنســان دائ ًمــا مصلحــة
يف قــراءة طالعــه ،ومنــذ أن اكتشــف الزمــن بقــي املســتقبل ذلــك املجهــول
ً
وغموضــا
الــذي يقــع يف املســاحة املعتمــة مــن الزمــن أشــد األشــياء رهبــة
مدفوعــا يف الغالــب
يف فكــر اإلنســان ،وقــد حــاول فهمــه واســتطاعه
ً
بأغــراض نفعيــة .وقــد شــهد الغــرب ،يضيــف الكاتــب ،وليــس الواليــات
املتحــدة وحدهــا عقــب احلــرب العامليــة الثانيــة ،حركــة واســعة اســتهدفت
االهتمــام بالدراســات املســتقبلية ،وتعميــق مفهــوم املســتقبلية يف العقــول،
حتــى غــدت دراســات املســتقبل صناعــة أكادمييــة ،ونشـ ً
ـاطا علم ًيــا قائ ًمــا
ومنهجــا عمل ًيــا إلدارة والتخطيــط.
بذاتــه،
ً
واتخــذ هــذا االهتمــام ،حســب الكاتــب دائمــا ،عــد ًدا مــن املؤشــرات،
أهمهــا ،تزايــد أعــداد العلمــاء والباحثــن املشــتغلني بالدراســات املســتقبلية
يف اجلامعــات ومراكــز البحــوث املختلفــة ،وظهــور العديــد مــن املراكــز
املتخصصــة يف الدراســات املســتقبلية ،وانتشــار
والهيئــات العلميــة واملعاهــد
ّ
ّ
اجلمعيــات والروابــط واملنظمــات املعنيــة بالدراســات املســتقبلية.
ويفيــد الكاتــب بــأن املراكــز الثالثــة الكبــرى لصنــع القــرار األمريكــي،
البيــت األبيــض ،والكونغــرس ،والبنتاغــون ،يقــوم علــى خدمتهــا عــدد
كبيــر مــن مراكــز الفكــر ( )Think Tanksاملعروفــة ذات التوجــه املســتقبلي
واالســتراتيجي ،منهــا املجلــس القومــي لالســتخبارات األمريكيــة (،)NIC
الــذي يصــدر تقريـ ًرا كل أربــع ســنوات ،كان آخرهــا توجهــات عامليــة بحلــول
عــام .2025

لصانــع القــرار ،واقتــراح مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق املمكنــة حلــ ّل
املشــكالت ،وزيــادة درجــة حريــة االختيــار وصياغــة األهــداف ،وابتــكار
الوســائل لبلوغهــا ،وحتســن قــدرة صانــع القــرار على التأثير يف املســتقبل..
 -7زيادة املشــاركة الدميقراطية يف صنع املســتقبل وصياغة ســيناريوهاته،
لتخصصــات متنوعة،
والتخطيــط لــه ،فالدراســات املســتقبلية مجــال مفتوح
ّ
وميــدان الســتخدام األســاليب التشــاركية وعمــل الفريــق ،مبعنــى إجنــاز
الدراســة املســتقبلية عــن طريــق فريــق عمــل متفاهــم ومتعــاون ومتكامــل..
ثالثا :توطني مناهج الدراسات املستقبلية يف الوطن العربي
يشــدد الكاتــب يف بدايــة احملــور الثالــث واألخيــر مــن دراســته ،علــى أنــه
ال يــكاد يرصــد اهتما ًمــا يذكــر بالدراســات املســتقبلية يف الوطــن العربــي
قبــل الســبعينيات مــن القــرن املاضــي ،ويــرى أنــه حتــى احملــاوالت األولــى
التــي قادهــا الرعيــل األول مــن املف ّكريــن كانــت محــدودة ومتقطعــة وفقيــرة
يف أدواتهــا وتقنياتهــا .وقــد اكتســبت تلــك الدراســات أهميــة متزايــدة يف
الثمانينيــات والتســعينيات ،نتيجــة التغ ّيــر يف مفاهيــم التنميــة وهجــرة
املفاهيــم التقليديــة القدميــة ،واســتبدلت بهــا مفهــوم التنميــة املســتدامة،
ويؤكــد أنــه بطبيعتــه هــو مفهــوم مســتقبلي يهتــم بحقــوق األجيــال القادمــة،
ويُعنــى بدمــج االعتبــارات االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية جن ًبــا إلــى
جنــب مــع االعتبــارات االقتصاديــة ،لذلــك فالتنميــة ،يقــول الكاتــب« ،بهــذا
املعنــى ميكــن أن تســتغرق مــدى زمن ًيــا أطــول مــن املــدى الطويــل املتعــارف
عليــه يف التخطيــط االقتصــادي ،كمــا عرفتــه بعــض التجــارب القطريــة
العربيــة».
وتر ّكــز الدراســات املســتقبلية علــى تفاعــل اجلوانــب املختلفــة ألنســاق
االجتماعية السياســية االقتصادية يف إطار فلســفة األنســاق الكلية ،ذلك
التفاعــل الــذي يكثــر احلديــث عنــه يف فلســفة التنميــة ،ولكنــه يــكاد يختفــي
عنــد التخطيــط للتنميــة بأســاليب إعــداد اخلطــط التقليديــة ،حيــث يتــم
التركيــز عــادة علــى اجلوانــب االقتصاديــة ،كمــا أصبــح مــن الصعــب دراســة
مســتقبل التنميــة يف الوطــن العربــي مــن دون األخــذ يف االعتبــار األوضــاع
اإلقليميــة والعامليــة ،وبعــض هــذه األوضــاع تش ـ ّكل عنص ـ ًرا ضاغطــا علــى
املســتقبل العربــي ،مثــل الصــراع العربــي اإلســرائيلي ،وتنامــي النزعــات
العرقيــة والطائفيــة والدينيــة واملخاطــر املســتقبلية الناجمــة عنهــا ،ليخلــص
الكاتــب إلــى أن ذلــك قــد يك ـ ّرر بشــكل أو بآخــر الســيناريوهات الســودانية
والعراقيــة والصوماليــة .ويــرى الكاتــب أنــه مــن دون االستشــراف العلمــي
للمســتقبل العربــي ،ســتبقى محــاوالت معاجلــة القضايــا العربيــة الكبــرى
معلّقــة ،ويف إطــار التمنيــات ،وســتظل إلــى ح ـ ّد كبيــر عاجــزة عــن الفصــل
يف اخليــارات املطروحــة يف الســاحة العربيــة.
ويعتقــد الكاتــب أن دراســة «مصــر  ،»2013هــي الدراســة الوحيــدة التــي
غامــرت بصياغــة الســيناريوهات السياســية ملصــر بعــد ثــورة  25ينايــر،
وباســتثناء ذلــك ال يــكاد يعثــر علــى دراســة عربية أخرى اهتمــت بالتداعيات
املســتقبلية للربيــع العربــي.
اجلهود العربية يف مجال الدراسات املستقبلية
هنــاك ِس ـ َمتان تســمان اجلهــود العربيــة يف مجــال الدراســات املســتقبلية؛
يؤكــد الكاتــب ،األولــى أن هــذه الدراســات كانــت عمــا مؤسسـ ًيا اضطلعــت
بــه مؤسســات معظمهــا ينتمــي إلــى املجتمــع املدنــي ،وليــس احلكومــات
إال يف مــا نــدر ،وثانيهمــا أن تلــك اجلهــود لــم تتصــف باملتابعــة والتراكــم
واالســتمرار ،وبالتالــي بــدت هــذه احملــاوالت وكأنهــا جــزر منعزلــة ليــس لهــا
جســور تربــط بينهــا.
ويرصــد صاحــب الدراســة أهــم تلــك اجلهــود التــي يــؤرخ ألولــى محاوالتهــا
مبنتصــف الســبعينيات مــن القــرن املاضــي:
 كانــت الدراســة الرائــدة يف استشــراف املســتقبل العربــي تلــك التــيالعدد ( )٦١ربيع الثاني ١٤٣٧هـ/فبراير ٢٠١٦م
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ثقافة

صــدرت يف عــام 1975حتــت عنــوان «الوطــن
العربــي عــام  ،»2000عــن مؤسســة املشــاريع
واإلمنــاء العربيــة ،وهــي نتــاج عمــل جماعــي
لفريــق مــن اخلبــراء واملثقفــن العــرب بقيــادة
أنطــوان زحــان ،وكان الهــدف املعلــن مــن
الدراســة هــو اســتطالع التطــور املرتقــب
واحملتمــل للوطــن العربــي حتــى عــام .»2000
 جهــود مجموعــة التخطيــط الطويــل املــدىلألقطــار العربيــة أو مجموعــة القاهــرة عــام
 ،1977بقيــادة إبراهيــم حلمــي عبــد الرحمــن
وآخريــن يف معهــد التخطيــط القومــي يف
القاهــرة بالتعــاون مــع الصنــدوق العربــي
لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي يف الكويــت
وغيــره مــن املؤسســات العربيــة والدوليــة
العاملــة يف مجــال استشــراف املســتقبل .وقــد
كان الهــدف األساســي لهــذه املجموعــة هــو
املســاهمة يف إنشــاء وتدعيــم حركــة فعالــة
للتخطيــط الطويــل املــدى يف الوطــن العربــي.
 يف عــام  1978صــدرت ورقــة عمــل اللجنــة الثالثيــة املنبثقــة عــن جلنــةخبــراء اســتراتيجية العمــل االقتصــادي العربــي املشــترك .وتشـ ّكلت اللجنــة
مــن برهــان الدجانــي ،وســيد جــاب اهلل ،وأنطــوان زحــان ،وكان هــدف
الورقــة هــو محاولــة ترشــيد وتطويــر دور القطــاع العربي املشــترك ،وح ّددت
الوثيقــة عــد ًدا مــن احملــاور العمليــة التــي تشــمل توطــن التكنولوجيــا،
والتنميــة الصناعيــة ،وتنميــة وتطويــر القطــاع التجــاري ،وتســهيل انســياب
وتدفــق رؤوس األمــوال بــن األقطــار العربيــة.
 وثيقــة اســتراتيجية العمــل االقتصــادي العربــي املشــترك ،أولوياتهــا،برامجهــا وآلياتهــا صــدرت ســنة  ،1979وأشــرف علــى إعدادهــا يوســف
صايــغ ،ومحمــود عبــد الفضيــل ،وجــورج قــرم ،بدعــم مــن األمانــة العامــة
جلامعــة الــدول العربيــة ،ومجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة ،والصنــدوق
العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي .ورغــم أن الوثيقــة لهــا توجــه
مســتقبلي ،إال أنــه ال يتجــاوز الثمانينيــات ،وال تشـ ّكل الوثيقــة نقلــة نوعيــة
باجتــاه استشــراف املســتقبل العربــي ،وال تترابــط نظراتهــا القطاعيــة
عضو ًيــا ،وإمنــا تتب ّنــى توج ًهــا براغمات ًيــا ينطلــق مــن واقــع راهــن يئــن مــن
وطــأة التخلّــف والتجزئــة ،وال تتجاســر علــى القفــز فــوق هــذا الواقــع
بطــرح رؤيــة مســتقبلية جديــرة بالعمــل مــن أجلهــا.
 هنــاك دراســات قطريــة مهمــة ،منهــا دراســة إســماعيل صبــري يفعــام  1977عــن تطــور مصــر ،وبحــث فيهــا ثالثــة ســيناريوهات بديلــة
هــي ،ســيناريو نفــي الثــورة أو االنقــاب عليهــا ،وســيناريو جتميــد الثــورة،
وســيناريو اســتمرار الثــورة.
صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات املستقبلية
يؤكــد الكاتــب بــأن هنــاك صعوبــات منهجيــة تعتــرض انتشــار ثقافــة
الدراســات املســتقبلية يف الوطــن العربــي ميكــن تلخيصهــا يف مــا يلــي:
أ -صعوبــات ناجمــة عــن غيــاب الرؤيــة املســتقبلية يف بنيــة العقــل العربــي،
وطغيــان النظــرة الســلبية إلــى املســتقبل يف ثقافتنــا العربيــة..
ب -صعوبــات ناجمــة عــن ضعــف األســاس النظــري الــذي تســتند إليــه
الدراســات املســتقبلية يف التــراث العربــي .فالفكــر العربــي يف صيغتــه
التراثيــة املوروثــة ،ويف طبعاتــه املســتج ّدة علــى الســواء مفتــون بإعــادة
إنتــاج املاضــي أكثــر ممــا هــو مهمــوم بقــراءة املســتقبل ،أو مشــغول بإنتاجــه
وصناعته.
جـــ -صعوبــات ناجمــة عــن غيــاب التقاليــد الدميقراطيــة للبحــث العلمــي
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العربــي ،فالدراســات املســتقبلية تعـ ّول باألســاس علــى تقاليــد دميقراطيــة
يف البحــث والعمــل العلمــي تــكاد تكــون مفقــودة حتــى اآلن يف الثقافــة
العلميــة العربيــة ،وهــي تقاليــد الفريــق والعمــل اجلماعــي واحلــوار والتبــادل
املعــريف والتســامح الفكــري والسياســي ،وقبــول التعــدد واالختــاف.
د -صعوبــات ناجمــة عــن قصــور املعلومــات والقيــود املفروضــة علــى
تدفقهــا وتداولهــا ،وحريــة الوصــول إليهــا ،وغيــاب أنظمــة قانونيــة
وتشــريعية منظمــة لتــداول املعلومــات وحمايتهــا يف الوقــت الــذي حتتــاج
الدراســات املســتقبلية وبنــاء الســيناريوهات إلــى إيجــاد قاعــدة معلومــات
ال تعانــي احلظــر والقيــود حتــت أي ســبب مــن األســباب ،وتؤ ّمــن للباحثــن
حقو ًقــا يقــع علــى رأســها حــق الوصــول إلــى املعلومــات ،وحتــرمي حجبهــا
ومنــع تدفقهــا.
املتخصصــة بالدراســات املســتقبلية ،ومــا هــو
ـية
ـ
املؤسس
ـر
ـ
األط
هـــ -غيــاب
ّ
موجــود منهــا ،علــى ندرتــه ،مشــغول بهمــوم «احلاضــر» وقضايــاه الضاغطة،
عــن «املســتقبل» وقضايــاه املؤجلــة.
ويشــير الكاتــب إلــى أن تلــك الصعوبــات والتحديــات التــي تعتــرض انتشــار
وتوســع ثقافــة الدراســات املســتقبلية يف الوطــن العربــي  ،لــم تصــادر متا ًمــا
جهــو ًدا قليلــة يف هــذا القطــر العربــي أو ذاك ميكــن البنــاء عليهــا ،ولــم
حتجــب مبــادرات شــجاعة قــام بهــا أفــراد أو جهــات هنــا أو هنــاك ،كمــا
قدمــت هــذه الصعوبــات دليـ ًـا جديـ ًدا علــى أن الوعــي بأهميــة استشــراف
املختصــن بالدراســات املســتقبلية فحســب ،ولكنــه
املســتقبل لــم ي ُعــد يعنــي
ّ
أصبــح يعنــي كل مــن يؤمــن بتقــدم املجتمــع العربــي وتنميتــه ووحدتــه،
وضمــان اســتقراره وأمنــه يف احلاضــر واملســتقبل ،أي أصبــح يعنــي
املختصــن واملثقفــن ،والرجــل العــادي ً
أيضــا.
ّ
خالصة
ويخلــص صاحــب الدراســة ،إلــى أن ثقافــة الدراســات املســتقبلية يف الوطــن
العربــي ســتظل تــراوح مكانهــا« ،إن لــم نســع إلــى إعــادة تشــكيل العقــل
العربــي ،وخلــق تيــار وطنــي وقومــي ميتلــك عقـ ًـا منهج ًيــا نقد ًيــا متمــر ًدا
علــى كل أشــكال التابوهــات املوروثــة واملصنوعــة» ،ويــرى أنــه مــن العبــث
وضــع رؤيــة مســتقبلية أو دراســات استشــرافية قطريــة أو قوميــة ،مــع بقــاء
حالــة األســر ألنــواع مــن اليقــن املاضــوي عوضـاً مــن إطــاق مشــروع فكــري
عقالنــي قــادر ،بتوســيع النقــاش حولــه ،علــى أن يحــرك امليــاه اآلســنة،
وأن يؤســس لقيــام مدرســة عربيــة للدراســات املســتقبلية ويــر ّوج لتقنياتهــا،
وهــو مشــروع بديــل للســلفية املتطلعــة إلــى بنــاء مشــروعها املتمثــل بإعــادة
املاضــي وإحيــاء دولتــه وفراديســه املفقــودة يف غيــر ســياقها التاريخــي ■ .

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحاج شوقي عبدالكريم آل نصر
إلى رحمة اهلل
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج «شوقي عبدالكرمي آل نصر» عن عمر
ناهز  ٥٩عاما  ،والد كل من  :وسام  ،أحمد  ،نذير ،باسم و بنت واحدة .

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي،
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

كلمة شكر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
( ُقل َّلن يُ ِصيبنَا ِإ َّال َما َكت ََب َّ
اللُ لَنَا ُه َو َم ْوالنَا َو َعلَى َّ ِ
الل َفل ْ َيتَ َو َّكلِ ْالُؤْمِ نُونَ)
َ
ورد عن أمير املؤمنني عليه السالم أنه قال :
ني ِابْ ُن آ َد َم َم ْكتُو ُم اَ ْلَ َجلِ َم ْكنُو ُن اَلْعِ لَلِ َم ْحف ُ
ُوظ اَلْ َع َملِ تُؤ ِْل ُ ُه اَلْبَ َّق ُة َو تَ ْقتُل ُ ُه اَ َّ
لش ْر َق ُة َو تُنْ ِتنُ ُه اَلْ َع ْر َق ُة )
( مِ ْسكِ ٌ
أيها األحبة ..
ـمعت هــذه احلكمــة و قرأتهــا عــن أميــر املؤمنــن عليــه الســام  ،إال أننــي لــم أصــل إلــى درجــة الفهــم املناســبةِ لهــا  ..إال
لطاملــا سـ ُ
ِ
ـهر األخيــرة  ..و بالتحديــد منــذ أن عرفنــا و عــرف والــدي رحمــه اهلل تعالــى مبرضــه األخيــر ..
ـ
أش
ة
ـر
ـ
العش
خــال رحلــة
ٍ
فشتان بني أن تسمع و تقرأ  ،و بني أن تعيش هذه احلكمةِ بكل تفاصيلها ..
ـت أذكـ ُر كل حلظـ ٍـة مــن حلظــات حكايــة الفقيــد الســعيد مــع املــرض منــذ اللحظــات األولــى حتــى ســاعاته األخيــرة  ،و كأنهــا
ال زلـ ُ
قبــل سـ ٍ
ـاعة مــن الزمــن  ..فه ُمنــا القاصــر دائ ًمــا لتدابيــر اهلل ســبحانه و تعالــى  ،يجعلنــا غافلــن عــن التفكيــر يف كيفيــةِ األجــل
احملتــوم  ،أو عــن العلــل التــي يشــاء اهلل ســبحانه وتعالــى ً
أيضــا أن تظهــر توال ًيــا علــى اإلنســان قبــل رحيلــه ..
ً
ـت
ـ
الزل
ـوب
ـ
محب
ـر
ـ
غي
ـم
ـ
ل
كح
،
ا
د
ـ
ج
ة
ـريع
ـ
س
ـت
ـ
انقض
ـا
ـ
أجده
ـي
ـ
أنن
إال
ـهور طويلــة ،
ٍ
و مــع أن معانــاة أبــي مــع املــرض اســتمرت لشـ ٍ
ً
ُ
ُ ٍ
كحلُـ ٍـم و ليــس ككابــوس  ،فهــو ابتــاءٌ مــن اهلل عــز وجــل لـ ُه و لنــا  ..و ليــس لنــا إال الرضــا
أحــاول االســتيقاظ منــه  ،نعــم أقــو ُل ُ
بالقــدر والقضــاء ..
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
( َوإِن َيسسـ َ َّ
ِخيْـ ٍـر َفـ َ
ـف لَـ ُه ِإ َّال ُهـ َو َوإِن يُــرِ ْد َك ب َ
اشـ َ
ِضــر َفـ َـا َك ِ
ـب ِبــهِ َمــن يَ َشــاء مِ ـ ْن ِعبَــادِ ِه َو ُهـ َو الْ َغ ُفــو ُر
ا َرا َّد ِل َف ْ
ـك اللُ ب ُ ٍّ
ض ِلــهِ يُ ِصيـ ُ
ْ َ ْ
ال َّر ِحيـ ُم)
أيها األحبة ..
أقف عاجزًا بني يديكم هذه الليلة  ،حائ ًرا من أين أبدأ هذه الكلمة ..
صديق ويف ؟!
أب عطوف ؟! أو ٍأخ حنون ؟! أو
كزوج ُم ِحب ؟! أو ٍ
ٍ
أُتُرى أبدأ ُ احلديث عما يعنيه لنا الفقي ُد السعيد ٍ
إال أنني استدركت  ..ألنكم أحبتي من بدأ ذلك احلديث منذ اللحظة األولى من مرض الوالد الفقيد السعيد ..
وقد كان أكثر ما آلم أبي يف مرضه هو بعده عنكم  ،و عدم رؤيته لكم و السؤال عن أحوالكم ..
أنتم أيها األحبة  ..من علمنا ماذا يعني فقيدنا و فقيدكم ..
تواصلكــم معنــا خــال مــرض الوالــد َ ..و َجل ُ ُكــم املســتمر  ..متابعتكــم ملراحــل الشــفاء ومراحــل الوهــن  ..حزنكــم علــى مــا جــرى
عليــه و علينــا  ..ذلــك يفصــح عمــا كان يعنيــه أبــي لكــم ..
و أخيـ ًرا  ..اجلمــع الغفيــر يف التشــييع و يف مجالــس العــزاء يف الفاحتــة  ..كل ذلــك يعــود علــى حكمــة أميــر املؤمنــن عليــه الســام
حــن قــال  :محفــوظ العمــل  ..و إن شــاء اهلل يكــون عمــل فقيدنــا وفقيدكــم احملفــوظ خيــر يف الدنيــا و اآلخــرة .
أحبتــي  ..باألصالــة عــن نفســي و بالنيابــةِ عــن عائلتــي  ..أتقــدم لكــم بجليــل الشــكر وخالــص التقديــر والعرفــان ليــس فقــط
ملشــاركتكم معنــا مصابنــا يف والدنــا  ..بــل ألنكــم عرفتمونــا جميــل عمــل والــدي الغالــي يف حياتــه بيننــا و بينكــم ..
أنظر إلى وجوهكم و أتذكر رسائلكم و أسئلتكم واتصاالتكم ..
فشك ًرا لكم و أطال يف أعماركم و أبعد عنكم كل ضر ..
ّ
َ
َ
َ
ّ
ّ
هِ
ِ
ِ
اجعو َن )
ر
ي
ل
إ
ا
ن
إ
و
ل
ا
ن
صابَتْ ُهم ّ ُم ِصي َب ٌة َقالُوا ْ ِإ
َِ ِ ْ َ ِ
الصابِرِ ي َن * ا ّلَذِ ي َن ِإ َذا أَ َ
( َوبَ ِ ّشرِ َّ
إنا هلل و إنا إليه راجعون و ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

وسام شوقي آل نصر
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مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلتا الزاير واملصطفى
بزواج ابنها محمد حسن علي الزاير على
كرمية احلاج سعيد سلمان املصطفى
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الزاير والمصطفى

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627
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مناسبات

احتفلت أسرة العوامي
بزواج جنلها السيد علي السيد
سعيد العوامي على كرمية
السيد طالب السيد ضياء العوامي
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح العوامي

احتفلت عائلتا آل سالط والبحارنة بزواج ابنها هادي صادق صالح آل سالط
على كرمية احلاج مهدي إبراهيم البحارنة بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح آل سالط والبحارنة

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627
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مناسبات

احتفلت أسرتا العوامي والزاير بزواج جنلها السيد يوسف السيد سعيد العوامي
على كرميةمنصور عبد الكرمي منصور الزاير بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح العوامي والزاير

أفراح الخباز والزاير

احتفلت أسرتا اخلباز والزاير بزواج جنلها السيد حسني علوي السيد باقر اخلباز على كرمية زكي أحمد الزاير بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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نقطة آخر

هل هناك أدب
حديث ؟

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص
تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

حسن الشيخ
مــن أكثــر املواضيــع جــدال يف الصحافــة احملليــة  ،حداثــة األدب  .أي هــل هنــاك أدب محلــي
حديــث أم ال ؟ أم أننــا مــا زلنــا جنتــر حالــة أو واقــع األدب العربــي منــذ القــرن املنصــرم ؟ .
واذا كنــا نعيــش حالــة األدب العربــي ،قبــل قــرن مــن الزمــن ،فهــذا يعنــي أن احلداثــة التــي
عرفهــا األدب – يف ذلــك الزمــن – لــم تعــد حديثــة اليــوم .
وطبعــا اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل الهــام  ،ليســت مبنتهــى الســهولة  .فهنــاك العديــد مــن
املفاهيــم الفكريــة التــي مــا زالــت محــل جــدل حقيقــي  ،بــن األدبــاء والدارســن لــأدب
العربــي واحمللــي معــا  .بــل وحتــى اإلجابــة علــى هــذا النــوع مــن التســاؤل  ،ال يجــب أن تكــون
إجابــة قطعيــة  .فمــا يجــوز مــن إجابــات حتميــة  ،يف علــوم الكميــاء والفيزيــاء  ،ال يجــوز أن
تكــون يف عالــم األدب واالجتمــاع .
ولكــن قبــل محاولــة اإلجابــة  ،نحتــاج حملاولــة لفهــم الســؤال نفســه  .فــأي أدب حديــث
يقصــده الســائل ؟ وكيــف صــار األدب حديثــا يف ذلــك الزمــان ؟ بــل كيــف ميكــن أن يكــون
األدب حديثــا اليــوم ؟ وماهــي معاييــر احلداثــة ؟
أســئلة تص ّعــب اإلجابــة  .وقطعــا نحــن ال نســع لإلجابــة بقــدر مــا نســعى إلــى طــرح الكثيــر
مــن األســئلة التــي حتــاول حتديــد املفاهيــم األدبيــة الفضفاضــة .
النقــاد العــرب حينمــا حــددوا مرحلــة احلداثــة – احلديــث – ربطوهــا بعاملــن ســاعدا علــى
النهــوض بــاألدب العربــي  :حركــة الترجمــة عــن اآلداب العامليــة  ،وحركــة إحيــاء التــراث
العربــي واإلســامي القــدمي  .وهمــا عامــان هامــان  ،لرفــد تيــار احلداثــة  .أو لنقــل حركتــان
متالزمتــان لصهــر املــوروث الفكــري مــع النتــاج الثقــايف العاملــي  ،يف بوتقــة واحــدة  .حتــى
يخــرج يف نهايــة األمــر أدبــا حديثــا مبواصفــات جديــدة .
وإذا أردنــا تطبيــق تلــك املعادلــة علــى األدب احمللــي  ،ونتتبــع مالمــح احلركتــن – إن وجدتــا –
يف تاريــخ األب احمللــي  ،لزمنــا أن نرجــع للتأريــخ األدبــي  ،وليــس للنقــد األدبــي حتــى نقــرر أن
أدبنــا احمللــي أضحــى أدبــا حديثــا  ،وليــس بالضــرورة حداثيــا باملفهــوم النقــدي  .وبالتحديــد
تاريــخ األدب احمللــي قبــل نصــف قــرن مــن اآلن .
ولنأخــذ حركــة إحيــاء التــراث علــى املســتوى احمللــي  ،فنجــد أســماء بــارزه مــن أمثــال الشــيخ
حمــد اجلاســر  ،وعبــداهلل بــن خميــس  ،وعبــداهلل بــن حســن  ،وأبــو عبدالرحمــن بــن عقيــل
الظاهــري وغيرهــم الكثيــر ممــن عملــوا علــى املــوروث احلضــاري وجتديــده  ،باإلضافــة
الــى العمــل املؤسســاتي التــي تقــوم بــه دارة امللــك عبدالعزيــز  ،ومكتبــة امللــك عبــد العزيــز
وغيرهمــا يف إطــار حركــة إحيــاء التــراث العربــي واإلســامي .
أمــا حركــة الترجمــة علــى املســتوى احمللــي  ،فلــم تبــرز أســماء او حتــى مؤسســات بــارزة  .إال
أن األدبــاء اســتفادوا مــن حركــة الترجمــة العربيــة الفرديــة واملؤسســاتية .
ويبقــى الســؤال هــل ميكــن أن ال نطلــق علــى أدبنــا احلالــي – شــعر ،قصــة  ،روايــة – أدبــا
حديثــا  ،وهــو يكتــب بأســلوب حديــث  ،ويتنــاول مواضيــع حديثــة ؟ أم أن لــأدب احلديــث
وجهــا آخــر ؟

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com
برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.
com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد
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مستشفى
الزهراء العام
وي�صتمل تقدمي اخلدمات العالجية يف التخ�ص�صات التالية:
· الطب الباطني.
· امل�صالك البولية
· اأمرا�س القلب.
· الأنف والأذن واحلنجرة.
· كبار ال�صن.
· الأطفال وحديثي الولدة.
· اأمرا�س اجلهاز اله�صمي.
· طب وجراحة العيون
· الفم والأ�صنان.
· العظام واملفا�صل.
· عيادة الأمرا�س اجللدية والتنا�صلية · .الن�صاء والولدة.
· اجلراحة العامة.
· اأعادة التاأهيل والعالج الطبيعي .

ثالثون عام ًا
من الرعاية الطبية
بداأنا مب�صتو�صف الأمل بالقطيف منذ عام 1985م
و اليوم نقدم خدماتنا من خالل م�صت�صفى الزهراء
العام  ,والذي يتميز مبوقعة على �صارع امللك في�صل
وهو اأحد ال�صوارع الرئي�صيه يف القطيف و�صط
املدينة و يعترب من اأحدث امل�صت�صفيات يف املنطقة
وي�صعى امل�صت�صفى لتوفري اأف�صل اخلدمات الطبية
وفق معايري دولية وذلك من خالل توظيف كوادر
وطنية وكذلك من خمتلف الدول موؤهلة تاأهي ًال
عالي ًا.
و ي�صتمل امل�صت�صفى وحدة الطوارئ العامة على
مدار الأربع وع�صرين �صاعة يف اليوم .واملخترب,
وق�صم الأ�صعة وال�صيدلية.
كما ينفرد بامل�صت�صفى بخدماته املتطورة يف جمال
الأ�صعة الت�صخي�صية الرقمية و ,ت�صوير الثدي
ال�صعاعي ,والت�صوير باملوجات مافوق ال�صوتية,
الأ�صعة املقطعية ,وتخطيط ر�صم القلب بال�صدى
واملجهود..
حيث اأن امل�صت�صفى يقدم كافة اخلدمات الت�صخي�صية
والعالجية وي�صرف على كافة الأق�صام طاقم متميز
من الأ�صت�صاريني والإخت�صا�صيني موؤهلني لذلك.

القطيف � -صارع امللك في�صل  - 013 8555000 -فاك�س103 8555111 :

البراهيم

لال�ست�سارات الهند�سية والأعمال امل�ساحية

ق�شر عبداهلل ال�شليم -احلزام الذهبي باخلرب

قاعة اأفراح جمعية تاروت

برج عبد الرحمن الغريايف  -القطيف � -شارع الريا�س

�شركة هند�شية متكاملة

برج عثمان الزهراين  -اخلرب

www.i-tecgroup.com

ت�شميم  -اإ�شراف  -تخطيط عمراين  -اإدارة م�شاريع
فرز الوحدات العقارية  -ت�شميم داخلي وديكور

• فرع الدمام � - 31488شندوق بريد 35361
�شارع امللك عبد العزيز  -مقابل اأمانة املنطقة ال�شرقية
تلفون  - 013 8326790فاك�س013 8326794 :

• فرع القطيف� 31911 :س.ب10153:
�شارع القد�س بجوار جممع حماكم القطيف
تلفون  -013 8558818فاك�س013 8530073 :

• فرع ظهران اجلنوب : 2552552710 -فاك�س3330552710
�س.ب : 591 -ظهران اجلنوب : 35916 -اململكة العربية ال�شعودية

• فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �شعود اأمام
دوار ال�شاعة  -مكتب رقم52/42

املوقع  /القطيف -حي الزهراء ( الشبيلي )

