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«العال» ووجهات أخرى

يومية

ب ـم ــا أن «الـ ـع ــا»
أصـ ـبـ ـح ــت وج ـه ــة
ع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ـق ــد
أص ـ ـبـ ــح ل ـ ــزام ـ ــا أن
يكون المطار ،الذي
ي ـت ـب ــوأ م ـك ــان ــا م ـم ـي ــزا فـيـهــا،
مطارا دوليا ،وهذا قد حصل
بــالـفـعــل ،بـعــد مــواف ـقــة هيئة
ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ع ـلــى بــدء
اسـتـقـبــال ال ــرح ــات الــدولـيــة
ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ،بـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــاء ك ــل
المتطلبات التشغيلية وفق
المعايير الدولية.
لـقــد ك ــان مــن ضـمــن أه ــداف
«رؤيــة  »٢٠٣٠أن يكون هناك
نمو متوقع للحركة الجوية
في المنطقة ،كونها أصبحت
وجهة عالمية ،وبما ينسجم
مــع هوية المحافظة ،بهدف
إب ـ ــراز ال ـج ــوان ــب الـحـضــاريــة
والثقافية والبيئية في العال،
ف ـكــان ذل ــك الـجـهــد الـمـشـكــور
مــن الـهـيـئــة الـعــامــة للطيران
المدني بالتعاون مع الهيئة
يومية
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ال ـم ـل ـك ـي ــة ل ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـع ــا،
ل ـت ـن ـف ـيــذ تـ ـل ــك الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الـتـطــويــريــة فــي الـمـطــار منذ
أغسطس .2019
م ـط ــار األم ـي ــر عـبــدالـمـجـيــد
ب ـ ـ ــن عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز بـ ــال ـ ـعـ ــا،
أصبح اآلن جاهزا الستقبال
ال ــرح ــات الــدول ـيــة م ــن وإل ــى
«ال ـع ــا» ِب ـطــاقــةٍ اسـتـيـعــابـيــةٍ
تـصــل إل ــى  400أل ــف مسافر
سنويا ،فمن ضمن جاهزيته،
اكتمال عدة مرافق وخدمات،
م ـن ـه ــا الـ ـص ــال ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ال ـت ــي ُص ـم ـمــت وف ـق ــا ألح ــدث
المعايير العالمية وبتقنيات
مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ،وب ـ ـن ـ ـيـ ــة ت ـح ـت ـيــة
تـ ــواكـ ــب ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـمـ ـتـ ـف ــردة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى تـ ــوفـ ــر ج ـم ـيــع
الـخــدمــات والـمــرافــق األخــرى
وكذلك البيئة االستثمارية.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد «نـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا»
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت وج ـ ـ ـهـ ـ ــات أخـ ـ ــرى
تـطـمــح إل ــى أن تـصــل إل ــى ما
وصلت إليه تلك الوجهتان،

م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود
األث ــري ــة -عـلــى سبيل المثال
ال الحصر -فهي ال تقل آثــارا
وحـ ـ ـض ـ ــارة عـ ــن ال ـ ـعـ ــا ،فـهــي
التي تحكي قصصا تاريخية
يزيد عمر بعضها على ٥٠٠٠
ّ
ع ــام ،وهــي ال تحتاج إال إلى
هيئة ملكية لتطويرها ،ومن
ث ــم إل ــى تسجيلها ف ــي األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة كــوج ـهــة عــالـمـيــة،
وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
التطويرية ألقــرب مطار لها،
مطار نجران اإلقليمي ،ليأخذ
صفة «الدولية» بعد أن تأخذ
األخ ـ ـ ــدود ص ـفــة «ال ـعــال ـم ـيــة»
ال شـ ــك أن لـ ـه ــذه ال ــوج ـه ــات
الـفــريــدة أهمية قـصــوى لدى
ع ـ ّـراب ال ــرؤي ــة ،األم ـيــر محمد
ب ــن س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز،
ل ـت ـح ـظ ــى ب ــاهـ ـتـ ـم ــام سـ ـم ـ ّـوه
ال ـكــريــم ،فـهــي مــن اإلضــافــات
الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ل ـ ــرف ـ ــع اقـ ـتـ ـص ــاد
البلد ،وبــروزه سياحيا على
مستوى العالم.
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وليس غريبا أن يكون عنوان خبر مثل
هــذا هــو ّ
مما أثــار فضول الكثيرين كما
ّ
استفزهم فــي الــوقــت ذات ــه ،فالنخلة هي
ثــروت ـنــا ال ـخ ـض ــراء وسـعـفــاتـهــا ال ــوارف ــة
بالجمال أو الظالل مطبوعة في أنسجتنا
ووعينا إلى ّ
حد إطالق المعنى.
ّ
لكن العنوان يبقى بوابة أولى ال تغني
عن مقاربة تفاصيل المحتوى الرئيس،
ّ
ح ـي ــث ت ـك ـت ـمــل ال ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي ت ـب ـيــن أن
هــذا اإلج ــراء يأتي ضمن بــرامــج الوقاية
المستمرة التي تهتم بالنخلة كشجرة
تاريخها فــي هــذه األرض الكريمة آالف
السنين ،ونظرا لما يتعرض له النخيل
مــن آف ــات زراع ـي ــة ض ـ ـ ّ
ـارة ،يـتـقــرر حماية
ه ــذه الـ ـث ــروة ال ـتــي تـتـشــابــك سـعــافــاتـهــا
ف ــي ح ـق ــول الـنـخـيــل ح ـيــن ت ــدوي ــر زواي ــا
ّ
الصورة عبر المساقط العلوية األخاذة،
التي توفرها وســائــل التصوير الرقمي
الحديث في هذا العصر بجودة وجمالية
ساحرة.

ّ
لعل خبر منع زراعة النخيل في المشروعات المستقبلية للحدائق
تصدر العناوين الرئيسية في بعض صحفنا
مما
ّ
أو الشوارع ،هو ّ
المطبوعة واإللكترونية قبل أسبوع تقريبا.
وأكـ ـث ــر أن ـ ـ ــواع اآلف ـ ـ ــات ال ــزراعـ ـي ــة فـتـكــا
بــالـنـخـلــة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،تــأتــي
سوسة النخيل الحمراء كأخطر اآلفــات
في آثارها التدميرية الفاتكة بالشجرة،
ّ
وكذلك في سرعة انتشارها وتنقلها من
موقع إلى آخر.
هــذه اآلفــة الكريهة المنظر والبغيضة
ب ــآث ــاره ــا ،م ـنــذ قــدوم ـهــا ق ـبــل م ــا ي ـقــارب
العقدين ،وهي تساهم في تقليص عدد
أشجار النخيل إلى درجة نافست الزحف
العمراني على بعض واحات النخيل.
وفي الوقت الذي نتفاءل بوجود وسائل
حديثة إلكثار النخيل ،مثل إكثار النخيل
بواسطة الزراعة النسيجية التي تحقق
ن ـت ــائ ــج مـ ـمـ ـت ــازة ،ح ـي ــث ي ـم ـكــن ألش ـج ــار
نخيلها أن تنتج ثمارا بجودة أصولها،
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ضـمــن اهـتـمــامــات الـهـنــدســة النسيجية
ّ
في الزراعة ،لكن من جهة أخرى قد تأتي
س ــوس ــة ن ـخ ـي ــل ح ـ ـمـ ــراء وت ـق ـض ــي عـلــى
مساحات كبيرة من المزارع ،نظرا لدورة
الحياة السريعة التي يمر بها هذا النوع
من الحشرات الخطيرة.
إن إن ـتــاج الـتـمــور فــي بــادنــا يمكن أن
يتحول إلى مورد اقتصادي رئيسي ،ما
دام ــت هــذه المواكبة والعناية بالنخلة
ّ
وث ـمــارهــا ،وم ــع أن هـنــاك مــن يشكو من
دخـ ــول ب ـعــض ص ــور ال ـتــاعــب ف ــي طــرق
عرض التمور ،عبر ما يتم تداوله أحيانا
بدخول وسائل تعديل لون التمور لدى
بعض مصانع منتجي التمور ،بإدخال
أجهزة تعمل بتقنية الليزر لهذا الغرض،
خاصة مع دخول الوافدين في كثير من
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م ـح ـطــات اإلنـ ـت ــاج وال ـت ـســويــق لـلـتـمــور،
مـ ّـمــا يـمـكــن أن نـجــد إج ــاب ــة حـقـيـقــة هــذا
التداول ،لدى هيئة الغذاء الدواء ووزارة
البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة
والصناعة ،والجهات التي تشرف على
بعض هذه الشؤون مثل وزارة الشؤون
البلدية والقروية.
إن تــوص ـيــة الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة المعنية
بــالــوقــايــة م ــن ســوســة الـنـخـيــل الـحـمــراء
ّ
فــي الـسـعــوديــةِ ،ب ـحــث أمــانــات المناطق
ومتابعة المقاولين بعدم زراعــة أشجار
ال ـن ـخ ـي ــل فـ ــي ال ـ ـحـ ــدائـ ــق وال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،هــي
ّ
ركيزة أساسية تتصل بخطط الحماية
والـ ــرعـ ــايـ ــة لـ ـث ــرواتـ ـن ــا ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،ال ـتــي
تعمل -إضافة إلــى أهدافها االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة -ع ـلــى تـحـقـيــق م ـكــونــات
ال ـ ـتـ ــوازن ال ـب ـي ـئــي ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ج ـهــودا
عـ ـم ــاق ــة واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات م ـس ـت ــدام ــة،
للحفاظ على جميع المكتسبات البيئية
الوطنية.
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ت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــن فـ ـلـ ـسـ ـف ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث ع ــن
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل ،ل ـ ــذا
ف ـ ــإن م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـع ـ ـقـ ــول ال ـم ـف ـك ــرة
لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت كـ ــال ـ ـع ـ ـقـ ــل
الواحد ،ألن كل عقل
س ـ ـي ـ ـقـ ــوم ب ـت ـح ـل ـيــل
الموضوع من زاوية
مختلفة ويناقشها
م ــن رؤي ـ ــة م ـغــايــرة،
وب ــال ـت ــال ــي يـتـحـقــق
القرار السليم.
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ولكن مؤخرا انتشرت محالت تقديم القهوة
ب ـش ـكــل م ـل ـف ــت ،ف ـق ــد أص ـب ـح ــت هـ ــذه ال ـم ـحــال
تـتـنــافــس فــي ط ــرق تـقــديــم الـقـهــوة بمختلف
أصنافها ،حتى وصلت إلى حدود الغرابة.
فلقد خرجت عن حدود الطقوس المعتادة
إلــى حــدود السخرية والسعي خلف الجذب
التسويقي لمجرده ،دون مراعاة الذوق العام
أو عادات وتقاليد التقديم.
وش ــاه ــدن ــا آخـ ــر ص ـي ـحــات ت ـقــديــم ال ـق ـهــوة
ال ـتــي ب ــدأت تـتـعــدى ح ــدود ال ـم ـع ـقــول ،حيث
أصبحت تقدم في قنينات الرضاعة الخاصة
باألطفال ،كنوع من الجذب التجاري ولفت
االنتباه.
وقـ ـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن الـ ـجـ ـي ــد وج ـ ـ ــود ع ـق ـل ـيــات
تـفـكــر ب ـطــرق إبــداع ـيــة لـلـتـســويــق وال ـتــرويــج
لمنتجاتها ،ولكن هل كل فكرة غريبة تعتبر
ح ـقــا ف ـك ــرة إب ــداعـ ـي ــة أم أن الـ ـج ــذب لـمـجــرد
الجذب هو الهدف بغض النظر عن مناسبته
ال ــذوقـ ـي ــة م ــن ع ــدم ـه ــا؟ ومـ ــن ال ـم ـل ـفــت ،كيف

للقهوة لذة مختلفة حين تحتفظ بنكهتها وطقوسها التي
اعتدنا عليها ،ولكل صنف منها إتيكيت معين في تقديمه
وتناوله ،حيث تجسدت كمشروب يعكس ثقافة وعراقة
فعرف عن القهوة العربية مثال فنجانها
البلدان والشعوبُ ،
الصغير ودلتها المبهرة بـ«الهيل» وعادات تقديمها وشربها،
وعرف عن التركية رائحتها المميزة ووجهها الثقيل وفنجانها
المصحوب بصحن صغير ،وعرف عن القهوة اإليطالية امتزاجها
بالحليب ورغوتها الكثيفة وفنجانها الواسع ،وغير ذلك من
الطقوس المتعلقة بتقديم بقية أصناف القهوة في العالم.
أصبح المجتمع يتماشى مع هذه الصيحات
بسرعة فائقة دون اعتراض؟
ق ـيــل ســاب ـقــا «إن ك ــان ال ـم ـت ـحــدث مجنونا
ي ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون ال ـم ـس ـت ـمــع ع ــاق ــا» ف ــإن
كــانــت ه ــذه ال ـشــركــات ت ـقــدم عــروضــا تنافي
ال ــذائ ـق ــة ال ـع ــام ــة ،ف ـهــل الـمـتـلـقــي م ــرغ ــم على
التماشي معها وتجربتها بل واالفتخار بها

أردوغانية القرن الواحد والعشرين
فـ ــي ك ـت ــاب ــه «أت ــات ــوركـ ـي ــة ال ـق ــرن
العشرين» سلسلة ملفات تركية،
ال ـصــادر عــن دار ح ــوران للطباعة
والـ ـنـ ـش ــر -دمـ ـش ــق  ،2000يـسـلــط
الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ي ـ ــوس ـ ــف ال ـج ـه ـم ــان ــي
الضوء على الوضع السياسي في
تركيا ،بصفته عهدين لنظام واحد
م ـت ـصــل م ـنــذ أن ن ـجــح مصطفى
ك ـ ـمـ ــال ف ـ ــي إعـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـتــرك ـيــة ،ذات ال ـن ـظ ــام الـعـلـمــانــي
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـكـ ــون ب ـ ـمـ ــاضـ ــي ال ـس ـل ـط ـن ــة
الـعـثـمــانـيــة ،والـمـتـطـلــع للخالص
من إرثها.
وقـ ـ ــد خ ـل ـص ـه ــا «أت ـ ـ ــات ـ ـ ــورك» مــن
اتفاقية «سيفر» الشبيهة باتفاقية
سايس بيكو ،التي فرضت تقسيم
ت ــرك ـي ــا ب ـي ــن ال ـح ـل ـف ــاء والـ ـي ــون ــان
واألقـ ـلـ ـي ــات ،ح ـيــث ت ــم اسـتـبــدالـهــا
ب ــات ـف ــاق ـي ــة ل ـ ـ ـ ــوزان ،الـ ـت ــي مـسـحــت
آث ـ ـ ـ ــار س ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا وف ـ ــرض ـ ــت ع ـلــى
الحلفاء االعتراف باستقالل تركيا
وسيادتها على أراضيها.
ي ـش ـي ــر الـ ـم ــؤل ــف إلـ ـ ــى ال ـع ـه ــدي ــن
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن أت ـ ـ ــات ـ ـ ــورك
وأج ـ ـ ــاوي ـ ـ ــد ،لـ ـك ــن اخـ ـتـ ـص ــار ه ــذه
المرحلة الطويلة في شخصيتين
ي ـق ــوم بـيـنـهـمــا فـ ـ ــارق ش ــاس ــع ،إن
مـ ــن ح ـي ــث ش ـخ ـص ـيــة كـ ــل مـنـهـمــا
أو مــن حـيــث األوض ـ ــاع وال ـظــروف
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة الـ ـت ــي ع ــاص ــره ــا كــل
منهما ،أو مــن حيث تـطــور تركيا
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـت ــرك ــي ف ــي مختلف
المجاالت ،ربما شكل خلال في بنية
ال ــدراس ــة ،رغ ــم مــاحـظــة الـخـيــوط
المتصلة في نسيج النظام التركي،
التي تتمثل أكثر ما تتمثل في دور
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الجيش فــي ال ـشــؤون الـعــامــة وفي
إدارة البالد ،الــذي هو على الــدوام
بمثابة الحكومة الخفية القائمة،
وفي العصبية التركية.
من الفروق التي قامت في تركيا
مـ ـن ــذ عـ ـه ــد أتـ ـ ــاتـ ـ ــورك إلـ ـ ــى وق ـت ـنــا
الحاضر ،نمط الديمقراطية التي
ّ
ربـ ـم ــا ت ـ ــف ـ ــردت بـ ـه ــا ت ــركـ ـي ــا وه ــي
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـت ــي ت ـظــل عينها
مثبتة على المؤسسة العسكرية،
التي ال تــزال تمسك بيدها مسألة
حسم األمور في األخير.
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،فالشعب
ي ـن ـت ـخــب م ـم ـث ـل ـيــه إل ـ ــى ال ـب ــرل ـم ــان
والـ ـب ــرلـ ـم ــان خ ــاف ــا ل ـت ـلــك اإلرادة

يــرفــع الـحـصــانــة عـنـهــم ويحيلهم
للمحاكمة ،وتحل المحاكم التركية
ه ــذا ال ـح ــزب نـفـســه رس ـم ـيــا بــاســم
آخر ،وقد يحل مرة وأخرى وهكذا،
حتى حزب أتاتورك الذي ّ
يقدسه
األت ــراك ،حــزب الشعب الجمهوري
ّ
حله االنقالب العسكري عام ،1980
ف ـع ــاد ت ـح ــت اسـ ــم حـ ــزب ال ـي ـســار
الديمقراطي.
في الوقت الذي حقق فيه أتاتورك
الـخــاص مــن السلطنة العثمانية
التي كانت ّ
تشد تركيا إلى الــوراء،
كـ ـ ــان يـ ـقـ ـي ــم ،م ـث ـل ـم ــا هـ ــو جـ ـ ــار فــي
ال ـع ــال ــم الـ ـث ــال ــث ،س ـي ـط ــرة ال ـح ــزب
الــواحــد ،واالعـتـمــاد على العسكر،
بـهــذه التركيبة السياسية وبهذه
المتناقضات التي تتعايش فيها
ال ـس ـل ـط ـت ــان الـ ـظ ــاه ــرة وال ـخ ـف ـ ّـي ــة،
والـمـجـتـمــع واألحـ ـ ــزاب ف ــي تــركـيــا،
ن ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرة األردوغ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
تـشـبــه األت ــات ــورك ـي ــة ف ــي أسـلــوبـهــا
الـ ــدك ـ ـتـ ــاتـ ــوري بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
ال ـت ــوج ــه األي ــدل ــوج ــي ،وهـ ــو ال ــذي
أدخ ــل تركيا فــي صــراعــات محلية
وإق ـل ـي ـم ـي ــة ّأدت إل ـ ــى تـ ــدهـ ــور فــي
عالقاته الخارجية ،والداخلية.
فعلى الصعيد الـخــارجــي صنع
لــه أع ــداء كــانــوا بــاألمــس أصــدقــاء،
وفــي الــداخــل لعب لعبته الماكرة
ب ـم ـســرح ـيــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـع ـس ـكــري،
فاعتقل جميع معارضيه ووضعهم
في السجون ،لكي يستفرد بالقرار
وبـ ــال ـ ـكـ ــرسـ ــي ،وه ـ ـ ّـم ـ ــش حـ ـلـ ـف ــاءه
وأصـ ــدقـ ــاءه ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ك ــل ذلــك
ب ــاس ــم الـ ــديـ ــن ،إن ـه ــا األت ــات ــورك ـي ــة
نفسها بثوب أردوغاني.

وتصويرها؟
أنا لست ضد التفكير خارج المعتاد ،بل
إن الغرابة بحد ذاتها عامل جذب مهم في
الـتـجــارة ،ولـكــن أنــا ضــد الـغــرابــة المنافية
لـلــذوق الـعــام ،وخــاصــة حين تنتهك عراقة
مـ ـ ـش ـ ــروب ع ــالـ ـم ــي ك ــالـ ـقـ ـه ــوة ،ب ـت ـعــري ـضــه
لـلـتـشــوه ال ـح ـض ــاري ب ـكــل م ــا تـحـمـلــه هــذه

الكلمة من معنى.
أما ما يتعلق باألمر من الناحية التسويقية،
فيقول توم هوبكنز الخبير التسويقي جملة
تلخص فن التسويق والمبيعات «إذا نجح
رجل المبيعات في إدارة حديث البيع ،فتلك
ه ــي الـحـقـيـقــة ال ـتــي يـقــولـهــا ل ـج ـم ـهــوره» أي
أن جــزء من نجاح فن التسويق والمبيعات
ه ــو إدارة دف ــة ال ـح ــدي ــث وإقـ ـن ــاع الـجـمـهــور
بالبضائع والمنتجات.
وألن فـ ــن ال ـت ـس ــوي ــق ع ـل ــم م ـس ـت ـقــل ب ــذات ــه
ويسترعي الــدرايــة والـتــدريــب وال ــذك ــاء ،فإن
مـعـظــم م ــن ي ـخــوضــون ه ــذا ال ـم ـجــال محليا
ي ـج ـه ـل ــون أس ــاسـ ـي ــات ــه ،الـ ـت ــي ي ـق ــع اإلقـ ـن ــاع
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ـهــم حــاجــات
المستهلك ،فنحن غالبا نقع في فخ التسويق
ال ـم ـظ ـهــري واب ـت ـك ــار ال ـغــريــب ش ـك ــا ،لـجــذب
االنتباه ،مهما كانت النتيجة ،ببساطة ألن
هذه الشركات فشلت في التسويق الضمني
وإقناع المستهلك بجودة منتجاتها.

بانوراما
لـ ــم ي ـع ــد م ـف ـه ــوم األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــب
االستخبارية واألمـنـيــة التقليدية،
بــل أص ـبــح متشعبا ومتعلقا
بجوانب كثيرة ،تتعلق بالفكر
والفن واألدب والثقافة والتعليم
واإلعـ ـ ـ ــام ووسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــذاء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء
والعالقات الدولية والعمل الخيري،
كما هو في األمن العام.

يهدف بالتأكيد إلى تهيئة موطئ
ق ــدم لـتـلــك ال ــدول ــة ذات ال ـم ـشــروع
المؤدلج المعلن؟
إن فقه الواقع لم يعد مجرد
ض ـ ـ ــرورة ف ـك ــري ــة ف ــي عـصــرنــا
الحاضر ،بل هو ضــرورة قومية
وأم ـن ـي ــة م ـل ـح ــة ،وإه ـ ـمـ ــال ه ــذا
ال ـنــوع الـمـهــم مــن أن ــواع الفقه
يؤثر سلبا على مستقبل األوطان
والتكتالت القومية والدينية.

ول ـق ــد الح ـظ ــت اس ـت ـم ــرار وج ــود
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــة ال ت ـغ ـفــل
رواب ـ ـ ـ ـ ــط ودوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ووزارات فــي
شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــن ذل ـ ـ ــك عـ ـن ــد ال ـت ـخ ـط ـيــط
ب ـع ــض ال ـ ــدول ل ـت ـقــويــة ال ـع ــاق ــات
لـحـمــايــة أمـنـهــا ال ـقــومــي ،بــل توليه
مــع ال ــدول الـصــديـقــة لـهــا وتـعــزيــز
كـ ــل االهـ ـتـ ـم ــام والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ،ألن ـهــا
انتمائها إليها ،وإن كانت عالقتها
تعلم أنـهــا فــي منافسة شــرســة مع
ب ـ ـهـ ــا ع ـ ــاق ـ ــة اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـثــل
ال ـم ـن ــاف ـس ـي ــن ال ـم ـت ـط ـل ـع ـيــن لـبـســط
رابـطـتــي الـكــومـنــولــث البريطانية
للتواصل مع الكاتب
النفوذ واستقطاب االهتمام.
وال ـف ــران ـك ـف ــون ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ألن
a.akhdar@saudiopinion.org
م ـجــرد وجـ ــود ه ــذه ال ـه ـيــاكــل يــدل
ولـ ـ ـق ـ ــد ك ـ ـنـ ــت ي ـ ــوم ـ ــا أت ـ ـ ـجـ ـ ــول فــي
على وضوح الرؤية لديها وامتداد
عاصمة دولة عربية أفريقية برفقة
ـان هذه الرؤية إلى آفاق رحبة واسعة.
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صــديــق يعمل ملحقا ه ـنــاك ،ولـفـتـ
ٍ
يظهر
ما
وبجوارها
أنيقة البنيان مرموقة المواقع،
وم ــن ال ـج ـيــد أن ت ـكــون ل ـل ــدول ال ـم ـحــوريــة الـمـهـمــة
أنها دور عبادة فخمة بقبب ومـنــارات باهرة األلــوان فــي ال ـعــالــم ال ـحــديــث ،مـثــل ه ــذه ال ــرؤي ــة الـبــانــورامـيــة
المـعــة الـفـسـيـفـســاء ،وحـيــن ســألــت رفـيـقــي عـنـهــا ،قــال االستراتيجية.
لــي :هــذه مــراكــز تــدريــب تقنية متكاملة التجهيزات،
أما التقوقع واالنكفاء على الذات فال يليق بمن يريد
يقوم عليها نخبة من خبراء بلد بعيد جغرافيا عن المزاحمة واقتناص الفرص وخدمة أهدافه الكبيرة
هذا البلد العربي األفريقي المسلم ،وتديرها السفارة واستقطاب األصدقاء ومساعدتهم ،بل حمايتهم من
الفالنية في هذا البلد.
الطامعين الطامحين مهما كانت درجة الرضا عنهم

رأي✍ :

أحمد البهكلي

عند ذلك لمع في ذهني سؤال فضولي هو :هل يعقل
أن تسبق دول ــة غــريـبــة معلومة الـتــوجــه والـمـقــاصــد،
دول جامعة الدول العربية ،إلى هذه الدولة األفريقية
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـس ـل ـمــة ال ـم ـه ـم ــة ب ــاس ـت ـق ـط ــاب ش ـبــاب ـهــا
ونـســائـهــا مــن ب ــاب الـتــدريــب المهني والـتـقـنــي ،الــذي

واالتفاق معهم.
وإن ط ــرح ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ال ـم ـهــم وال ـت ـنـب ـيــه إلـيــه
م ـســؤول ـي ــة ذوي ال ـف ـك ــر ال ـن ـي ــر وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ــراش ــد
والمشورة الصادقة ،ممن تبرأ الذمة باالستماع إليهم
ُّ
وتأمل أفكارهم.

السبت
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الموظف المجهول

رأي✍ :

منيف الضوي

للتواصل مع الكاتب
j.alkarat@saudiopinion.org

عين الرأي

يتميز هــذا الـنــوع مــن الموظفين
ب ـ ـقـ ــدرات ومـ ــواهـ ــب ال ت ـت ــواف ــر فــي
م ـع ــاي ـي ــر الـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ،وم ــن
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ق ـ ــام ـ ــوس م ـ ــن الـ ـعـ ـب ــارات
الرقيقة من أمثال «سم طال عمرك،
وأب ـ ـشـ ــر ،وعـ ـل ــى ذا ال ـخ ـش ــم» وم ــن
مميزات هؤالء أيضا أن لديهم قدرة
ع ـلــى االس ـت ـجــابــة لـنـكـتــة سـعــادتــه
حتى ولــو كانت مملة ،وقــد تسمع
ضـحـكــاتـهــم ت ـمــأ األرجـ ـ ـ ــاء ،أيـضــا
هــذه النوعية كالحرباء تتلون مع
مـيــول الـمــديــر الفنية والــريــاضـيــة،
ف ـت ـجــدهــم ف ــي ش ـج ــار م ــع أقــران ـهــم
بسبب «الهالل والنصر» وإذا تعلق
ال ـن ـق ــاش ب ـم ـي ــول سـ ـع ــادة ال ـمــديــر
صب جام غضبه على التحكيم ،إن
كــان فــريــق سـعــادتــه مـهــزومــا ،ومن
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في كل إدارة ثمة موظفون ال يحظون بالتقدير
الكافي في إدارتهم ،هذه الكنوز البشرية المدفونة
في المكاتب ،التي ال يراها معظم مديري العالم ،تحتاج
إلى تنقيب من نوع خاص ،فبعض الموظفين يمتلك
قدرات خاصة ،وينجز بطريقة تدعو الحترامه من قبل
الجميع ،ولكنه يبقى في الظل كموظف غير مرئي ،ألنه
ببساطة يرى التميز والتقدير والترقيات والمكافآت
بأنواعها تذهب لذلك الموظف الذي يجيد فن التعامل
مع سعادة المدير ،ويقدم خدمات تتجاوز متطلبات
العمل إلى خدمات شخصية.

م ـم ـيــزات هـ ــؤالء أي ـضــا فـتــح الـبــاب
لـلـمــديــر ،وجـلــب األخ ـب ــار المسربة
من أقسام اإلدارة.
وم ــع مـ ــرور األيـ ـ ــام ،ي ـجــد الـمــديــر
نفسه محاطا بحاشية مــن نوعية
هؤالء الموظفين المتملقين الذين
يـحـجـبــون عـنــه ض ــوء الـشـمــس في

إدارتـ ـ ــه ،طـمـعــا بــالـكـعـكــة الـمـهـنـيــة
كــامـلــة دون غـيــرهــم ،لـقــد أصبحوا
ك ــ«ال ـف ـل ـت ــر» ال ي ـص ــل إلـ ــى ال ـمــديــر
إال م ـ ــن ي ـ ــري ـ ــدون ـ ــه م ـ ــن زم ــائـ ـه ــم
فـقــط ،ويـبـقــى كثير مــن الموظفين
المخلصين الـصــامـتـيــن فــي معزل
عــن مكانهم الحقيقي فــي اإلدارة،

وي ـت ـح ــول ــون م ــع ال ــوق ــت إلـ ــى آالت
تـعـمــل دون إح ـس ــاس ،ورب ـمــا دون
إخ ــاص ودون شـغــف بـكــل تأكيد،
وم ـ ـ ـ ــا إن ت ـ ـحـ ــل بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـع ــض
الـ ـ ـك ـ ــوارث ال ـم ـه ـن ـيــة الـ ـت ــي تـتـطـلــب
الـكـفــاءات اإلداري ــة والمهنية حتى
يجد المدير نفسه وحـيــدا محاطا
بـهــذه الشلة الـتــي تنتظر نكتة من
س ـع ــادت ــه ل ـي ـق ـه ـق ـهــوا ع ـل ــى ال ــواق ــع
المزري الذي تسببوا فيه.
اهـ ـتـ ـم ــوا ب ــال ـم ــوظ ــف ال ـم ـج ـه ــول،
ح ـتــى ال ت ـج ـه ـلــوا قـيـمــة ال ـك ـف ــاءات
غ ـي ــر ال ـم ــرئ ـي ــة ف ــي إدارت ـ ـك ـ ــم ،فـمــن
الـسـهــل عـلــى الـمــديــر رصــد الغياب
ل ـم ــوظ ـف ـي ــه ،ولـ ـك ــم مـ ــن ال ـص ـعــوبــة
رصــد الموظفين الــذيــن يحضرون
حضورا شكليا فقط.
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مدنية المجتمع والتدوين
أنها متصلة بظروف تاريخية
تـحــدثــت فــي مـقــالــة األم ــس عن
سابقة ارتبطت بحالة الجمود
تــاريــخ تــوثـيــق ال ـقــوان ـيــن ،وهــذا
التي كانت عليها قوى اإلنتاج
مـ ــا ي ـج ـع ـل ـنــا نـ ـق ــول بـ ـ ــأن ه ـنــاك
في عــدد من البلدان اإلسالمية
حاجة يفرضها تقدم المجتمع
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـح ـي ــا ضـمــن
وتشابك مكوناته إلى توثيق
نمط إنتاجي إقـطــاعــي ،لم
وتدوين التشريعات.
ي ـك ــن ب ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى ت ـجــديــد
وق ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرائ ـ ــع
نفسه لحقبة امـتــدت لـقــرون،
ال ــدي ـن ـي ــة وم ـن ـه ــا ال ـس ـم ــاوي ــة
م ــا أثـ ــر س ـل ـبــا ع ـل ــى بـنــائـهــا
بـ ـ ـ ــدور ك ـب ـي ــر «ووح ـ ـ ـيـ ـ ــد فــي
الفوقي «الثقافة  /النظام
حــاالت معينة» فــي تنظيم
ال ـس ـي ــاس ــي  /ال ـم ـن ـظــومــة
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـيـ ــن مـ ـك ــون ــات
ال ـقــانــون ـيــة» وم ـن ـهــا جميعا
المجتمع ومعامالتهم ببعض
تـنـبـثــق ال ـن ـص ــوص الـقــانــونـيــة
ف ـق ــه الـ ـمـ ـع ــام ــات ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
والـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـ ـع ـ ــدل ـ ــي .ف ـب ـقــي
ع ــاق ـت ـه ــم ب ــال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
التنظيم الـقـضــائــي عـلــى حاله
ال ـ ــذي ت ـح ـتــل ال ــدول ــة وطــاقـمـهــا
لـ ـمـ ـئ ــات الـ ـسـ ـنـ ـي ــن حـ ـت ــى دون
اإلداري وال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي م ــوق ــع
فـ ـص ــل فـ ــي الـ ـمـ ـه ــام واألدوار،
الصدارة فيه.
فــالـنـيــابــة ال ـعــامــة -ع ـلــى سبيل
وب ـح ـك ــم ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـم ـقــدســة
الـمـثــال -لــم تتأسس فــي الدولة
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــع وع ـ ـ ـ ــدم ج ـ ــواز
العثمانية إال في بدايات القرن
الخروج عن نصوصها المحددة
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ك ـم ــا أن ت ـطــور
فـ ــي مـ ـص ــدره ــا ال ـ ـم ـ ـقـ ــدس ،فـقــد
ال ـقــاضــي ال ـشــرعــي وتــرق ـيــه في
بـ ـقـ ـي ــت ثـ ــاب ـ ـتـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـخ ـت ـلــف
س ـلــم ال ـق ـضــاء ك ــان دائ ـم ــا على
ال ـع ـصــور وب ــال ــذات ف ــي ال ـب ـلــدان
صلة بعضويته في المؤسسة
للتواصل مع الكاتب
اإلســام ـيــة ،واكـتـفــي بـمــا يقدمه
الدينية وبقدراته الفقهية التي
علماء الدين والفقهاء من شروح
 Obaid.AlSuhaimi@saudiopinion.orgوفرت له مكانة خاصة ال تتوفر
وت ـف ـس ـي ــرات م ــدون ــة أو شفهية
ل ـ ــدى ال ـق ـض ــاة خـ ـ ــارج ال ـق ـضــاء
كـ ـب ــدي ــل ل ـم ـن ـظ ــوم ــة ت ـشــري ـع ـيــة
ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ،م ـ ــع أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ن ـفــس
مدونة ومتجددة.
الوقت يعد موظفا حكوميا خاضعا ألنظمة الدولة
باألمر
ليس
القضائية
األحكام
تدوين
إن محاوالت
«الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة» اإلداريـ ـ ــة ،مــا يجعله جالسا
من
فبالرغم
اإلسالمي،
التشريع
تاريخ
الحديث في
خلف منصتين يصعب التفريق بينهما ،أو تحديد
َ
أن ــه لــم ي ـحــظ بـمـبــاركــة واس ـعــة مــن قـبــل شخصيات المسافة المفترض أن تفصل بينهما ليحافظ على
فقهية كبيرة وقضاة أعــام ،إال أن ذلــك لم يمنع من استقالليته.
حدوثه ،وهــو ما تؤكده آالف المجلدات والــدوريــات
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فـيــه الـمـنـظــومــة القضائية
الزاخرة باألحكام الفقهية منذ القرن الثاني الهجري
وحتى يومنا هذا ،إال أنه علينا التمييز بين تدوين خالل فترة ركود البالد اإلسالمية ثابتة دون تغيير
األحكام القضائية وبين التقنين ،فالتقنين الذي هو -ألسباب عــدة منها ما ذكــر آنفا -كانت المجتمعات
«صياغة األحكام القضائية في صور ومواد نظامية األوروب ـ ـيـ ــة تـعـيــش م ـخ ــاض والدة ع ــاق ــات جــديــدة
ملزمة ومبوبة حسب الموضوعات التي تنظمها» بــديـلــة عــن ال ـعــاقــات اإلق ـطــاع ـيــة ،ف ـكــان حــق تفسير
يـعــد مــرحـلــة مـتـقــدمــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـقــانــون تتخطى وتطبيق القانون متروكا لإلقطاعي صاحب األرض
التدوين وعلى صلة بخروج المجتمع من تشكيالته  /القرية ،أو للملك خــال مرحلة الملكيات المطلقة
البسيطة  /التقليدية إلــى تكوينات جــديــدة تمتلك األوروب ـيــة ،الذين كانت من مصلحتهم اإلبـقــاء على
وعيا حقوقيا مختلفا ،أو أنها تبحث في التقنين عن منظومة القضاء والبنية العدلية دون تبديل ،بينما
حماية لحقوقها ليست متاحة بدونه ،مع أن التقنين كانت القوى االجتماعية الجديدة المنبثقة من رحم
ال يـمـكــن لــه أن يتحقق دون تــوفــر ال ـم ــادة الـمــدونــة العالقات البرجوازية تـحــاول أن تعزز مــن مكانتها
في السوق ،وتحفظ حقوقها عبر منظومة قانونية
كقاعدة يعتمد عليها في الصياغة العامة.
جديدة تمنحهم ما كانوا يسعون إليه.
وكما واجــه تدوين القانون ممانعة في بعض من
وه ـ ــذا م ــا ج ـع ــل م ـس ــأل ــة ت ـق ـن ـيــن الـ ـق ــان ــون وج ـهــة
محطات مسيرته التاريخية ،كذلك لم يكن التقنين
في بداياته مرحبا به لدى معظم الهيئات والدوائر إصداره إحدى محطات الصراع في تلك المجتمعات،
القضائية ،فقد كــان لــه خصومه أكـثــر مــن مؤيديه ،مثلما كــان شكل النظام السياسي هــو اآلخــر ضمن
وهذا ليس حصرا بالمدارس الفقهية اإلسالمية كما حقول المواجهة بين القوى الصاعدة والقوى اآلفلة
يتصور البعض ،فالكنيسة الكاثوليكية -على سبيل للسقوط .لقد استطاعت القوى الجديدة من فرض
المثال -قبل عصر التنوير ،لم تكن مرحبة بتقنين نفسها وإزاحــة القوى القديمة عن التفرد في تقرير
التشريعات المدنية ،ولــم يتوقف تدخلها فــي هذا مـصـيــر الـمـجـتـمــع م ــن خ ــال آل ـيــة إص ـ ــدار الـقــوانـيــن
الشأن إال حينما أبعدها النظام السياسي العلماني وجعلها متداولة ومعروفة وملزمة للجميع ،أي عبر
األوروبــي عن لعب أي دور رسمي في صناعة القرار تقنينها.
إذ إن المجتمعات البشرية تكتسب ديناميكيتها
السياسي.
ظ ــل الـتـقـنـيــن -وبـ ــاألخـ ــص ال ـت ـشــري ـعــات الـمــدنـيــة من خالل بحث اإلنسان الــدؤوب عن حياة أفضل،
وال ـج ـنــائ ـيــة -ف ــي ال ـب ــاد اإلس ــام ـي ــة ،يـسـيــر بــوتــائــر الــذي ال يتحقق بصورة تلقائية ،وإنما بواسطة
مختلفة ،ففي الــوقــت الــذي قبلت بــه بعض البلدان ،أدوات يبتكرها اإلن ـســان فــي س ـيــرورة مستمرة،
بقيت أخــرى ممانعة لــه لعدم قناعة هيئات اإلفتاء وتكون قــادرة على مواكبة ديناميكية مجتمعاته
ال ــرس ـم ـي ــة ل ــدي ـه ــا ول ـج ــان ـه ــا ال ــدي ـن ـي ــة ال ـع ـل ـيــا ب ـهــذا واالستجابة لظروف المرحلة التي يمر بها ،فإذا
الـتــوجــه ،لقناعتهم بــأن التقنين يضعف مــن مكانة لــم يستطع المجتمع مواكبتها ،فإنه يحكم على
الفقه بصيغته العامة ،المقتبس من القرآن والسنة نفسه بالتقوقع المنتهي بالفشل واالضـمـحــال
ك ـم ـص ــدر وحـ ـي ــد ل ـل ـت ـشــريــع ،وي ـق ـل ــل م ــن االج ـت ـه ــاد وال ـع ـك ــس ص ـح ـي ــح .وت ـت ـح ــدد االس ـت ـج ــاب ــة لـهــذه
والبحث في العلوم الشرعية ،ويعطي الفرصة لظهور المستجدات أو نكرانها والتصدي لها في الموقف
قضاة من خارج المدارس الشرعية ،ما سيتسبب في الـقــانــونــي تـجــاهـهــا ،فـمــن خ ــال ســرعــة استجابة
القوانين المطبقة للتغييرات الكيانية فــي بنية
إضعاف مكانة رجال القضاء الشرعيين.
المجتمع يمكننا ُ
الحكم ما إذا كان هذا المجتمع
ـي
ـ
ض
ـا
ـ
ق
ـ
ل
ـ
ل
ـة
ـ
ي
وجـمـيـعـنــا ي ـع ـلــم أن ال ـم ـكــانــة ال ـعــال ـ
ي ـس ـيــر ن ـح ــو ت ـح ــدي ــث ن ـف ـســه واالرتـ ـ ـق ـ ــاء بـحــالـتــه
من
ـت
ـ
ب
ـ
س
ـ
ت
ـ
ك
ا
ال ـشــرعــي فــي الـمـجـتـمـعــات اإلســام ـيــة
لمستويات جــديــدة ،أم أنــه قابع فــي مكانه شبيه
خالل دوره المزدوج كفقيه وقاض في آن واحد.
بـمــا كــانــت عليه المجتمعات الـعــربـيــة فــي حقبة
إننا حينما نتمعن في بقاء هذه المبررات ،سنجد الهيمنة العثمانية.
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The Strategic Transformations in Saudi Arabia

✍
Widad AL-Jarwan
An Article by:

translated by:

Nahid Khalifa

As we speak, Saudi Arabia is undergoing
such profound economic, social and
generational transformations, in a
competitive arena where competition
benefits the Saudi image in the
middle east and worldwide as well.
There is a noticeable role of the Saudi
government in raising the awareness
of citizens and increasing their
information and aspirations, while
deepening the national feeling and
the sense of belonging to homeland,
which
collectively
nourishes
national unity and instills a spirit
of participation and responsibility.
Saudi Arabia has exerted great efforts
to raise the levels of awareness of
the dimensions, concepts, risks and
behaviors of both lawful and illegal
areas of public and private security
and safety, in order to reduce internal
and external risks and threats.
It helps enhancing the citizen’s

awareness of his rights and duties
by amending or even legislating
new regulations and laws that make
all members of society live in an
advanced yet reconciled social system.
This helps Protecting against dangers,
opening new horizons and keeping pace
with global changes through the efforts
to organize the country economically,
socially, politically, militarily and
technically, to become a developed
country with fortified infrastructure

and
organizational
schemes.
Despite all caveats, the Saudi
government has empowered women
in every single field to contribute to
the country’s development efforts,
no less than any other male citizen.
The Kingdom has also criminalized all
racist behavior towards religions, and
opened up Touristic potentials, so that
people get to know the Kingdom, its
heritage, arts and topography. This was
a part of a continuing effort towards

arts, culture and the construction of
museums and the revival of heritage.
The government has joined forces
with people to preserve the security
and stability of the country. It also
emphasized the importance of
Charity and providing service to the
community, along with promoting and
purifying authentic religious values.
These strategic changes that appear to
be heavy on society and require time,
ability and patience to achieve them,
won’t be hard at all if adopted by citizens
themselves, that would reduce the
burden on governments and be the basis
for re-instilling the right principles again.
Hence, the partnership of the
government and people in the country’s
renaissance was a strategic partnership,
based on preserving the country from
all dangers, thus, achieving constructive
cooperation in the prosperity of the
country and its members.
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