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اللقاح أوالً
مع انتظام العملية التعليمية
وبدء الدراسة العام المقبل

وشهد شهود
من أهل لبنان!

بقلم: خالد المالك

 لـم يكن أمـام وزيـر خارجية لبنان (رشبـل وهبة) 
من فرصة للبقـاء وزيراً للخارجيـة يف حكومة ترصيف 
األعمال، لذا فقد سـارع إىل تقديم اسـتقالته - ُمرغماً - 
بعـد أن تعامـل مع اململكـة ودول الخليج بهـذا املنطق 
األعـوج والتعامل الوقح واالتهامـات الباطلة، ولم ينفعه 
محاولة الرؤساء الثالثة اعتبار أن ما تفوَّه به ال ُيَعربِّ عن 
موقف لبنان، وإنما هي آراء شـخصية لشخص الوزير، 

وُتعربِّ عن رأيه الشخيص..

ولم تكن التداعيات إثر ما تجنَّاه هذا الوزير عىل اململكة 
ودول الخليج -كما ادعى الرئيس ميشـال عون- من أن 
الهدف منها اإلسـاءة إىل عالقة لبنان مع أشقائه يف دول 
الخليج وعىل رأسـها اململكة العربية السعودية، متجاهالً 
أن من أسـاء إىل هذه العالقة هو العهد العوني وحلفاؤه 
اإليرانيـون ممثلني بحزب الله اللبنانـي، وبينهم من هم 
أعضاء يف الحكومـة أو يف مجلس النواب، أو من كانوا يف 

هذه أو تلك من قبل و(رشبل وهبة) عينة لهؤالء.

غـري أنَّ الرمـوز اللبنانية من نواب ووزراء ورؤسـاء 
أحزاب سـاءهم ما قاله الوزير رشبل، واسـتغربوا املظلة 
التي يحتمي بها مثـل هذا الوزير من رئيس الدولة ومن 
حزب الله وحزب الرئيس نفسه الذي يقوده صهره جربان 
باسـيل، فكانت ردود فعلهم بمنزلة املسمار األخري لبقاء 
هذا الوزير ممثالً لسياسة البالد الخارجية، والتعبري عن 
مواقفها بمثل ما قاله رشبل للقناة التلفزيونية، فكان أن 
قدَّم استقالته تجنُّباً إلحراج الرؤساء الثالثة ميشال عون 

ونبيه بري وحسان دياب.

يقول مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ عبد اللطيف 
دريـان إن ما صـدر عن وهبة مداٌن ومرفـوٌض ومردوٌد 
عليـه، ومـن يتطاول عـىل اململكـة ودول الخليـج، فهو 
يتعـرَّض ملصالح لبنان، متسـائالً كيف ُتبنـى عالقاتنا 
معهـم بأسـلوب التجريـح والقـدح والتطـاول، ويقول 
رئيـس حزب (القوات اللبنانية) سـمري جعجع: لقد كان 
عىل الوزير وهبة أن يكون وزيراً لخارجية لبنان، وانتهى 
بـه املطاف ليكون وزير خارجية حزب الله، وأن من أتى 
بتنظيم (داعش) هي إيران والنظام السوري وحزب الله، 
وأن العدو األول لداعش هي اململكة العربية السـعودية، 
بينما املسـتفيد مـن داعش هو املحور الـذي ينتمي إليه 

رشبل وهبة.

أما رئيس الحكومة اللبنانية األسـبق فؤاد السـنيورة 
فجاء رده عـىل بذاءات وهبة بأنه لم يكن أمينًا عىل تراث 
الدبلوماسـية اللبنانية العريقـة، وأضاف أن ترصيحات 
هـذا الوزيـر الذي وصفـه بـ(الصدمة) تنـمُّ عن مقدار 
الخفة لديه، وعدم إملامه بالفقه الدبلومايس، ومدى تفيش 
العنرصيـة الفكرية لديـه، وقال يف السـياق ذاته رئيس 
الحكومة األسـبق نجيب ميغاتي إن ما قاله الوزير وهبة 
رة  مرفوٌض ومسـتنكر، وينـدرج ضمن اإلسـاءات املدمِّ

لعالقات لبنان مع اململكة ودول الخليج.

ولـم يختلـف موقـف الحـزب التقدمي االشـرتاكي 
برئاسـة وليد جنبالط عـن مواقف من أدانـوا وهبة عىل 
إسـاءاته للمملكة ودول الخليج، فقد أدان الحزب إطالق 
ترصيحات غري مسؤولة ضد اململكة ودول الخليج، وقال 
إن املساس بعالقة لبنان الطيبة مع اململكة ودول الخليج 
مسـتنكٌر ومرفوٌض، ومن حزب الكتائب شارك النائبان 
املسـتقيالن إلياس حنكش ونديـم الجميل عن رفضهما 
لـكالم وهبـة امليسء للمملكـة ودول الخليـج، وأن وهبة 
املؤتمـن عىل عالقـة لبنـان الخارجيـة داس عليها وعىل 
مصلحة لبنان، وتناىس أنه وزير خارجية الدولة ال وزير 

خارجية الدولية.

هذه بعض ما اتسعت له مساحة هذا املقال من ردود 
فعـل غاضبة ضد رشبل وهبـة وترصيحاته، وهي تؤكد 
أن املسـاس بالعالقات األخوية بني لبنان واململكة ودول 
الخليج خط أحمـر ال يجوز تجاوزه، وأن مصلحة لبنان 
وشعب لبنان يف عدم اإلسـاءة إىل من ساند لبنان ماضيًا 
وحارضاً، أو التعرض له بمثل ما تعرَّض له وزير خارجية 
لبنان املسـتقيل، عىل أن هذه اإلسـاءات والتجاوزات من 
وهبـة لن تثني اململكـة ودول الخليج عن االسـتمرار يف 
دعم الشعب اللبناني، ال دعم املخربني والفاسدين وتجار 
األزمات، وهو ما ال يريض رشبل ومن لفَّ لفَّه من األفراد 

والجماعات واألحزاب يف لبنان املريض.
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«التعليم»: لقاح كورونا شرط لدخول المنشآت 
التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل

في كلمة المملكة باألمم المتحدة في االجتماع الطارئ تحت بند «الحالة في الشرق األوسط»

وزير الخارجية: االعتداءات المستمرة على حقوق 
الفلسطينيين انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 

علي بالل - الرياض

 أكـدت وزارة التعليـم أمس عىل منسـوبيها رسعة الحصول عىل 
لقاح فريوس كورونـا قبل 22/ 12/ 1442هـ، كرشط للدخول إىل 
منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدرايس 

املقبل.
وقالت الوزارة سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة واملراجعني 
ملـن هو محصن ومحصن جرعة أوىل ومحصـن متعاف، مؤكدة عىل 
جميع منسـوبيها رسعة الحصول عىل لقاح فريوس كورونا املستجد؛ 
حرصـاً عـىل صحتهـم وسـالمة الجميع، وسـالمة بيئـة العمل من 

املخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدرايس املقبل.
وقالت الوزارة ابتـداء من 22/ 12/ 1442هـ املوافق األول من 
أغسـطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة واملراجعني 
ملقـار الـوزارة واملنشـآت التعليميـة الحكوميـة واألهليـة ملـن تـم 
تحصينهم، والتحقق من سـالمة حالتهم الصحية «محصن، محصن 
جرعة أوىل، محصن متعاىف»، وذلك من خالل تطبيق «توكلنا»، حيث 
سـيكون رشًطا أساسـيًا للدخول إىل جميع الجهات التابعة للوزارة، 
مؤكـدة عىل جميـع الجامعات واملؤسسـات العامـة للتدريب التقني 
واملهني وإدارات التعليم واملنشآت التابعة لها برضورة االلتزام بتلك 
الضوابط والتعليمات؛ ملكافحة الجائحة والحّد من انتشار الفريوس، 
وأن مواعيد الحصول عىل اللقاح متاحة عرب تطبيق «صحتي» يف أكثر 

من 587 موقًعا يف جميع مناطق ومحافظات اململكة.

ــة/ يعلن علي فراص علي أحمد القاره، يمني  1)  المجمع
الجنسية إقامة رقم 4132966138 عن فقدان جواز 
ســفر رقم 0070697 الصادر من اليمن، يرجى ممن 
يعثر عليه تســليمه إلى مصدره أو االتصال على جوال 

رقم 0504366147 وله الشكر.

2) بريدة/ يعلن طالل مصنات حجاج الحربي، ســعودي 
الجنسية ســجل مدني (1032599431) عن فقدان 
ــن كلية: اللغة العربية  شــهادة درجة البكالوريوس م
ــاع/ الخدمة  ــة، قســم (االجتم والدراســات االجتماعي
االجتماعية) صادرة من جامعة القصيم للعام الدراسي 
1420/1419هـ يرجى ممن يعثر عليها تســليمها إلى 

مصدرها وله الشكر.

ــي، يحمل هوية  ــدهللا العجم ــن/ حســن رصد عب 3) يعل
ــة عمل تابعة  ــن فقدان بطاق ــم 1076550621 ع رق
لوزارة الرياضة يرجى ممن يعثر عليها تســليمها  إلى 

مصدرها وله الشكر.

4) تعلن / لطيفه بنت محمد عبدهللا الرويشــد سعودية 
ــم 1075123818  ــي رق الجنســية تحمل ســجل مدن
ــة إدارة األعمال  عن فقدان شــهادة بكالوريوس كلي
ــى ممن يعثر  ــة الملك فيصل، يرج انتســاب من جامع

عليها تسليمها إلى مصدرها وله الشكر.

5) يعلن/ السيد محمد السيد عوض (مصري الجنسية) 
ــم A27466453 صادر من  عن فقدان جواز ســفر رق
23 مركز كفر صقر محافظة الشرقية، يرجى ممن يعثر 

عليه تسليمه إلى أقرب سفارة مصرية وله الشكر.

واس - نيويورك

السـمو  صاحـب  ألقـى 
األمري فيصل بـن فرحان بن 
عبدالله وزيـر الخارجية، يف 
بنيويورك  املتحدة  األمم  مقر 
يف  اململكـة  كلمـة  أمـس 
االجتماع الطـارئ تحت بند 
«الحالة يف الرشق األوسـط» 
ملناقشـة تطورات الوضع يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة. 
وتقدم سموه يف بداية كلمته 
بالشكر ملعايل رئيس الجمعية 
العامة لألمم املتحدة فولكان 
العام  األمني  ومعايل  بوزكري، 
أنطونيـو  املتحـدة  لألمـم 
لعقد  الدعوة  عىل  غوتريوس، 
هـذا االجتمـاع الـذي يأتـي 
نتيجة لإلجراءات اإلرسائيلية 
أثـارت  التـي  االسـتفزازية 
مشاعر املسلمني حول العالم 
يف منطقـة «بـاب العامـود، 
ومحيطه،  األقىص  واملسـجد 
وحي الشـيخ جراح»، مثمناً 
جهـود معـايل األمـني العام 
لألمـم املتحـدة الراميـة إىل 
إنهـاء هذه األزمة بما يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني.
«إن  سـموه:  وقـال 
املتصاعدة  األخـرية  األحداث 
عىل  املسـتمرة  واالعتـداءات 
الفلسطيني  الشـعب  حقوق 
خطـرية  انتهـاكات  تعتـرب 
للقانون الدويل وميثاق األمم 
املتحـدة الـذي يقـر بعـدم 
االسـتيالء عىل األرض بالقوة 
ويحـرم كل ما من شـأنه أن 
يهدد السـلم واألمن الدوليني 
واالسـتقرار يف العالم، عالوة 
السـالم  فرص  تقويض  عىل 
يف املنطقـة والعالـم، وكذلك 
تقليص فرص حل الدولتني، 
والتطرف  العنـف  وتعزيـز 
الدولية  الجهود  كل  ونسـف 
األمـن  تحقيـق  إىل  الراميـة 
يف  واالسـتقرار  واألمـان 

املنطقة». 

أن  سـموه  وأضـاف 
«اململكة ومن خالل رئاستها 
التعـاون  منظمـة  لقمـة 
اإلسـالمي التي تم تأسيسها 
األقىص  املسـجد  إحراق  بعد 
وتمثـل  1969م،  عـام  يف 
أكثر مـن 25 % من أعضاء 
املتحـدة  األمـم  منظمـة 
بواقـع 57 دولـة عضو، تود 
التأكيـد عىل مـا تـم إقراره 
االسـتثنائي  االجتماع  خالل 
االفـرتايض مفتوح العضوية 
للجنة التنفيذية عىل مستوى 
الـدول  خارجيـة  وزراء 
األعضـاء يف منظمة التعاون 
اإلسـالمي املنعقـد بتاريـخ 
16 مايـو 2021م، املتضمن 
رفضـه وإدانته لالسـتعمار 
اإلرسائيـيل املتواصل لألرض 
الفلسطينية املحتلة، بما فيها 
القـدس الرشقيـة، وإنشـاء 
عنـرصي  فصـل  منظومـة 
فيهـا، وتحديـداً مـن خالل 
وتدمـري  املسـتعمرات  بنـاء 
ممتلكات الفلسطينيني وبناء 
ومصـادرة  التوسـع  جـدار 
األرايض واملنازل واملمتلكات، 
الفلسـطينيني  وإخـالء 
وتهجريهم قرساً من منازلهم 

وأرضهم». 
أن  سـموه  وأوضـح 
اململكـة تؤكـد عىل مـا أعرب 
االسـتثنائي  االجتمـاع  عنـه 
االفرتايض عىل مستوى وزراء 
خارجيـة الـدول األعضاء يف 
منظمـة التعـاون، مـن قلق 
بشـكل خـاص من تسـارع 
االسـتعمار  سياسـة  وتـرية 
لـألرض  اإلرسائيليـة 
التهديد  الفلسطينية وتحديداً 
العائالت  مـن  مئات  بإجـالء 
منازلهـا  مـن  الفلسـطينية 
املحتلة  الرشقيـة  القـدس  يف 
بالقوة، بما يف ذلك عائالت يف 
حيي الشـيخ جراح وسلوان، 
إخـالًء  يواجهـان  الذيـن 
من قبـل مجموعات  وشـيكاً 

موقف المملكة ثابت حتى يستعيد 
الفلسطينيون حقوقهم وأرضهم 

.. وتقام فلسطين على حدود 67 
وعاصمتها القدس الشرقية

املتطرفـني  املسـتعمرين 
بدعم ومسـاندة من سلطات 
االحتالل اإلرسائيلية بالتعاون 

مع املحاكم العنرصية.
كمـا تؤكـد اململكـة عـىل 
ما طالب بـه وزراء خارجية 
الـدول األعضـاء يف منظمـة 
التعاون، بالوقف الفوري لكل 
واملمارسات  السياسـات  تلك 
غـري القانونية التي تتعارض 
مع التزامات االحتالل بموجب 
واتفاقية  املتحدة  األمم  ميثاق 
والقانـون  الرابعـة  جنيـف 
اإلنسـان  لحقـوق  الـدويل 
بما  املتحـدة  األمم  وقـرارات 
يف ذلـك قـرار مجلـس األمن 
والدعـوة   ،(2016)  2334

إىل التصدي لهـذه اإلجراءات 
املستويات  عىل  القانونية  غري 
كافة، واتخاذ إجراءات دولية 

رسيعة ملواجهتها.
أن  إىل  سـموه  وأشـار 
اململكـة سـبق وأن حذرت 
أن  مـن  وتكـراراً  مـراراً 
العنـف ال يجلب إال العنف، 
ودوامـة العنف ال تجلب إال 
الخـراب، والدمار، وتأجيج 
مؤكداً  الرصاع،  اسرتاتيجية 
بـكل  اململكـة  اسـتنكار 
قـوة اسـتهداف املدنيـني، 
أحاديـة  ممارسـات  وكل 
إذكاء  وكل  واسـتفزازية، 
للكراهية والتطرف والعنف 

من أية جهة كانت. 

كما أكد سـموه رضورة 
االنتبـاه  تشـتيت  عـدم 
الهـدف  عـن  واألنظـار 
األسـمى، املتمثـل بتحقيق 
السالم العادل والدائم وفقاً 
لحـل الدولتـني والرشعيـة 
الدوليـة ومبـادرة السـالم 
العربية. وقال سـموه: «إن 
بذل  وقـت  وبأرسع  علينـا 
كل جهد ممكن لوقف إراقة 
الدماء ودوامة العنف، التي 
لن تحقـق األمن وال تفيض 
إال إىل املزيـد مـن مشـاعر 
اليأس واإلحباط والكراهية، 
يف سـبيل اسـتعادة األمـل 
نحـو  الهـدف  وتصويـب 
مسـتقبل آمن، وغد مزدهر 

للجميع، ومـن هذا املنطلق 
العربيـة  اململكـة  ترحـب 
الجهـود  بـكل  السـعودية 
وقـف  لتحقيـق  البنـاءة 
العسكرية  للعمليات  عاجل 
املسـاعدات  وإيصـال 
والطبيـة  اإلنسـانية 

للمترضرين». 
وأكد سمو وزير الخارجية 
املوقـف  الكلمـة  ختـام  يف 
وقياداتها  للمملكة  التاريخي 
عرب األزمنة وهو موقف داعم 
للقضية الفلسطينية وللشعب 
الفلسطيني، ويقوم عىل مبدأ 
أن القضية الفلسـطينية هي 
قضية أساسـية وجوهرية يف 
السياسـة الخارجية للمملكة 

وستظل  السـعودية،  العربية 
محـوراً  فلسـطني  قضيـة 
أساسـياً يف سياسـة اململكـة 
حتـى  السـعودية،  العربيـة 
يستعيد الشـعب الفلسطيني 
حقوقه وأرضـه، وتقام دولة 
فلسـطينية عـىل حـدود عام 
القدس  وعاصمتهـا  1967م 

الرشقية.

مباحثات جانبية 

مـن جهـة ثانيـة، التقى 
صاحب السـمو األمري فيصل 
بن فرحان بـن عبدالله وزير 
معـايل  أمـس،  الخارجيـة 
وزيـر الخارجيـة واملغرتبني 
املالكي،  رياض  الفلسـطيني 
وذلك عـىل هامـش االجتماع 
الطـارئ ملناقشـة تطـورات 
الوضع يف األرايض الفلسطينية 
املحتلـة املنعقـد بمقـر األمم 
نيويـورك.  يف  املتحـدة 
بحث  اللقـاء،  خـالل  وجرى 
العالقات الثنائية بني البلدين 
إىل  باإلضافـة  الشـقيقني، 
املسـتجدات  آخـر  مناقشـة 
والتطورات يف فلسـطني، كما 
اسـتعرض الجانبـان تعزيز 
التنسيق والتعاون بني البلدين 
يف القضايا اإلقليمية والعاملية 

ذات االهتمام املشرتك.
كمـا التقـى سـمو وزير 
معـايل  أمـس،  الخارجيـة 
وزير  الـوزراء  رئيـس  نائب 
الخارجية وشـؤون املغرتبني 
يف اململكة األردنية الهاشـمية 
الدكتور أيمن الصفدي، وذلك 
الطارئ  عىل هامش االجتماع 
يف  الوضع  تطورات  ملناقشـة 
األرايض الفلسـطينية املحتلة 
املنعقـد بمقر األمـم املتحدة 
يف نيويـورك. وجـرى خالل 
اللقاء، بحث العالقات الثنائية 
الشـقيقني،  بني البلديـن 
باإلضافـة إىل مناقشـة آخـر 
يف  والتطـورات  املسـتجدات 
اسـتعرض  كمـا  فلسـطني. 
التنسـيق  تعزيـز  الجانبـان 
يف  البلديـن  بـني  والتعـاون 
القضايـا اإلقليميـة والدولية 

ذات االهتمام املشرتك. 
كمـا التقـى سـمو وزير 
معـايل  أمـس  الخارجيـة 
الجمهورية  خارجيـة  وزيـر 
الديموقراطيـة  الجزائريـة 

الشعبية صربي بوقادوم،
هامـش  عـىل  وذلـك 
االجتمـاع الطـارئ ملناقشـة 
تطورات الوضـع يف األرايض 

الفلسـطينية املحتلـة املنعقد 
يف  املتحـدة  األمـم  بمقـر 
خـالل  وجـرى  نيويـورك. 
اللقاء، بحث العالقات الثنائية 
الشـقيقني،  بني البلديـن 
باإلضافـة إىل مناقشـة آخـر 
يف  والتطـورات  املسـتجدات 
اسـتعرض  كمـا  فلسـطني، 
التنسـيق  تعزيـز  الجانبـان 
يف  البلديـن  بـني  والتعـاون 
القضايـا اإلقليميـة والعاملية 

ذات االهتمام املشرتك.
أمس  سـموه  التقى  كمـا 
خارجيـة  وزيـر  معـايل 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
شـاه محمود قريـيش، وذلك 
الطارئ  عىل هامش االجتماع 
يف  الوضع  تطورات  ملناقشـة 
األرايض الفلسـطينية املحتلة 
املنعقد بمقر األمم املتحدة يف 

نيويورك.
وجرى خالل اللقاء، بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين، 
وآخر املستجدات والتطورات 
إىل  باإلضافـة  فلسـطني،  يف 
اسـتعراض تعزيز التنسـيق 
يف  البلديـن  بـني  والتعـاون 
القضايـا اإلقليميـة والعاملية 
املشـرتك.  االهتمـام  ذات 
حـرض اللقاء، معـايل مندوب 
اململكـة الدائـم لـدى األمـم 
املتحـدة السـفري عبدالله بن 
يحيـى املعلمـي، ومدير عام 
مكتب سـمو وزير الخارجية 
عبدالرحمن بن أركان الداود.

كمـا التقـى سـمو وزير 
وزير  معايل  أمس،  الخارجية 
خارجيـة جمهورية املالديف 
عبداللـه شـاهد، وذلـك عىل 
الطـارئ  االجتمـاع  هامـش 
يف  الوضع  تطورات  ملناقشـة 
األرايض الفلسـطينية املحتلة 
املنعقد بمقر األمم املتحدة يف 

نيويورك.
اللقـاء،  خـالل  وجـرى 
الثنائيـة  العالقـات  بحـث 
إىل  باإلضافـة  بني البلديـن، 
مناقشـة آخـر املسـتجدات 
والتطورات يف فلسطني. كما 
اسـتعرض الجانبان، تعزيز 
بـني  والتعـاون  التنسـيق 
البلدين يف القضايا اإلقليمية 
االهتمـام  ذات  والدوليـة 
املشرتك. حرض اللقاء، معايل 
منـدوب اململكـة الدائم لدى 
األمم املتحدة السفري عبدالله 
بن يحيـى املعلمـي، ومدير 
وزيـر  سـمو  مكتـب  عـام 
الخارجيـة عبدالرحمـن بن 

أركان الداود.
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واس - الرياض

استقبل صاحب السمو امللكي األمري فيصل 
بن بندر بن عبدالعزيـز أمري منطقة الرياض 
يف مكتبه بقرص الحكـم أمس، رئيس محكمة 
األحوال الشـخصية بالرياض الشـيخ عبدالله 

بن محمد الرشـود، الذي قدم التهنئة لسـموه 
بمناسبة عيد الفطر املبارك. 

وأعرب سـموّه عن شـكره للشيخ الرشود 
عـىل ما أبداه من مشـاعر، سـائالً اللـه العيل 
القديـر أن يعيده عىل الجميـع باليمن والخري 

والربكات.

خالد العيادة- الرياض

أصدر معايل وزير الشـؤون البلدية 
والقروية واإلسـكان األسـتاذ ماجد بن 
بتطبيق برنامج  عبدالله الحقيل، قـراراً 
يف  العاملـني  عـىل  الصحـي  التثقيـف 
منشـآت الغـذاء والصحـة العامـة، من 
خـالل ربط إصـدار الشـهادة الصحية 
التثقيـف  اختبـار  باجتيـاز  للعاملـني 
الصحـي باملراكـز التنفيذيـة لالختبار 
باململكة، وفق برنامج التثقيف الصحي، 
وذلك لرفع مستوى الوعي لدى العاملني 

بهـا، واتبـاع أسـلوب الرقابـة الذاتية، 
وتجنب املمارسـات الصحيـة الخاطئة، 
وسـيقدم الربنامج بعـدة لغات مختلفة 
حسـب جنسية العامل ويغطى األنشطة 

املستهدفة. 
وفوضـت الـوزارة أمانـات املناطق 
أو مـن ينـوب عنهـم بإطـالق الخدمة 
واإلرشاف عىل املراكز التنفيذية لالختبار 
والبلديـات  األمانـة  إرشاف  نطـاق  يف 
التابعـة لها واملرتبطة بهـا، عىل أن تبدأ 
كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشـهادة 
الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف 

الصحـي بعـد التحقـق من اسـتكمال 
واملراكـز  األهليـة  التدريـب  منشـآت 
التنفيذيـة لالختبار ملتطلبـات الربنامج 
(الرتاخيص.. التجهيزات)، الواردة بدليل 
الربنامج، كما تعد األمانة تقارير دورية 
كل شهرين، بمشاركة االستشاري للرفع 
بما تـم إنجازه عـىل مسـتوى األمانات 
والبلديـات يف املحافظـات، ومـا بقـي، 
مع خطة اسـتكمال تنفيذ الربنامج عىل 

مستوى األمانة.
وتهدف الـوزارة من خـالل تطبيق 
برنامـج التثقيـف الصحـي إىل تدريب 

وتثقيـف العاملني عـىل التدابري الالزمة 
واالرتقـاء  العامـة،  الصحـة  لحمايـة 
بسـالمة الغذاء، وحماية الصحة العامة، 
للحـد مـن حـوادث التسـمم الغذائي، 
والتأكد من تأهيـل العاملني يف قطاعات 
املنشـآت الصحيـة والغذائية عىل تدابري 
الوقايـة الصحية، تحـت إرشاف مبارش 
من الوزارة عىل الربنامج، واألمانات عىل 
املراكـز التنفيذية لالختبار، فيما ترشف 
املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني 
وفروعها عىل منشـآت التدريـب األهلية 

املشـاركة يف عملية التثقيف.

المحلياتاألسبوعية

حرب فلسـطني مايـو 2021 فتحـت ملفات 
عديدة سياسـية واقتصادية وعسـكرية،  وأبواباً 
فقضيـة الـرشق األوسـط هـي احتـالل اليهود 
املغتصب ألرض فلسـطني وإقامة كيان إرسائيل، 
وبالتـايل تصبـح قضية فلسـطني هـي القضية 
املركزيـة األوىل إسـالميًا وعربيًا، لكن املشـهد ال 
يقـف عند هذه الحدود بل يمتد لقضايا أخرى يف 

الرشق األوسط هي: 
- الـرصاع العربـي الفـاريس: احتـالل إيران 
ألرايض عربيـة يف اإلمـارات والسـاحل الرشقـي 
للخليج العربـي أرايض األحواز العرب، والهيمنة 
السياسية والتدخل العسـكري السافر يف العراق 

وسورية ولبنان واليمن. 
- الـرصاع العربـي الرتكـي، بعد أن فشـلت 
تركيـا يف االنضمـام إىل االتحـاد األوروبي غرب 
البحر املتوسط، عادت إىل االلتفات وااللتفاف عىل 
جنوب ورشق املتوسط عرب التدخل يف مياه البحر 
املتوسط العربية وليبيا وسـورية والبحر األحمر 

والعودة بالوطن العربي إىل اإلرث العثماني.
- التحضـري غـري املعلـن للغـرب عـىل قيام 
دولـة كردية عـىل أرايض إيران والعـراق وتركيا 
وسـورية، قيام دولة كربى موحدة تستوعب 50 
مليـون كردي، أو دويالت صغـرية تقام بالتتابع 
يف اإلقاليـم الكرديـة، وإذا لم يتحقـق هذا الحلم 
الكردي، فالتوسـع يف الحكم الذاتـي لكل تجمع 

كردي يف كل دولة.
- الـرصاع الفلسـطيني - اإلرسائييل عرب حل 
الدولتني أو اسـتمرار الرصاع قواعد حرب أخرى 

جديدة بمعادلة حرب مايو 2021م.
- سـالح الطـريان اإلرسائيـيل الـذي يقصف 
األبراج السـكنية، يقابله الصواريخ الفلسـطينية 

طويلة املدى التي تصل إىل أبراج تل أبيب.
- وقصف األنفاق والبيوت واملدارس والشـقق 
الفلسطينية بالصواريخ واملروحيات اإلرسائيلية، 
األرضيـة  الفلسـطينية  الصواريـخ  يقابلهـا 
قصرية املدى عىل املسـتوطنات واملدن الوسـطى 

اإلرسائيلية.
- وقصـف البارجـات والسـفن اإلرسائيليـة 
لشـواطئ غزة، يقابلها قصف صواريخ املقاومة 
يف محيـط غـزة، للموانـئ اإلرسائيلية للمنشـآت 

الواقعة يف أقىص املدن الساحلية.  
- حتى جنـوب إرسائيل مدن صحـراء النقب 
برئ السـبع وأيًضا مدينة ومفاعل ديمونا النووي 
الواقعة جنوب رشق غزة فهي يف مرمى الصواريخ 

الفلسطينية، وهذا ما يقلق إرسائيل.  
لذا سيكون هناك قراءة أخرى مختلفة للرصاع 
العربـي  والـرصاع  اإلرسائيـيل،   - الفلسـطيني 
اإلقليمي بعد أن أصبح للرصاع قواعد جديدة من 

خالل واقع الصواريخ والطائرات املسرية.

حرب األبراج والصواريخ 
القصيرة

د.عبدالعزيز الجار اهللا

مدائن

جانب من اللقاء

الحقيل

األمير فيصل بن بندر 
استقبل رئيس محكمة 

األحوال الشخصية بالرياض

ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز االختبار

تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين 
في منشآت الغذاء والصحة العامة

التقى وزير الخارجية واختتم زيارته لليونان

وزير الثقافة تناول مع رئيس الوزراء اليوناني 
دعم التعاون الثقافي

واس- أثينا

اختتـم صاحـب السـمو األمري بـدر بـن عبدالله 
بن فرحـان وزير الثقافة أمس، زيارته الرسـمية إىل 
جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني 
كرياكوس ميتسـوتاكيس يف العاصمة اليونانية أثينا. 
ونقل سـموه تحيات خادم الحرمـني الرشيفني امللك 
سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود, وسـمو ويل العهد 

-حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء اليوناني.
وتطرق اللقاء ألبرز ما تم يف مجمل اللقاءات التي 
أجراها سـموه مع املسؤولني اليونانيني، مؤكداً أهمية 

دعم جهود التعاون الثقايف املشـرتك التي من شـأنها 
تعميق العالقات الثنائية املتميزة التي تجمع الشعبني 

السعودي واليوناني. 
وكان سموه قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية 
اليونان بلقاء فخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة 
إيكاتريينـي سـاكيالروبولو، كمـا التقى بمسـؤولني 
رفيعـي املسـتوى يف الجمهوريـة اليونانية عىل مدى 
يومـي األربعـاء والخميـس مـن بينهم معـايل وزير 
الثقافة والرياضة، ومعايل وزير الخارجية، إىل جانب 
رئيـس الـوزراء اليوناني، وذلك بهـدف وضع حجر 
األسـاس للتعاون بـني اململكة واليونـان يف املجاالت 

الثقافيـة عرب برنامج ثقايف مكثـف عىل مدار العامني 
املقبلني، يتضمن مسارات تعاون نوعية. 

وكان سـمو وزير الثقافة قد التقـى أمس معايل 
وزيرة الخارجيـة اليونانية نيكـوس ديندياس بمقر 
وزارة الخارجيـة يف العاصمـة أثينـا, ذلـك ضمـن 
الزيـارة الرسـمية التي يقوم بها سـموه للجمهورية 
اليونانية لبحث أوجه التعاون بني اململكة واليونان يف 
املجاالت الثقافية.  ونوه سموه خالل اللقاء بالعالقات 
التاريخيـة املتميزة بـني اململكة واليونـان التي تمتد 
ألكثر من تسـعني عاماً، مؤكداً أهمية التعاون الثقايف 
بني البلدين وما للدبلوماسـية الثقافية من أثر مهم يف 

بناء الجسور والعالقات الوطيدة بني الشعوب. 
حـرض اللقاء سـفري خـادم الحرمـني الرشيفني 
لدى اليونان الدكتور سـعد بـن عبدالرحمن العمار، 
واملـرشف العام عـىل الشـؤون الثقافيـة والعالقات 

الدولية راكان الطوق. 
وتضمـن جـدول زيـارة سـمو وزيـر الثقافـة 
للجمهوريـة اليونانية عـدداً من األنشـطة واللقاءات 
والجوالت التعريفية، إىل جانب لقاءات مع مسـؤولني 
يونانيـني، وذلك بهدف تنسـيق العمل عـىل برنامج 
ثقـايف مكثف بني اململكة واليونـان عىل مدار العامني 

املقبلني.

 سموه يلتقي وزير الخارجية اليونانيوزير الثقافة خالل لقائه رئيس الوزراء اليوناني

علي بالل - الرياض

كشـفت هيئة حقـوق اإلنسـان، عن الحقـوق التي 
يجـب مراعاتها عند القبـض أو التوقيـف أو التحقيق 
مع الحدث، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السـابعة ولم يتم 

الثامنة عرشة من العمر.
وقالـت الهيئـة إذا لم تتوافـر لدى جهـات الضبط 
أي وثيقة رسـمية يعتمد عليها يف معرفة سـن الحدث، 
تحيلـه فـوًرا إىل الجهة الطبيـة املختصة لتقدير سـنّه 
بصفـة عاجلة، وتخصـص أماكن داخل الـدار لضبط 

بالغ الحدث املدعي وتسـمع شهادته، وتكون 
بعيـدة عن أماكـن التوقيف ويشـعر فيها 

بالراحة، مشـرية إىل أنـه إذا كان الحدث 
ال يحمل ما يثبـت هويته فيضبط بالغه 
وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط 
أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور 

منـدوب مـن وزارة املـوارد البرشية، أو 
بمـا يمنع الخلوة واالنفـراد به، يضبط بالغ 

الحدث املدعي وتسـمع شـهادته بشكل مفّصل 
وبمـا يفيـد يف كشـف الحقيقة عـىل نحو يكفـل عدم 
حضـوره مسـتقبالً، وفـق نمـوذج يعد بالتنسـيق مع 

النيابة العامة.
وقالـت الهيئـة عند القبـض عىل الحـدث يف حاالت 
التلبس؛ يبلغ ويل أمره أو من يقوم مقامه فوًرا بالوسائل 
املتاحـة، ثـم يكتب محرض تـدون فيه جميـع البيانات 
الالزمـة، ويـودع رجـل الضبـط الحدث يف الـدار فور 
القبض عليه يف حالة التلبس، عىل أن يراعى يف إجراءات 
إيـداع الحدث ما يمنـع الخلوة أو االنفـراد به، ويف غري 

حالة التلبس، عىل رجل الضبط عدم القبض عىل الحدث 
إذا ظهـر عليه مـا يمنع من القبض كمـرض أو نحوه، 
ويعد محًرضا بذلك ويبلغ النيابة العامة التخاذ الالزم.

وأوضحـت الهيئة أن ملف الحدث يحال الحدث فور 
القبض عليه إىل النيابة العامة، ويحظر استخدام القيود 

واألغالل عند القبض عىل الحدث إال عند مقاومته.
وقالت الهيئة يجب عند القبض عىل الحديث أن يبلغ 
الحـدث وويل أمره أو من يقوم مقامه بأسـباب القبض 
عليه والتهمة املنسـوبة إليه، وحقه يف االسـتعانة بوكيل 
أو محـاٍم يف مرحلة االسـتدالل والتحقيق واملحاكمة، 
وإذا كان الحـدث املـودع يف الـدار مجهـول 
الهوية فيكون التبليـغ صحيًحا إذا بلغت 
الـدار وتشـعر وزارة الداخليـة بذلـك، 
ويقـدم طلب تمديـد التوقيـف مدة أو 
وإذا  انقضائهـا  قبـل  متعاقبـة  مـدًدا 
انقضت املدة ولم يصدر قرار بتمديدها 
أو رفضـت املحكمة طلب تمديد اإليقاف؛ 
فيسـلم الحـدث إىل ويل أمـره أو مـن يقوم 
مقامه فوًرا، وعند تسـليم الحدث إىل ويل أمره أو 
مـن يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات الالزمة من املسـتلم 

بما يكفل الحفاظ عىل الحدث وعدم إيذائه.
وقالـت الهيئـة يجـري التحقيق مع الحـدث داخل 
الدار ويف مكان يشـعر من خاللـه بالطمأنينة والراحة 
النفسـية، وإذا اقتضـت مصلحـة الحدث قيـام النيابة 
العامـة بالتحقيق معه يف مكان خارج الدار؛ فينبغي أن 
توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وأال يرتتب عىل 
التحقيـق معه يف هذه األماكن أي تأثري عليه من الناحية 

النفسية أو االجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

كشفت عن حقوق الحدث عند القبض والتوقيف والتحقيق.. «حقوق اإلنسان»:

حظر استخدام القيود عند قبض 
الحدث إال عند مقاومته الرس - منصور الحمود

ُفجعت عائلة الرشـيد يف محافظة الرس بوفاة الشيخ عبد الله بن محمد عبد 
العزيـز الرشـيد أمس األول يف مكة املكرمة إثر مرض لـم يمهله طويالً. والفقيد 
-رحمـه الله - من رجال الرتبية والتعليم األوائـل يف خدمة وطنه ودينه ومليكه، 
د العديـد من املناصب التعليمية، حيث توىل مسـاعد مدير تعليم يف منطقة  وتقلـَّ
القصيـم، بعدهـا تـوىل إدارة تعليم البنـات بالرس، وسـبق أن عمـل يف مجال 
التدريس. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.  و»الجزيرة» تتقدَّم بخالص العزاء 
وصادق املواساة ألرسة الفقيد وإخوانه وأبنائه وزوجاته وأحفاده وعائلة الرشيد 

كافة بالرس وجميع مناطق اململكة والعزاء عن طريق جوال:
عبـد الرحمـن: 0555136137 محمـد: 0505149647  عبـد العزيـز: 

0507474536 صالح: 0505461790 سليمان: 0505153710.

«الجزيرة» - الرياض

 قامت وزارة الشؤون اإلسـالمية والدعوة واإلرشاد بإعادة افتتاح 
17 مسـجداً بعد إخالئها مؤقتاً وتعيقمها يف 6 مناطق بعد ثبوت 17 
حالـة إصابة بفـريوس كورونا بني صفوف املصلـني ليصل مجموع 
مـا تم االنتهاء من تعقيمـه واكتمال جاهزيته خالل 103 أيام 1240 
مسـجداً، ويأتي ذلك يف إطار الحرص عىل سالمة مرتادي بيوت الله. 
جاء ذلـك يف تقرير أصدرته الوزارة أمس، أوضحت فيه أن املسـاجد 
التي جرى تعقيمها احرتازياً وإعادة فتحها ستة بمنطقة مكة املكرمة، 
وأربعة بمنطقة الرياض، وثالثة بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة 

جازان، ومسجد يف كل من الرشقية والحدود الشمالية.
وبينت الـوزارة يف ختام بيانها اليومي أن تلـك اإلجراءات املتخذة 
ملزيـد من الحرص عىل سـالمة املصلـني باإلضافة لعمليـات النظافة 

والصيانة املستمرة لكافة املساجد.

ا  مدير تعليم البنات بالرس سابقً
عبد اهللا الرشيد إلى رحمة اهللا

إعادة افتتاح 17 مسجدا بعد 
تعقيمها في 6 مناطق

  


 




     



 








     



















تعلن هيئة تطوير حممية امللك سلمان


استئجار مقر إداري إلدارة اهليئة 
مبدينة الرياض





المحليات األسبوعية04
الجمعة - السبت 9 - 10 من شوال 1442هـ 21 - 22 مايو (أيار) 2021م العدد 17703 

واس - بيروت

اسـتقبل سـفري خـادم الحرمني 
بـن  وليـد  لبنـان  لـدى  الرشيفـني 
عبداللـه بخاري مسـاء أمـس األول 
وفـوداً سياسـية وحزبيـة وفعاليات 
دينية واجتماعيـة لبنانية زارت مقر 
إقامته بالريزة، اسـتنكاراً ملا تضمنته 
يف  الخارجيـة  وزيـر  ترصيحـات 
حكومـة ترصيف األعمـال اللبنانية، 
رشبـل وهبـة، من إسـاءات مشـينة 
تجاه اململكة وشـعبها ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
 وأكـد وزير الداخليـة يف حكومة 
ترصيـف األعمـال اللبنانيـة، محمد 
فهمـي، إثر لقائـه السـفري بخاري، 
إن ترصيحـات الوزيـر وهبـة بحق 
اململكة مدانة، مضيفاً «بصفتي وزير 
الداخليـة يف حكومة ترصيف األعمال 
وكعميـد متقاعـد يف الجيش  حاليـاً 
اللبنانـي، أؤكـد أن كالم وهبـة عـن 
نينوى وتدمر واألنبار، عار عن الصحة 
جملـة وتفصيـًال، كون املسـاعدات 
التي قدمتها اململكة للجيش اللبناني 
وللقـوى األمنيـة هي التي سـاعدت 
هـذه القـوى الجتياز العقبـات التي 
واجهتنـا خالل التصـدي لإلرهاب»، 
معتـرباً أن «اململكة هـي صمام أمان 
للدول العربية كافة من دون استثناء 
ومنها لبنان، وال يسـعني إال أن أذكر 
300 ألـف مواطن لبناني يعملون يف 

اململكة العربية السعودية». 
مـن جانبه لفت الوزيـر اللبناني 
السـابق مروان رشبل إىل أنه «يف هذه 
الظروف الصعبة نعرف دور اململكة 
يف تقريـب وجهات النظر ومسـاعدة 
كل لبنـان، فاململكـة ولبنـان يحبان 
بعضهما، مع وجود بعض األشخاص 
لها  واململكـة  بالعالقـات،  املميزيـن 
فضـل عيل شـخصياً، ألنني درسـت 
فيها وتطورت عالقتنـا األمنية معها 
منـذ أن كنت ضابطـاً حتى أصبحت 
وزيراً»، مشـدداً عىل أنه «ال يجب أن 
ننكر فضل السـعودية عىل لبنان، وال 
يجـب عىل السـعودية تـرك لبنان يف 
الظـروف الصعبة»، آمالً «أن يجتمع 
اللبنانيون من كل الطوائف للخروج 
من مشـكلتنا، ألننا عزلنـا كل العالم 
عنا، بما فيهـا دول الخليج، واململكة 

لم تخطئ أبدا بحق لبنان». 
كذلـك التقـى السـفري بخـاري، 
بالنائـب فـؤاد مخزومـي، الذي قال 
«جئنا إلعـالن دعمنا املطلق للمملكة، 
ورفضنـا الكامل للـكالم الذي صدر 
عـن الوزير وهبـة، الـذي نتمنى أن 
يعلن انسـحابه من الحكومة، ألننا ال 
نستطيع تحمل كالمه، فبالنسبة إلينا 
هذه بداية الطريق، لكن هذا ال يعني 
أن املواقـف التي أعلنـت قد أصبحت 
اقرتفـت  «مـاذا  متسـائالً  خلفنـا»، 
اململكـة لتصـدر هـذه املواقـف؟»، 
معترباً أن «موقف الوزير لم يكن أمراً 
صدر عنه شـخصياً، ألن من الواضح 
أن هنـاك جهـة سياسـية ضغطـت 
عليـه ليقول هذا الـكالم يف موضوع 
التطـورات يف املنطقة»، مشـدداً عىل 
أن «اململكـة ومنـذ عرشات السـنني 
تقـف إىل جانـب لبنـان، وإىل جانب 
اللبنانيني الذيـن  يعملون يف الخليج 
العربي، الـذي يدفع ويسـاعد أهلنا 
وعائالتنـا أكثر بكثري مما سـيعطينا 
البنك الدويل»، آمـًال أن «تبقى رعاية 
السعودية للبنان، ألن محيطنا عربي 
ونحن لن نخـرج من جذورنا ولبنان 
يحب العرب»، معرباً أن تبقى األخوة 
بني لبنان واململكة، التي طاملا اعتدنا 
عليهـا، ال أن ننظر إىل بعض املطبات 
بعـض  يحـاول  التـي  واملشـكالت 
العالقات  إلفسـاد  خلقها  السياسيني 

بني البلدين». 
مـن ناحيته قال النائـب اللبناني 
اجتماعـه  إثـر  مـراد،  عبدالرحيـم 
وال  «نسـتنكر  بخـاري:  بالسـفري 
نقبل أبدا اإلسـاءة للمملكـة العربية 
السـعودية، ولبنان ثروته األساسـية 
عالقته املميـزة مع األخـوة العرب»، 
معتـرباً أن «الكالم الـذي صدر بحق 
مرفـوض،  الخليـج  ودول  اململكـة 
ونتمنى أال يحاسـب الشعب اللبناني 
بسـببه، ونحـن نقـدر كل التقديـر 
إلخواننـا يف اململكـة، ودورهـا عـىل 

الصعيد العربي بشكل كامل». 
وزار النائـب تيمور جنبالط دارة 
وفـد كتلة  السـفري بخاري مرتئسـاً 
«اللقـاء الديمقراطـي»، ثـم تحـدث 
«الزيـارة  أن  مؤكـداً  الوفـد  باسـم 
اليوم تأتي يف سـياق رفض اإلسـاءة 
للمملكة ودول الخليج الذين تاريخياً 
أفضالهـم كبرية عىل لبنـان»، معترباً 
أن «مـا صدر من كالم من قبل وزير 
خارجيـة لبنان أمر غري مسـؤول وال 
أخالقي وكل التحية واملحبة إلخواننا 

يف الخليج العربي». 
ثـم جمـع لقـاء سـفري اململكـة 
برئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل 
كرامي الذي قـال: «إن وجودنا اليوم 
يف دارة السـفري هو للتأكيد عىل عمق 
العالقات التي تجمع بني لبنان وبني 

املنطقة العربية السعودية. 
ومن الطبيعي جـداً أن نكون إىل 
جانب السـفري ونسـتنكر كل الكالم 
الذي قيل والرأي ال يمثل إال صاحبه»، 
أن «الرأي العام اللبناني كله  مضيفاً 
يستنكر هذا األمر، ونحن معه وحسناً 
فعل رئيس الجمهورية والحكومة أن 
طلباً من وزيـر الخارجية يف حكومة 
ترصيـف األعمـال أن يتنحـى، وهذا 
يف حـد ذاته هـو اعتـذار، ونأمل أن 
يقبله سعادة السفري، ونؤكد أنه ليس 
موقفـاً من هنـا أو كلمة من هناك قد 
يغري العالقة العميقة التي تجمع بني 
لبنان واململكة»، موضحاً «سنسـعى 
دائمـاً لـوأد أي فتنة، وإن شـاء الله 
سـتبقى العالقـات وتسـتمر برعاية 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ونبقى نحن 

وإياكم عىل العهد». 
بخـاري،  السـفري  التقـى  كمـا 
النائـب بيـار بو عايص الـذي ترأس 
وفد حزب «القـوات اللبنانية»، وقال 
«ال نسـتنكر كالم وهبـي فقـط إنما 
استسـهال السياسيني تدمري عالقات 
وجسـور بناهـا الشـعبان الخليجي 
إىل أّن «البعض  واللبنانـي»، مشـرياً 
يدمر هوية لبنان ومصلحته وعالقته 
بدولة شقيقة ودول مجلس التعاون 
الخليجـي، ووجـود جـربان باسـيل 
عـىل رأس الخارجية لدورتني واليوم 
وجـود وهبـة أّرض بمصلحـة لبنان 
واألمـر يسـتأهل املحاكمـة ويجـب 

وضع األمور يف مسارها». 
أعقـب ذلـك، زيـارة أجراها وفد 
تيـار «املسـتقبل» برئاسـة النائبـة 
بهية الحريـري التي اعتربت يف كلمة 
ألقتها أن «االسـتنكار ال يكفي ونحن 
جئنا لنحمل سـعادة السفري االعتذار 
من خـادم الحرمـني الرشيفني امللك 
سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود 
وسـمو ويل عهـده األمـني وحكومة 
كلـه  السـعودي  والشـعب  اململكـة 
وشعب الخليج عىل الذي صدر، وهذا 
ال يمثـل رأي اللبنانيني»، مضيفة أن 
«اللبنانيـني أهل وفاء، وما نمثل نحن 
ككتلة تيار املستقبل عىل األرض كلها 
وعموم اللبنانيني ال يحمل للمملكة إال 
كل خـري، وهذا ليس بجديد، فاململكة 
وقفـت إىل جانب لبنـان يف محنته يف 
خالل الحـرب األهليـة واالجتياحات 
اإلرسائيلية، ويف إعـادة األعمار كانت 
يف املقدمـة لحفـظ اسـتقرار لبنـان 
وانتظامـه، إىل فـرص العمـل التـي 
أتاحتها لكل الشعب اللبناني من دون 
اسـتثناء ومن دون أي تمييز»، ورأت 
أنها «لحظة وفاء واعتذار مما حصل، 
ونحـن ال يمكننـا أن ننـىس اتفـاق 
الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية، 
ونحـن حريصون عليه وال يمكننا أن 
ننىس هذه البادرة التي قام بها خادم 
الحرمـني الرشيفـني امللـك فهـد بن 
عبدالعزيز آل سـعود رحمه الله بكل 
الوسـائل لعملية وقف الحرب األهلية 
التـي كانت، وإعـادة بناء مـا تهدم 

وكانت اململكة يف املقدمة». 

كما حـرض إىل الـريزة، وفد كتلة 
يرأسـها  التـي  املسـتقل»  «الوسـط 
رئيس الوزراء السـابق النائب نجيب 
ميقاتي، وتال ذلك زيـارة الفتة لوفد 
مـن العشـائر العربية مـن مختلف 
املحافظات اللبنانية، وتحدث باسمهم 
رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم 
العسكر، معتربا أن اململكة هي عمقنا 
قبلتنـا  ففيهـا  والعربـي  اإلسـالمي 
ومنها تتحدر جذورنا وإليها محجنا 
ودفاعنا عنها إيمان وعقيدة»، متوجها 
إىل املسـؤولني اللبنانيني بالقول «أي 
لبنان تريدون؟ الحر العربي املستقل 
منـارة الرشق وملتقـى الحضارات؟ 
أم لبنـان املحاور والعزلـة واالنهيار 
تحـت  الدولـة  بمفاصـل  والتحكـم 
سطوة السـالح الذي استباح الداخل 
والخـارج خدمة للمـرشوع الفاريس 

صانع اإلرهاب». 
أما النائب نهاد املشـنوق فأشار 
يف ترصيح بعـد لقائه بخاري، إىل أن 
«هذه زيـارة لتأكيد املؤكـد والغيمة 
انقشـعت  التـي  باألمـس  السـوداء 
اليوم أظهرت محبة واحرتام وتقدير 
الشعب اللبناني بكل أطيافه للمملكة 
ولـدول الخليـج الذيـن كان دورهم 
بنـاء وصادقـا وإيجابيـا تجـاه كل 
اللبنانيني»، متمنيا «لن نسمح بتكرار 
هذه الغيمة السوداء أيا كان الثمن أو 
الضغـوط واملتغـريات»، متمنيا «عىل 
كل دول الخليـج أن تسـتقبل هـذا 
التعاطـف والتأييد اللبناني الشـامل 
وأن تتعامـل معنا عىل هذا األسـاس 
باعتبـار أن املـايض بيننـا كلـه خري 
وكذلك أن يكون املسـتقبل كله دعماً 
وتأييـداً للشـعب اللبنانـي ولوقـف 
هـذا االنهيار بكل املعايـري األخالقية 
والسياسـية واالقتصاديـة، ألن وزير 
الخارجيـة ذكـر أمـراً مخجـًال بأن 
االقتصاد يذهب ويأتـي، وهذا يعني 
فقدان أي مشاعر جدية تجاه االنهيار 

الذي يعيشه اللبنانيون». 
كذلـك اسـتقبل السـفري بخاري 
الرئيـس اللبناني السـابق، ميشـال 
سليمان، الذي شدد عىل أن «السياسة 
العامـة يف لبنان هـي العالقة الجيدة 
واألكثر من ممتـازة مع دول الخليج 

العربيـة  اململكـة  مـع  وخصوصـا 
ملزمـون  واملوظفـون  السـعودية، 
الديبلوماسـيني  وخصوصـاً  بهـا 
منهـم، كالسـفراء وأعضـاء السـلك 
الدبلومـايس»، معتـربا أن «ما حصل 
ال يعكـس العالقـة املجتمعيـة بـني 
لبنـان واململكة وال السياسـة العامة 
التقليدية، وهنا املسؤولية عىل الحكم، 
وعىل الحكومة واجب إكمال تصحيح 
رئيـس  إىل  متوجهـا  املوضـوع»، 
الجمهورية اللبنانية بصورة خاصة، 
بـأن يقـوم «بدور شـخيص إلصالح 
هذه العالقة عرب االتصاالت واللقاءات 
إذا لـزم األمـر ملنـع تدهـور العالقة 

املجتمعية بني لبنان واململكة». 
كما التقى السفري بخاري الرئيس 
اللبناني األسـبق أمني الجميل، الذي 
قال «نؤكـد امتناننا وحبنـا للمملكة 
ولكل ما تقوم به من أجل لبنان، ولوال 
وجودهـا إىل جانب لبنان لكان لبنان 
صعبة جدا، وذلك منذ  يعاني ظروفاً 
الطائف وإىل اليوم، فالسعودية كانت 
تمد لبنـان بالدعم والتفهـم وكل ما 
من شأنه أن يرسخ استقالل لبنان»، 
الفتا إىل أننا «أتينا اليوم، للتأكيد عىل 
هذه املسـلمات وللتعبـري عن محبتنا 
العميقـة لخادم الحرمـني الرشيفني 
وسمو ويل عهده، وأن تبقى وترتسخ 
أكثر، وتتطور ملا يخدم مصلحة لبنان 
واململكة ومصلحة القضايا العربية». 
بخاري،  بالسـفري  اجتماعه  وأثر 
أعـرب مفتـي الجمهوريـة اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي زار 
الريزة عىل رأس وفد عن تضامنه مع 
اململكة قيادة وحكومة وشـعبا، ومع 
سائر دول مجلس التعاون الخليجي 
«يف وقفـة وفاء للدول الشـقيقة التي 
ما تخلـت أبدا عن لبنان ومسـاندته 
ومساعدته»، مؤكدا أن «ما صدر من 
إسـاءة مرفوضة ومدانة ومستهجنة 
بكل املعايري وباألخص معايري األخوة 
العربية واألخالقيـة أيضا، ونأمل أن 
نتجـاوز هـذه األزمة رسيعـا ونحن 
نعول كثريا عىل حكمة الدول الشقيقة 
كاململكة ودول الخليج، ونعول أيضا 
عىل ترصف الحكماء والعقالء يف لبنان 
من أجل إزالة تداعيات هذه اإلسـاءة 

التـي طالتنا نحن أوال»، مشـددا عىل 
أننـا «ننتظـر اإلجـراءات الحاسـمة 
التـي يمكن أن تصحـح ما صدر من 
إساءات، فعىل املسؤولني اللبنانيني أن 
يسارعوا إىل رأب هذا الصدع»، وختم 
متوجهـا لخادم الحرمـني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وسمو ويل عهده األمني، بالقول: «إننا 
نحـن يف لبنان مؤتمنون عـىل الوفاء 
للمملكة وهذا جزء أسايس من ثقافتنا 

وعقيدتنا ووطنيتنا ومن عروبتنا». 
أما شـيخ عقل طائفـة املوحدين 
الدروز الشيخ نعيم حسن فثّمن بعد 
لقائه بخـاري، «دور اململكة يف دعم 
لبنـان وصونه من األخطـار وصونه 
مـن الخلخلـة يف األمـن واالسـتقرار 
يف مبادراتهـم الكريمـة ومسـاعيهم 
الرشيفة لصـون هذا البلـد»، متمنياً 
«للمملكة ولخادم الحرمني الرشيفني 
آل  عبدالعزيـز  بـن  سـلمان  امللـك 
سـعود حفظه الله، الحفظ واألمان»، 
مسـتنكراً «مـا حصل ونأسـف ألنه 
خارج عـن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا، 
مؤكـداً «صالبـة العالقة بـني لبنان 

ودول الخليج واململكة». 
واسـتقبل السـفري بخـاري وفداً 
مـن طرابلس وعكار برئاسـة مفتي 
عكار الشـيخ زيد بكار زكريا، الذي 
أكـد يف أعقـاب االجتماع أننـا «أتينا 
مسـتنكرين ملا صدر من ترصيحات 
التي نمت عن سـوء أصحابها، ونحن 
كلبنانيـني نعتـرب أن اململكة هي من 
خـري وأفضل مـن أحسـن إىل لبنان 
سـواء بالعمالـة املتجـذرة يف اململكة 
أو بأوارص النسب واإلحسان القائمة 
«الحكومة  مطالبـاً  وبينهـا»،  بيننـا 
اللبنانيـة بموقف جدي مسـؤول من 
هذه الترصيحات وهـذا األمر نطالب 
به كلبنانيني بغض النظر عن املوقف 
الرسـمي والشـعبي مـن إخواننا يف 

اململكة العربية السعودية». 
ثم تحدث مفتـي بعلبك والهرمل 
الشـيخ خالـد الصلـح، عقـب لقائه 
السـفري بخـاري قائـال: «نسـتنكر 
تنـم  التـي  الخبيثـة  الترصيحـات 
عـن سـوء أصحابها»، موضحـا أننا 
كلبنانيني نعتـرب أن اململكة هي خري 

وأفضل من أحسـن إىل لبنان، سـواء 
أو  اململكـة  يف  املتجـذرة  بالعمالـة 
القائمة  واإلحسـان  النسـب  بأوارص 
«الحكومة  مطالبـا  وبينهـا»،  بيننـا 
اللبنانيـة بموقف جدي مسـؤول من 

تلك الترصيحات». 
ثم اسـتقبل السـفري بخاري عىل 
التـوايل، وفـدا مـن اتحـاد العائالت 
ترأسـته  نسـائياً  البريوتيـة، ووفـداً 
حرم سفري لبنان لدى اململكة، فوزي 
كبـارة، ومن ثم التقى بوفد مشـرتك 
من نقابتي الصحافة واملحررين ضم 
نائب نقيـب املحررين نافـذ قواص، 
والنقيب عوني الكعكي، الذي تحدث 
باسم الوفد، مشـددا عىل أن «العالقة 
التـي تربـط لبنان باململكـة أكرب من 
يف  املوجـودون  أهلنـا  ألن  سـفارة 
السعودية يبلغ عددهم نصف مليون 
يسهمون يف معيشة أهلهم يف لبنان من 
معتربا  الشـهرية»،  التحويالت  خالل 
أن «اإلسـاءة التي حصلت للمملكة ال 
يمكن ألي إنسان تقبلها خصوصا من 
قبـل اليد التي تمتـد بالخري إىل لبنان 
منذ الحـرب واتفـاق الطائف وليس 
هكذا تكافـأ اململكة»، مشـريا إىل أنه 
«أقـل ما يمكن فعله هـو االعتذار من 

القيادة والشعب السعودي». 
رئيـس  السـفري،  دارة  زار  كمـا 
اتحـاد الغرف اللبنانية محمد شـقري 
يرافقه رئيس مجلس األعمال اللبناني 
-السعودي رؤوف أبو زكي، عىل رأس 
وفد من أعضاء املجلس، حيث أكد شقري 
يف أعقـاب االجتمـاع، أن موقف لبنان 
الحقيقي تجـاه اململكة ودول الخليج 
وشعوبها يتجسـد يف هذا التسونامي 
من املواقف التـي تيسء للبنانيني قبل 
الخليجيـني، وعـن تمسـكهم بأفضل 
عالقات املحبة واالحرتام»، موضحا أن 
«لبنان دولة عربيـة ومكانه الصحيح 
بـني أشـقائه العـرب والخليجيني يف 

الرساء والرضاء». 
كذلك اجتمـع بخاري بوفد حزب 
الوطنيـني األحـرار يتقدمهـم األمني 
العام بيـار جعارة، الذي أكد باسـم 
الوفـد أن «العالقـات التاريخية التي 
بنيت عىل أسس االحرتام املتبادل منذ 
عهد الرئيـس كميل شـمعون وامللك 

عبدالعزيز بن سعود ال تتزعزع». 
كما التقى السـفري بخاري، بوفد 
من مجـدل عنجر يف البقاع األوسـط 
دارة السـفري يتقدمه رئيـس البلدية 
يف  املسـتقبل»  «تيـار  عـام  منسـق 
البقاع األوسـط سـعيد ياسني، الذي 
رأى أن «ترصيحـات الوزيـر رشبل 
وهبـة، ال تعكـس إال مـا يجيـش يف 
صـدور مـن يتنكرون لـدور اململكة 
الكبـري ومكانتهـا العليـا ورعايتهـا 
وحمايتهـا القضايا العربيـة، ومنها 
اتفـاق الطائـف الـذي أرىس السـلم 
األهيل وأنهى صفحات الحرب األليمة 
وأعـاد إعمار بـريوت ولبنـان، حيث 
كان للمملكة وقيادتهـا الدور الكبري 
بالوقوف إىل جانب الرئيس الشـهيد 

رفيق الحريري». 
ويف الختام أكد السفري بخاري يف 
حديث مع اإلعالميـني، أن «العالقات 
بني اململكة العربية السعودية ولبنان 
متجذرة بني الشـعبني وما شـهدناه 
اليوم مـن وقفـات تضامنية تعكس 
حقيقة وجوهر اإلنسان اللبناني بكل 
انتماءاته»، مؤكدا أن «مفاخر اململكة 
وأصالتهـا أكثر مـن أن تعد وتحىص 
وال ينكـر ذلـك إال جاهـل مضلَّل أو 
أفاك مضلِّل»، كاشـفا عـن أنه تلقى 
اتصـاال من الوزير رشبـل وهبة قدم 
فيـه االعتذار الشـديد ملا بـدر منه يف 
ذلك اللقـاء وأعلمه أنـه ينوي تقديم 
اسـتقالته وأنها بصـدد القبول وهذا 

بالفعل ما جرى اليوم. 

زاروا سفير المملكة لدى لبنان مستنكرين ما تضمنته تصريحات «شربل»

وفود رسمية وشعبية لبنانية:

السعودية صمام أمان للدول العربية ومنها لبنان

ال نقبل اإلساءة للمملكة والكالم الذي صدر من وهبة بحق السعودية ودول الخليج مرفوض

السفير بخاري: العالقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان متجذرة بين الشعبين

السفري بخاري خالل استقباله الوفود اللبنانية
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ما زالت ذكرى زيارة قاضي األحساء وشيخها في وقته 
والمقدم بينهم الوقور العابد العامل إبراهيم بن محمد بن 
سعد الحصين - رحمه اهللا - بعد صالة الجمعة عبقة, وأذكر 

أن من ذهب بي إليه هو أحد اإلخوة الفضالء - جزاه اهللا 
خيراً - وقد قال لي: إن الشيخ إبراهيم رجل قليل الكالم, يغلب 
عليه الصمت, يوحي إلي أال أفاجأ بقلة حديثه, فقلت: تكفي 

رؤيته والجلوس إليه.
فلما دخلت مجلسه وقصدته مسلِّماً عليه مقبالً رأسه, 

إذ كان مجلسه مفتوحاً ومقصوداً بعد كل جمعة, أجلسني 
بجواره, فقلت له: كنت أتطلع لزيارتكم منذ مدة, وأحمد 
اهللا أن يسرها, سألني عن أحوالي وأموري, فأجبته: أني قد 

تخرجت في كلية الشريعة والتي تخرجتم فيها قبل عقود, 
لكن شتان بين وقتكم ووقتنا, فتلك الحقبة جاء فيها 

رجال كثير أحسنوا التعليم وطالب أحسنوا التعلُّم, وهذا 
شاهد كالمي بين يدي وأشرت إليه - رحمه اهللا -, فابتسم 

ابتسامة المستذكر لتاريخ مضى, فقال: إيه مضى الزمان 
نسأل اهللا العفو والغفران, ثم قال: فعالً درسنا في الكلية 
علماء كبار متفننون كان بعضهم يدرسنا أكثر من مقرر 

حتى نقول هذا تخصصه, وأذكر منهم الشيخ صالح الفوزان 
فقد درسنا من أول كلية إلى أن تخرجنا وهو يدرس كل 

سنة فناً ومقرراً يختلف، فدرسنا في التوحيد فكنا نعجب 
منه, ودرسنا في الفقه فنقول هذا تخصصه, ودرسنا علم 
فرائض, ومرة احتاجت الكلية إلى مدرس لغة عربية, فدخل 

علينا الشيخ صالح يدرسنا المقرر, فكنت أعجب من حسن 
تدريسه وتفننه في العلوم, وقال: إنه مبرز في كل علم 

درسنا فيه.

اإلسبوعية

وكان يتعجـب مـن الشـيخ 
عبدالـرزاق عفيفي - رحمه الله 
- ورجاحة عقله, وغزارة علمه, 
يقول الشـيخ إبراهيـم: مرة يف 
عبدالرزاق  الشـيخ  دروس  أحد 
بالكليـة دخـل علينـا يف قاعـة 
التدريس مدرسـون تخصصهم 
اقتصـاد, فقلـب الشـيخ درس 
بأسلوب  االقتصاد  ملسائل  الفقه 
عجيب كأنه مسـتعد للموضوع 
وهـو لم يحرضِّ لـه, وقال: كان 
ممـن درَّسـني محمـد األمـني 
الشنقيطي - رحمه الله - مقرر 
أصول الفقـه، فكان مـن آيات 

الله يف العلم ورسده.
ج الشـيخ إبراهيم  وملا تخـرَّ
- رحمـه الله - مـن الكلية عام 
1388هـ ُعـنيِّ مالزماً قضائياً, 
فكانـت مالزمتـه عنـد الشـيخ 
صالح بن غصـون - رحمه الله 
-, قـال يل: كان الشـيخ يحيـل 
عـيلَّ بعـض القضايـا, وكنـُت 
أريـد االنفـكاك مـن القضـاء, 
نفـيس  ط  أُغلـِّ أحـاول  فكنـُت 
أمامـه, حتى يـرى أني لسـُت 
أهـًال للقضاء, فكان يشـجعني 
ويرشـدني ويعتني بـي, وقال 
يل: تغلّـط نفسـك أو ما تغلطها 
 , ال فكة, وأنت حصان ال ُحصنيِّ

فاستعن بالله.
قلت لـه: ما لكم نيـة رجعة 
إىل مدينة الغـاط بعد هذه املدة 
الطويلـة؟ قـال: ال, وكأنه تمتم 

ببيت عمرو بن اإلطنابة:

وجاشت  جشأت  كلما  وقولي 
تستريحي أو  تحمدي  مكانك 

بالغاط  إبراهيم  الشـيخ  ُولد 
إىل  وانتقـل  1350هــ,  عـام 
باملعهـد  ملتحقـاً  الريـاض 
وتخرَّج  عام 1379هـ,  العلمي 
عـام 1384هـ, ثم دخـل كلية 
يـؤم  وقتهـا  وكان  الرشيعـة, 
الناس يف مسجد الشمييس, وبعد 
التخـرج واملالزمة, تم تعيينه يف 
املحكمة املسـتعجلة باملربز عام 
1390هـ, ثم نقـل إىل محكمة 
الهفوف عام 1394هـ, ثم ُعنيِّ 
مساعداً لرئيس محاكم األحساء 
عام 1406هـ إىل أن تقاعد عام 

1420هـ.
له جهود عظيمـة يف منطقة 
األحسـاء, فهـو خطيـب وإمام 
جامـع الكوت أكثـر من عقدين 
من الزمان, أنشأ جمعية تحفيظ 
القـرآن, كان مقبالً عىل العبادة 
قد تفرغ لها بعد تقاعده, يختم 
القرآن كل ثالث, يغدو إىل صالة 
الجمعـة يف أول النهـار فيميض 

السـاعات كلها يف قراءة القرآن.
زرته مرة بعد مرة عىل تباعد 
بينها, فـكان تحفُّظه عىل وقته 
يشـتد, كأنـه من حالـه ُيحاول 
مسـابقة الزمـن يف االسـتكثار 
مـن الطاعـات, سـلمُت عليه يف 
آخر مرة رأيتـه فيها بعد صالة 
العـرص وكان ذلـك قبـل وفاته 
بأشـهر, سـلمت عليه وسـألته 
عن حاله, ثم نـادى ابنه, فقال: 
هذا ابني هو من يتوىل ضيافتك, 
ولعلـك تعذرنـي جزاكـم اللـه 
خـرياً, فقلت: إنمـا جئُت ألكحل 
عيني برؤيتك وأكسـب دعاءك, 

وقد حصل املقصود.
تـويف - رحمـه اللـه - فجر 
الجمعة يف الثالث من شـهر ذي 
الحجة عـام 1441هــ يف يوم 
مبارك وأيام عظيمة, فرحمه الله 
رحمة واسـعة, وقد خلَّف رجاالً 

جعل الله فيهم الربكة,  وأحفاداً 
وما زلـت أتذكر أني ملـا دخلُت 
عليـه أول مـرة كان - رحمـه 
الله - يشـري إىل من كان حارضاً 
مـن أوالده, ويقـول: هـذا ابن 
فالن يعمل يف كذا, وهذا فالن... 
يقولها منرشح الصدر, وبنظرة 
ملؤهـا الحمد للـه واالعتزاز أن 
رأى ثماره عىل هذه الهيئة التي 
يفخر بمثلها اآلباء, فأسـأل الله 
أن يغفر له, وأن يخلف عىل أهله 
وعىل محبيه وعىل أهل األحسـاء 

واملسلمني خرياً.
ا خرجُت من مجلسـه بعد  ملـَّ
أول لقـاء, التفـت إيلَّ صاحبـي 
الـذي ذهب بي إليـه قائالً: أول 
مرة أرى الشيخ فيها يتبسط يف 
الكالم ويسرتسل فيه, عىل كثرة 
باملشـايخ  وذهابي  لـه  زيارتي 
إليه, فقلت: ذلك من فضل الله.

ومـن فضـل اللـه أن يـرسَّ 
يل زيـارة منطقة نجـران أكثر 
من مرة, وكنُت أسـمع من أهل 
نجران ممـن قابلت هناك الثناء 
عـىل قاضيها وشـيخها يف وقته 
الشيخ الجليل محمد العسكري, 
وكنـت قبل ذلـك أسـمع الثناء 
عليه من الشيخ سعد الحصني - 
رحمه الله -, فقد قال يل: طلبنا 
من شيخنا ابن باز - رحمه الله 
- زيـارة نجران للدعوة إىل الله, 
فأرسـلنا وكنا ثالثـة, وقصدنا 
العسـكري؛ إذ  الشـيخ محمـد 
كان هو قايض البلد, ومسـموع 
الكلمة, فكان يجود علينا بالرأي 

مع كرم ضيافة قلَّ نظريها.
ويف إحـدى الزيارات لنجران 
التنسـيق  اإلخـوة  مـن  طلبـُت 
فقالوا:  محمـد,  الشـيخ  ملقابلة 
قد اسـتقر يف أبهـا منذ مدة, ثم 
تيـرس يل الذهـاب إىل أبهـا وتم 
التواصل مع ابن الشـيخ محمد, 
وهو الشـيخ عبدالله أحد قضاة 
االسـتئناف -وفقه اللـه, فقال: 
اللـه يحييكم, فتم املوعد, فدخل 
علينا الشـيخ محمـد عىل كريس 
يف  الصـدق  فرأيـُت  متحـرك, 
محيـاه, رأيُت شـيخاً ترتاح له 
النفـس, ورأيُت املـرض أنهكه, 
وتقـدم السـن أثَّر فيه, سـنون 
صربه  فتذكـرُت  سـنون,  تلتها 
عىل القضـاء, وقبلها تغرُّبه عن 
أهله لطلب العلم سنوات, فقلت 
له: أبرش يا شيخ محمد بالخري, 
فقد خلَّفَت ذكراً حسـناً وأعماالً 
ة, وسـرية طيبـة, ُتغبـط  خـريِّ
عليها, فكل مـن القيت يذكركم 
بالخـري, فرأيت أسـارير وجهه 
قد أبرقت, ومالمحه قد أرشقت, 
كأني مرسـل إليه ألقول له تلك 
وليـدة  كانـت  التـي  الكلمـات 
ساعتها, ثم علته خشية فدمعْت 
عينه - رحمه الله وغفر له - ثم 
قال: انزلوا عندنا يف بيتنا ويشري 
إىل بيـت لـه آخـر يف تهامـة أو 

حول العقبـة ال يوجد فيه أحد, 
وهو منزلكم ابقوا فيه ما شئتم, 
فشـكرته عـىل كرمـه ولطفـه 
وصربه عىل االستقبال, وإقامته 
من فراشـه ليأتي إىل مجلسـه, 
مـا  هنـا  اإلخـوة  أن  وأخربتـه 
قرصوا بيشء, وكان مولد الشيخ 
- رحمه اللـه - بقرية العارض 
من قـرى وادي العوص برجال 
أملـع, وكان أبوه شـيخ القبيلة, 
درس مقدمات القراءة والكتابة 
عـىل ألواح الخشـب ثـم التحق 
باالبتدائية يف رجال أملع واستمر 
أربعة أشـهر, ولم يستمر لبعد 
بحلقـات  والتحـق  املسـافة, 
الشـيخ هاشم بن سعيد النعمي 
الـذي كان قاضياً برجـال أملع, 
فقـرأ املفصل وثالثـة األصول, 
ومقدمـات الفرائـض عليه, وملا 
رأى الشـيخ هاشـم اجتهاده يف 
الطلب خصص له كثرياً من وقته 
يف املسـجد ويف البيت, بل ورأى 
والخطابة,  لإلمامـة  أهـًال  أنـه 
يف قرية  وخطيبـاً  فعيَّنه إمامـاً 
آل مصـم بـوادي العـوض, ثم 
سافر الشيخ محمد إىل الرياض 
لاللتحـاق باملعهـد العلمي ولم 
يتيـرس لـه ذلـك, وتـم تحويله 
فانتظمـت  شـقراء  معهـد  إىل 
دراسـته فيـه, وعنـد التخـرج 
كان ترتيبه السادس بني طالب 
املعاهـد العلمية عام 1382هـ, 
بالجامعـة  التحـق  وبعدهـا 
اإلسـالمية, وكان مسـتفيداً من 
علمـاء الجامعة اإلسـالمية تلك 
هـو  رئيسـها  وكان  الحقبـة, 
سـماحة الشـيخ عبدالعزيز بن 
باز - رحمـه الله -, ومما ذكره 
الشيخ محمد أن الشيخ األلباني 
- رحمـه الله - درَّسـهم سـنة 
واحدة, وأن التعليقات التي كان 
يلقيهـا عليهم عىل كتـاب بلوغ 
املرام مـا زالت محفوظـة لديه 
ويرجـع إليها, وذكـر أن درس 
الشنقيطي  األمني  محمد  الشيخ 
- رحمـه اللـه - يف التفسـري يف 
قاعة الدراسة بالجامعة ال يمكن 
أن يتابعـه إال املربز من الطالب؛ 
إذ الشـيخ ال يتوقف مـن بداية 
الـدرس إىل نهايته من بث العلم 
ورسد مـا يف اآليـات مـن علوم 

وتفسري وبالغة وشواهد الشعر! 
تخـرَّج  1386هــ  عـام  ويف 
الشـيخ, فُعرض عليه أن يدرِّس 
يف معهـد الجامعـة, ففضل أن 
يكمـل دراسـته باملعهـد العايل 
املاجستري  عىل  فحصل  للقضاء, 
عام1390هــ من قسـم الفقه 
املقارن, وكان عنوان بحثه (املرأة 
وبعد  والحجاب),  السـفور  بني 
نيله درجة املاجستري ُعنيِّ قاضياً 
بصفوى يف املنطقة الرشقية عام 
1391هــ, ثـم رئيسـاً ملحاكم 
الجوف عام 1392هـ, واستمر 
إىل 1397هــ, ثم ُنقل رئيسـاً 
ملحاكـم نجـران واسـتمر فيها 
حتى 1422هــ, وتمت ترقيته 
قايض تمييز عـام 1410هـ يف 
محكمة التمييز بمكة ولم يبارش 
فيهـا إال 1422هــ؛ إذ ُرئي أن 
بقاء الشـيخ يف رئاسـة محاكم 
نجـران أنفع وأصلـح, ويف عام 
رئيـس  إىل  ترقـى  1425هــ 
محكمـة تمييـز ثـم تقاعد بعد 

ذلك.
الكبري  الجامع  خطابـة  توىل 
جامـع  وخطابـة  بالجـوف, 
ربع  قرابة  بنجـران  الفيصليـة 
لجمعيـة  رئيسـاً  وكان  قـرن, 
تحفيـظ القـرآن بنجـران مـع 
اجتهـاد يف الدعوة إىل الله والرد 
عىل أسئلة الناس, مع التفاني يف 
قيامه بمهمة القضاء وكان جاداً 
فيه, ومن القضايا التي ُعرضت 
عنـد  تسـمى  قضيـة  للشـيخ 
ار, وهو أن يسلم  املزارعني بالعمَّ
مالـك األرض لقاء جزء منها ملن 
يعمرها ويزرعهـا عىل غري مدة 
محـددة, ويحـوز هـذا األخـري 
جـزءاً مـن األرض يقيـم عليها 
املباني وتكون ملـكاً له, واملالك 
لـه النصف أو الربع عىل رشوط 
بينهمـا, يقول الشـيخ محمد - 
رحمـه الله - حاولـت تطبيقها 
عىل املزارعة الرشعية أو املخابرة 
فتعـذر ذلك, فعرضـت الوضع 
عـىل مجلـس القضاء شـفوياً, 
فوجهني سماحة الشيخ عبدالله 
بن حميد - رحمه الله - أن اختار 
اثنني من أهل الخربة يف املنطقة 
يرشحان مصطلحات هذا العمل 
والعقـد, ففعلت ذلـك ورفعتها 

ملجلس القضـاء, ووقفت النظر 
فيهـا حتى يرد الجـواب, فورد 
الجـواب من رئيـس املجلس أن 
يجتهـد القـايض يف كل قضيـة 
بما يناسـبها, فحكمـُت يف أول 
ار ما تم  قضيـة بأن يأخـذ العمَّ
االتفـاق عليه من جـزء األرض 
والحـوزة التـي أقامـوا عليهـا 
املبانـي وألغيت بقيـة الرشوط, 
التمييز,  ملحكمة  الحكم  ورفعت 
فجـاء الجواب مـن التمييز بأن 
ـار أجـرة املثـل, فأجبتهم  للعمَّ
بأن هـذا متعذر؛ لطول الزمان, 
وانتقـال  املتعاقديـن,  ومـوت 
املواريث, فُصدِّق الحكم, وسـار 
أهل املنطقـة عىل ذلك معظمهم 

بالتصالح بينهم.
وملا تـويف والده حلَّ الشـيخ 
محله يف مشيخة القبيلة واستمر 
سـنوات, ثـم اعتذر عنهـا, فقد 
صعب الجمع بينها وبني العمل 

القضائي.
وكان الشـيخ محـل تقديـر 
والة األمر, فكان األمري سلطان - 
رحمـه الله - إذا قدم أبها وقابل 
الشـيخ محمد قبَّل رأسه تقديراً 
لفضلـه وعلمـه, واألمـري نايف 
- رحمـه الله - ملا قـدم منطقة 
نجـران زار الشـيخ محمـداً يف 

منزله.
محمـد  الشـيخ  ف  ألـَّ وقـد 
رسالة بعنوان (الصالة ودورها 
يف بناء املجتمع) قرأ بعضها عىل 
سـماحة الشـيخ عبدالعزيز بن 
باز - رحمـه الله - حني كان يف 
فاستحسنها  اإلسالمية  الجامعة 
الشيخ عبدالعزيز, وكان الشيخ 
متذوقـاً للشـعر واألدب, حتـى 
إن له مجموعـة قصائد قالها يف 
عـدد مـن املناسـبات, كما كان 
قارئـاً نهماً للكتـب, تويف رحمة 
الله عليـه يف أبها, وُصـيلِّ عليه 
عرص يوم األحد املوافق 5-24-

1441هـ. 

وميٍِّت  عنه  َّــيــُت  ول ــٍل  راح كم 
غبراَء تـُـربـِـه  من  يــدي  رجعت 

ويف هـذه السـنة 1442هــ 
تويف الشيخ الوقور الكريم الشهم 
فالح بن إسـماعيل مندكار الذي 

ُولـد عام 1370هــ, وقد قابلته 
مرات عديدة يف مجالس مختلفة, 
فرأيت خفة ظله ونفسه, ولطافة 
حديثه, وحسـن كالمـه, وصدق 
نصحـه, مـع وجه طلق, وسـن 
ضاحـك, وكرم نفـس ويد, قلت 
له: يا أبـا محمد -رحمـك الله- 
إنك عارصت حقبـة زمنية وقت 
دراسـتك يف الجامعة اإلسالمية, 
ودخلت مع كبار علماء الجامعة 
عىل  ووقفَت  وحدَّثـوك,  وأحبوك 
قصـص ربمـا لـم يقـف عليها 
إال أنـت, فهـال حاولـَت جمعها 
ونرشها ولو يف حلقات تسـجل, 
املعهـودة,  ضحكتـه  فضحـك 
والتـي تميز بهـا - رحمـه الله 
-, وقـال: ال يا شـيخ محمد أنت 
تحسن الظن, فالتفُت إىل اإلخوة 
الذين كانوا معه, فقلت: أال ترون 
صواب ما قلـت؟ فقالوا: بصوت 
واحد بىل والله, ليت الشيخ يفعل 

ما اقرتحته عليه.

ــٌث بــعــدَهُ  ــرُء حــدي ــم ــمــا ال وإن
وَعى لمن  َحسناً  حديثاً  فكُْن 

ذهبُت إىل الكويت قبل ظهور 
فـريوس كورونـا فكانـت وجبة 
اإلخـوة  بـني  منسـقة  العشـاء 
القائمني عىل اللقاء العلمي وبني 
الشـيخ فالح يف منزله, فجلسـنا 
أكثـر مـن سـاعتني يف حديث ال 
يمـل, كان الشـيخ - رحمه الله 
- متأنيـاً ال يحب العجلة كما هو 
حـال كثري من النـاس حتى من 
بعض طـالب العلم, فـإذا بلغه 
الخـرب وكان يهمـه األمر, تحقق 
منه ثم بذل نصحه ورأيه فيه إن 
كان فيـه مصلحة, كان يحسـن 
الظـن ويعامل بالحسـنى, كان 
للداعية البشـوش اللطيف  مثاالً 
الذي يحسـن التعليـم, ويقصد 
الخـري, تحـول من كونـه معلماً 
للغـة اإلنجليزيـة وعمـره سـت 
الجامعـة  إىل  سـنة  وعـرشون 
طلب العلم,  اإلسالمية مسـتأنفاً 
فجد واجتهد حتى أخذ الشهادة 
«البكالوريـوس»  الجامعيـة 
بتقدير ممتاز, ثم واصل دراسته 
يف تخصص العقيدة فحصل عىل 
شهادة املاجستري بتقدير ممتاز, 

وقـد كانـت رسـالته يف تحقيق 
ثالث من شـعب اإليمان للحافظ 

البيهقي - رحمه الله.
وواصل يف تخصصه حتى نال 
شهادة الدكتوراه، بتقدير ممتاز 
مـع مرتبـة الـرشف األوىل، وقد 
كانت رسـالته بعنوان: «العالقة 
درس  والتشـيع»,  التصوف  بني 
عىل علماء السـنة والزمهم وأخذ 
منهم, وكانت الجامعة اإلسالمية 
مزبـورة بالعلماء يف ذلك الوقت, 
كان حريصاً عىل لقاء أهل العلم، 
ففـي الحج يحرص عـىل زيارة 
سـماحة املفتي شـيخنا الجليل 
عبدالعزيز آل الشيخ, وعىل زيارة 
سـماحة شـيخنا الجليل صالح 
الفـوزان وغريهما مـن العلماء, 
وإذا قـدم إىل الرياض فعل ذلك, 
ويف عـام 1440هـ حجَّ الشـيخ 
فـالح يف ضيافة وزارة الشـؤون 
اإلسـالمية, وقابلته وقتها مرات, 
كان - رحمه الله - يجيد التعليم 
الـدروس  ويلقـي  والتفهيـم, 
الندوات  ويعقـد  واملحـارضات, 
بلـدان  يف  العلميـة  والـدورات 
مختلفـة, ألَّف عـدداً من الكتب, 
ورشح كثرياً من متون العلم, وله 
لقاءات مسـجلة منشـورة, كان 
رسيـع الدمعة, يتأثـر باملواقف 
املؤثـرة, وله ابتسـامة ال تفارق 
محياه عند لقائه بإخوته وطالبه 
وقاصديه, حقيقة كنُت أفرح جداً 
أن يوجد مثلـه يف دولة الكويت؛ 
إذ وجود طالـب علم جمع العلم 
والعمل, والخلق والصرب, والكرم 
واللطف, وإحسان الظن وتوقري 
أهل العلم والتواصل معهم يثلج 
الصدر يف أي مكان كان, لذا كان 
فقد الشـيخ محزِناً ومؤلِماً, فقد 
أصيب بوباء كورونا, وتويف يوم 
األربعاء املوافق 4-3-1442هـ.

عيني  ـــر  أُدي حين  عــلــيَّ  ــزُّ  ــِع َ ي
ــا أراك ال  مكانك  فــي  ــتِّــش  أُف

 فرحـم الله الجميع, وجمعنا 
ووالدينا وأهلينا ومشايخنا ومن 
له حق علينا مع نبينا محمد صىل 

الله عليه وسلم يف الفردوس.
عضو هيئة التدريس بالمعهد 
العالي للقضاء

أتت بهم الذاكرة في يوم عيد

أ.د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح

الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اللهاألمري سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله األمري نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله

الشيخ محمد نارص الدين األلباني - رحمه اللهالشيخ محمد العسكري - رحمه الله الشيخ صالح الفوزانالشيخ محمد األمني الشنقيطي - رحمه الله

الشيخ سعد الحصني - رحمه اللهسماحة املفتي
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ال للتسويف

سلمان بن 
محمد العمري

األفكار واألعمال والواجبات واملسؤوليات تختلف 
من شـخص آلخر، وتتنوع وتتباين بحسـب العمر 
واملكانة واملسـؤولية، ولكن ثمة أمور خاصة تتعلق 
بذات اإلنسـان دون غريه، وسـواء أكانت األعمال أو 
األفـكار خاصـة بصاحبها أو مكلف بهـا من جهة 
عملـه فإن عليه أن يبـادر بإنجازها وتنفيذها دون 
تأخري وال سـيما األعمـال التي يكلف بها اإلنسـان 
ويتقاىض عليها أجراً فالعمل مسؤولية وأمانة وهي 

تكليف وليس بترشيف.
والقاسـم املشرتك يف املشاريع الخاصة أو العامة 
أنهـا كانت يف البداية أفكاراً ترد عىل اإلنسـان وترد 
عىل غـريه وهناك مـن يقتنص هذه األفـكار ويبدأ 
بتدوينها ومن ثم التخطيط لها والعمل عىل أن يقوم 
بتنفيذها وبحث سـبل ذلك وفـق اإلمكانات، وهذه 
الفئـة لألسـف قلة قليلـة وإال فالغالب مـن الناس 
تمـر بهم األفكار وال يحوزهم التفكري ولكن يعيبهم 
التكامل والتسويف، وكم أضاعوا عىل أنفسهم وعىل 

غريهم فرصاً من األعمال والربامج.
والجملـة الغالبة عـىل أفواه هـؤالء حينما يرون 
مـا فكـروا فيه قيـد التنفيذ أو بدأ العمـل به «كنت 
أفكـر بهذا»، ولكن بعد ماذا؟! بعد أن تطري الطيور 

بأرزاقها.
يعجبنـي الطالـب الهمـام، واملوظـف الهمـام، 
والعامـل الهمام الذي ال يؤجل عمـل اليوم إىل الغد 
وحينما يجد فرصـة للتطوير واالبتكار يف حياته أو 
يف عملـه ال يتأخر يف املبادرة بها، أو استشـارة من 
حوله وخاصة من املشـجعني وليـس املثبطني وإال 
فما أكثر من وأد مشـاريعه وأفكاره حينما استشار 
غـري ذي همة أو غري ذي خربة فكم يجعله مسـوفاً 

فحسب بل جعله شارداً يف الطريق.
لدينـا نماذج حيـة كمـا يف الخارج لشـباب بل 
وحتى كبار يف السـن جعلوا من هواياتهم املفضلة، 
ومأكوالتهم املفضلة، ومرشوباتهم املفضلة مشاريع 
ومؤسسـاتهم  رشكاتهـم  وأصبحـت  اسـتثمارية، 
الصغـرية يف بداياتها اسـماً المعاً يف السـوق املحيل 
والخارجـي، وال أدل عـىل ذلـك مـن املرشوعـات 
التجاريـة الناجحـة التـي بدأهـا الشـباب كفكرة 
وهوايـة، ونمت وتطورت حتـى أصبحت رشكة بل 
رشكات ومؤسسات ومجموعة ومنظومة تحت اسم 
واحـد، وهذا بعد توفيـق الله عز وجل ثـم باإلرادة 

والتصميم وعدم التسـويف.
أتمنى من مؤسسـات شـباب األعمـال يف جميع 
الغـرف التجاريـة أن تبادر إىل مسـاعدة الشـباب 
الناشـئ يف التجارة من متوسطي وضعيفي الدخل، 
وأال يكون عملهـم مرتكزاً عىل فئة محددة من أبناء 
التجارة فقط ألن بعض الشـباب تنقصهم الخربات 

وتنقصهم املادة وال ينقصهم الفكر والعزيمة.

alomari1420@yahoo.com

ختم القرآن كل يومين 
في رمضان

* أجد همة يف قراءة القرآن يف شـهر رمضان 
املبـارك، وأسـتطيع أن أختـم يف كل يومني، 
ولكن ُيشـكل عـيلَّ ما ورد عـن النبي -صىل 
الله عليه وسلم- يف شأن قراءة القرآن يف كل 
ثـالث لياٍل فقط، فما توجيهكم يل -حفظكم 

الله-؟
- ثبـت عنـه -عليه الصـالة والسـالم- أنه 
قـال لعبد الله بن عمـرو -ريض الله عنهما- يف 
قراءة القرآن: «اقرأه يف سـبٍع وال تزد عىل ذلك» 
[البخـاري: 5054]، وأيًضا جاء يف السـنن «ال 
يفقـه من قـرأ القـرآن يف أقل من ثـالث» [أبو 
داود: 1394]، ومع ذلك ورد عن السـلف قراءة 
القرآن يف ليلة كعثمان -ريض الله عنه- وبعض 
التابعني، وعن الشافعي أنه يقرأ يف اليوم والليلة 
مرتني، ففعلهم محمـول -كما قال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله- عـىل اغتنام األوقات الفاضلة 
كرمضان، وال يكون ذلك ديدًنا للمسـلم أن يقرأ 
القرآن يف أقل من ثالث؛ ألنه لن يفقه كما جاء يف 
الحديث عنه -عليه الصالة والسـالم-، نعم، إذا 
تفرغ اإلنسـان يف مثل رمضـان وأراد أن يغتنم 
الوقـت وقرأ القرآن يف يـوم أو يف يومني -كما يف 
السـؤال- هذا له سـلف من خيار األمة كعثمان 
وغـريه، وفرق بني شـخص متفـرغ ووقته كله 
لقراءة القرآن وبني شـخص مشـغول بعمل أو 
وظيفـة أو غري ذلك مما يشـغله عن القرآن، وال 
شـك أنه إذا قرأه يف مدة يسـرية يرتتب عىل ذلك 

أال يفهـم وال يفقـه منه شـيًئا، وأن القراءة عىل 
الوجـه املأمور به من التدبر والرتتيل أفضل من 
قـراءة الهذِّ والحدر، وجمهـور أهل العلم يرون 
أن القراءة عىل الوجه املأمور به ولو َقلَّت أفضل 
بكثـري من قراءة الهذِّ والحـدر ولو َكُثرت، نعم، 
يرتتب أجر الحروف عىل كثرة القراءة، لكن أجر 
التدبـر أعظم كمـا قرر ذلك ابـن القيم -رحمه 

الله- يف (زاد املعاد).
***

اإلفطار بالنية لمن
لم يجد ما يأكله

* كنـُت راجًعا مـن العمل متأخـرًا، فأدركني 
اإلفطار يف الطريق، فلم أجد شيًئا أفطر عليه، 
فهـل أفطر بالنية أم ال بد مـن األكل حتى أَُعدَّ 

مفطرًا؟ 
-إذا ُوجـد األكل فال يتحقـق اإلفطار إال به؛ 
لألمر باإلرساع واملبادرة باإلفطار، وإذا لم يوجد 
فالنيـة كافية «إذا أقبل الليل مـن هاهنا، وأدبر 
النهـار من هاهنـا، وغربت الشـمس فقد أفطر 
الصائـم» [البخـاري: 1954]، لكـن إذا ُوجـد 

األكل يتناول؛ ملخالفة اليهود.
***

عدم التأثر بقراءة القرآن الكريم
* أقـرأ القرآن يف رمضان مرتـني، ومع ذلك ال 
أتأثر به وال أخشع، أشعر بقسوة يف قلبي، فما 

نصيحتكم يل -جزاكم الله خريًا-؟ 
- هذا حال كثري من الناس؛ لكثرة املشـاغل 
وامللهيـات والـران الـذي طغـى عـىل القلوب، 

واملكسب الذي دخله ما دخله -والله املستعان-، 
حتى من ينتسـب إىل العلم وطلبه يشـكون من 
مثـل هـذا، وال بد من عـالج القلـب، وال بد من 
قراءة القرآن بالتدبر والرتتيل عىل الوجه املأمور 
به، وعالج القلب قبل ذلك، ويكون بالتأمل -كما 
قـال ابن القيـم- يف آيات الله الكونيـة واملتلوّة، 
فإذا تأمل ذلك ونظر فيه وتفكر واعترب اسـتفاد 
كثـرًيا يف عالج قلبـه، وليطالع السـائل ما كتبه 
ابـن القيم -رحمه اللـه- يف (الجواب الكايف) يف 
أوائله؛ ليسـتفيد كثـرًيا، وعليه أن يسـد جميع 
املنافـذ التي تشـغل القلـب وتلهيـه، ومن ذلك 
فضول الكالم، وفضول النظر، وفضول السمع، 
وفضـول الطعـام، وفضـول النـوم، وفضـول 
الخلطة، كل هذه تشـغل القلب، فليتخفف منها 
املسـلم ويقترص مـن ذلك عـىل قـدر الحاجة، 
ولُيطـب مطعمه، وحينئٍذ يطيب قلبه -إن شـاء 

الله تعاىل-.
***
استعمال الفرشاة

والمعجون أثناء الصيام

* هـل ُيعـد اسـتعمال الفرشـاة واملعجـون 
لتنظيف األسنان من املفطرات؟ 

- الفرشاة مثل السواك، والنبي -عليه الصالة 
والسـالم- كان يسـتاك وهو صائم، واملعجون 
يجـب أن َيتحـرَّز منه، ال ُيمنع منـه، لكن يجب 
أن َيتحـرَّز منـه؛ لئال ينسـاب إىل جوفه فيفطر 
بسببه، فإذا َتحرَّز ولََفَظه من فمه فإنه حينئٍذ ال 

بأس به -إن شاء الله تعاىل-.

حقيقة المست الواقع في مقالة 
ــد الُعمري  أخي االســتاذ: ســلمان بن محم
ــاض الفكر» في جريدة الجزيرة،  في زاويته «ري
ــي  نع ــل  ه ــة  الحفظ ــوق  ـــ: (تف ب ــة  والمعنون

الحقيقة؟).
ــاً يعيشــه  ــغ المــس واقع ــل بلي كالم جمي
ــم،  الكري ــرآن  الق ــع  م ــزون  والمتمي ــاظ  الحف
ــب، ألني  ــا كت ــكل م ــاً ب ــه تمام ــة أوافق وحقيق
ــاً كثراً  ــرب، وأعرف حفاظ ــن ق عايشــت ذلك ع
ــل، يتوقدون ذكاءً  ــم ليس بالقلي للقرآن الكري
في الذهن، وقوة في الحفظ، وطالقة باللسان، 
ــاة، مرنهم حفظ القرآن الكريم  وبراعة في الحي
بعد أن رباهم وســمى بأخالقهم لمعالي األمور 

للقوة والتركيز في حفظهم وذكائهم المتنوع.
ــم (الحفاظ): فتتعجب من  تجلس مع أحده
ــه للقرآن  ــه، وإتقان ــة وصالبة حفظ قوة ومرون
الكريم، ولحفظه، وذاكرته القوية التي يمتاز بها، 
وصــل الحال ببعضهم أنه يحفظ القرآن الكريم 
برســمه وصفحاته وأرقام آياته، ويستحضر لك 
ــة التي قبلها  اآلية المطلوبة بل ويســتحضر اآلي
واآلية التي بعدها، فضالً عن أنه يكمل ما تريد له 
أن يكمل من الحفظ، دون أن يتلعثم أو يلحن أو 

يسقط حرفاً.. فسبحانك اللهم!
ولما تتأمل في حياة الواحد منهم (الحافظ 
للقرآن الكريم) تجد أنه مميز وناجح في أخالقه 
ــو ناجح  ــع، وأيضــاً ه ــع الجمي ــه م ــي تعامل وف
ــاالت حياته التي  في دراســته وتخصصــه، ومج
يعيشــها، والواقع (واقعنا) يشــهد بذلك ؛ أن 
من حفظ القرآن الكريم كان موفقاً في دراسته 
ــى  ــد حصــل عل ــده ق ــة، فتج ــة والعملي العلمي
درجات عالية في دراســته واختباراته المتنوعة 
(الدراسية والتحصيلية والقدرات والقياس..)، 
ــم الجامعية إذ إن  ــك أيضاً في تخصصاته وكذل
ــرآن الكريم قد نالوا ســبق الفوز  ــة للق الحفظ
بالتخصصات العلمية النادرة والمميزة كالطب 
والهندسة والتخصصات العلمية الدقيقة ذات 

المستقبل المرموق.
ــرآن الكريم  ــذا الق ــة ه ــه من برك ــذا كل وه
الذي يحمله الحافظ في صــدره، فتبارك له كل 
ــه النبي - صلى هللا  ــاً لما أخبر عن شــيء مصداق
عليه وســلم - بقوله: (خيركم من تعلَّم القرآن 
ــه في كل شــيء.. في:  ــذه خيرية ل ــه) فه وعلَّم
ــة ورفعته، أو بعقله الذي متع  مكانته االجتماعي
ورزق فيه طيلة حياته، أو بســعادته مع القرآن 

الكريم التي يعيشــها.
ــري أن: حفاظ  اكتشــفُت: كما اكتشــف غي
ــي الذاكرة،  القرآن الكريم يكون لديه نشــاط ف
ــب!! إذ إن الحفظ ال  ــب غري ــظ عجي ــي الحف وف
ــوا جميعاً:  ــم أن تجرب ــظ.. ولك ــه إال الحف يقوي
ــم وتأملوا  ــرآن الكري ــاظ الق ــع حف اجلســوا م
ــون ؟! وكيف  ــون ؟! وكيف يجيب ــف: يتحدث كي
ــات؟!.. تندهش  ــات الكريم يســتحضرون اآلي
منهم بسرعة الجواب واســتخراج الجواب من 
أسطر القرآن الكريم ! وكأنه محرك بحث للفظ 

اآلية ونصها ما شاء هللا ال قوة إال بالله.
ــظ  ــرط الحف ــه ف ــم وصــل ب ــرف بعضه أع
ــذكاء أنه يكون له فضول حتى في حفظ كل  وال
شــيء بواقعه، تجده يحفظ لوحات الســيارات 
أو أرقام الهواتف والجواالت أو أســماء الرجال 

وألقابهم! 
ــم يعمل قائداً  ــاً للقرآن الكري ــرف حافظ أع
لثانوية يحفظ أســماء طالب مدرســته الـ 300 
ــب رباعياً واحداً واحداً.. هذه قصة ليســت  طال
ــن ضرب الخيال بل واقع موجود بيننا ! وعلى  م
غرار هذه القصة فاســتمع وتأمل تجد العجائب 

في ذلك.
ــؤالء النوادر  ــراً: أقترح أن يهتم بمثل ه أخي
ــذى بهم،  ــة، وأن يحت ــن من الحفظ والمتميزي
ويستفيد منهم الجيل، فهم القدوات الحقيقية 
ألبنائنا وبناتنا بدالً من مشاهير الخيبة! الذين ال 
هدف لهم وال رسالة وال محتوى يقدمون سوى 

التهريج والسخرية!

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/
  عبدالكريم بن عبداهللا الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء -سابقاً- عايض بن محمد العصيمي

رياض الفكر

فاسألوا أهل الذكر حقائق عن حفظة القرآن 
الكريم من أرض الواقع

خطوات مشبوهة
اسـتهل الدكتـور صالح بن 
أسـتاذ  التويجري،  العزيـز  عبد 
بجامعـة  اإلسـالمية  العقيـدة 
القصيم حديثه بقـول الله تعاىل 
يف كتابـه العزيـز: ﴿وَُهـَو الَّذِي 
اُكم ِباللَّيِْل َوَيْعلَُم َما َجرَْحُتم  َيتَوَفَّ
ِبالنََّهـاِر ُثمَّ َيبَْعُثُكـْم ِفيِه لُِيْقَىض 
ى ُثـمَّ إِلَيْـِه َمرِْجُعُكْم  َسـمٍّ أجل مُّ
ُثـمَّ ُينَبُِّئُكم ِبَما ُكنُتـْم َتْعَملُوَن﴾، 
ويقول سـبحانه: ﴿ُقْل أََرأَْيُتْم إِن 
َمًدا  ُه َعلَيُْكُم النََّهـاَر َرسْ َجَعَل اللـَّ
إىل َيـْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إِلَـٌه َغرْيُ اللَِّه 
َيأِْتيُكـم ِبلَيٍْل َتْسـُكُنوَن ِفيِه أََفَال 
وَن﴾، وصـىل اللـه عـىل  ُتبْـِرصُ
من دعـا ألمته حني قـال: «اللهم 
بارك ألمتي يف بكورها»، مشـرياً 
إىل أن الحديـث عـن أيِّ ظاهـرة 
يجب توزيع املشـاركة يف الخطأ 
والعمـل، وإال فمـا ذنب الشـاّب 
إذا وجد نفسـه محاطـاً بربنامج 
ال يمكـن اخرتاقـه مـن التنظيم 
والعـادات والتقاليد التي أعطيت 
قداسـة تمنـع مراجعتهـا، وهي 
املسـؤولة عن كثري مـن أمراض 
يشء  لـكل  كان  وإذا  املجتمـع، 
بوادر وبواكري ومظاهر وعالقات، 
فهـل تكـون نقلـة مجتمعية يف 
أن يكون السـهر أحـد الخطوات 
التي  املريبة  والحركات  املشبوهة 
ُيسـأل عنهـا صاحبها، وشـبهة 
يؤاخذ بها، إذ لـم نر من يتحرك 
ليـًال إال من تـدور حوله عالمات 
االسـتفهام، وشـتان بني من هذا 
شـأنه ومـن قال فيه الرسـول - 
صىل الله عليه وسـلم - : «عينان 
ال تمسـهما النار عـني بكت من 
خشية الله وعني باتت تحرس يف 

سبيل الله».

أساليب التصدي
صالـح  الدكتـور  ويؤكـد 
التويجري أنه عند تعاظم املعاناة 
وعـّم الرضر يتأكد توافر الجهود 
يف مواجهـة األزمـة، ومحـارصة 
براعـم االمتـداد لتضييـق دوائر 
الخطـر، فـإىل وسـائل املواجهة 

وأساليب التصدِّي. 
األرسة أوالً: هي حجر الزاوية 
يف البنـاء االجتماعي؛ ألنها نقطة 

االرتـكاز التي تقـوم عليها بقية 
مؤسسـات املجتمـع. ولهـا دور 
بـارز يف الرتبيـة والحضانة ويف 
املتابعـة والرقابـة، فـال بـد من 
عـن  والبعـد  األرسي  التوافـق 
العاطفي،  والحرمـان  املنازعات 
وتقويـة الوازع الدينـي، وتبادل 
األدوار بـني األب واألم واإلخـوة، 
إذ األرسة هـي الخلية األوىل التي 
ينتمي إليها اإلنسـان، وهي التي 
ل يف الغالب إطار التنشـئة  تشـكِّ
وهي مع ذلك ليسـت بمعزل عن 
املؤسسـات االجتماعيـة األخرى، 
فهي قويُة الصلة والتفاعل معها. 
عـىل  كانـت  إذا  األرسة  أن  بيـد 
وارتباط  جيد،  تعليمي  مسـتوى 
الدينية  والتعاليم  األرسية  بالقيم 
ما  بقـدر  االقتصـادي  والدخـل 
ي الحاجات األساسـية كانت  يلبـِّ
أقـرب إىل تقويم الدور والنموذج 
يف الوقايـة من االنحراف الفكري 
والخلقـي، وقد تنجـح األرسة يف 
تقديـم دور رائـد ولكن ماذا عن 
األجهزة األخـرى فهي رشيكة يف 
الهـم. إذ هناك اإلعالم بوسـائله 
وقنواتـه املقننـة واملنفلتـة، وله 
األول  اتجاهـني،  يف  فاعـل  دور 
وهو األخطر. فهل يكف عن البث 
لسـاعات متأخرة مـن الليل؛ بل 
واختياُر الفقـرات والربامج ذات 
كمسلسـالت  واإلثـارة،  الجـذب 
والغناء،  والرقص  والغرام  الحب 
واأللغـاز  والطرائـف  والنـكات 
واملقابالت املثرية فهو بهذا شارك 

يف صناعة كارثة السهر. 
أما االتجـاه الثاني فمطلوب 
اعتمـاُد  اإلعـالم  وسـائل  مـن 
معالجـة ظاهر السـهر بتناول 
هذه املشكلة يف لقاءات ومقابالت 
تتضمن  واسـتبانات  وتحليالت 
التشخيص للداء ووصف الدواء 
رسـم  يف  ومشـاركة  تحذيـراً 
الحلول خاصة يف أوقات الذروة 
وانفعالـه،  املشـاهد  وصحـوة 
وذلك أن اإلعالم يضطلع بمهمة 
السـلب واإليجاب يمنـُع ما فيه 
أذى وإربـاك لجـداول املجتمع 
ويطرُح معالجات بأساليبه التي 
ال تنقصها جاذبية، فهو املحرك 
الفعيل لعـدد من الظواهر، وهو 

املسؤول عن املد فيها والجزر. 
شـأن  ذاك  كان  وإذا 
املؤسسات النظامية ومسؤوليتها 
فإن القطاع الخاص ومسـؤولية 
ضليعة  األخـرى  هـي  املواطـن 
الـدور واملسـؤولية، فمـاذا عن 
محـالت التسـّوق التـي تفتـح 
حتى  بارتيادها  وتغـري  أبوابها 
سـاعة متأخـرة من الليـل، ويف 
أو  الحركـة  مهجـورة  أماكـن 
المعة األضـواء. ومثل ذلك يقال 
والحدائـق  الرتفيـه  مواقـع  يف 
واملنتزهات والشـواطئ واملالعب 
والصـاالت املفتوحـة واملغلقـة. 
ولك أن تضم املطاعم والتوصيل 
قارعـة  عـىل  واألكالت  الرسيـع 
الطريـق، فهـذه منابـر تنـادي 
وتحرسـه  وتحميـه  بالسـهر 
وتؤوي فراخه، وبعـد أن ُتلقينا 
هـذه القاذفـات يف اليـم ترتكنا 
نعاني من تتابع عثرات السـهر، 
فال عود إال بعد إرهاق نفوٍس قد 
سـحب منها الرصيـد العاطفي 

حني ُبدِّد يف مجاالت متنوعة، وإىل 
بيوت تشـكو من الهجـر ولوعة 
الفـراق، حني تحول دور البيوت 
إىل كهوف نوم وسـبات، فلم تعد 

ملتقى األرسة ومعمل اإلنتاج. 
التويجري  الدكتور  واختتم 
حديثـه قائـًال: السـهر عرض 
يوجـب  اجتماعـي  ملـرض 
العلميـة  الجهـات  تتفـق  أن 
واألمنية  والدعوية  واالجتماعية 
عىل محارصتـه؛ ألنه يهدِّد أمن 
البلد ودينـه وخلقه، فاملواجهة 
مسؤولية الجميع، أما االتكالية 
دون  أجهـزة  عـىل  واالعتمـاد 
مرفوضة؛  سـلبية  فهذه  أخرى 
 ، ألن السـهر وكر تفريغ كل رشٍّ
واملخدرات  التدخـني  من  بداية 
ومشاهدة مسلسـالت الجريمة 
والعنـف الجنـيس والرسقـات 
والجريمة  الصالة،  ترك  وأخرياً 
إنما تنتعش عنـد غياب الرادع 
الدينـي والتشـتت األرسي، أما 
حـني يصلـح املنـاخ ويطيـب 

فسـوف يسـلم املجتمـع مـن 
التشـوهات يف السـلوك والفكر 
واملعتقد، ويبقى الشاذ يف دائرة 

محصورة ال يخلو منه زمن. 

خطورة قلة النوم
بن  فواز  الدكتـور  ويوضح 
عبد الرحمن الحوزاني أخصائي 
بمستشـفى  الباطنية  األمراض 
الحمـادي بالرياض أنه أجريت 
تأثريات  لتحديد  دراسـات  عدة 
قلة النوم عىل اإلنسان وتبني أن 
قلة النوم تسبب زيادة خطورة 
األمـراض القلبيـة والوعائيـة، 
خاصة عند الناس الذين لديهم 
ارتفـاع يف معدل ضغـط الدم، 
وإحدى هذه الدراسات كانت يف 
أمـريكا، ونرشتها مجلة أمريكية 
تسمى مجلة «ارتفاع الضغط»، 
حيـث أجريـت عـىل 20 رجال 
مصابـني  ليسـوا  امـرأة  و16 
بارتفاع الضغـط أو أي مرض 
قلبـي وعائـي، وجـرت مراقبة 
شاشات  عرب  األشـخاص  هؤالء 
خاصة مـع حرمانهم من النوم 
وقـد  الليـل،  سـاعات  خـالل 
أظهـرت النتائج وجـود زيادة 
ملحوظة يف معـدل ضغط الدم 
ومعـدل رضبـات القلب خالل 
النهـار لدى هؤالء األشـخاص، 
ومـن هنـا اسـتخلص العلماء 
نتيجـة مفادها أن الحرمان من 
بمشكالت  اإلصابة  يسبب  النوم 
خطـرية يف مراحـل الحقـة من 
الحيـاة بسـبب زيـادة معـدل 
ضغط الدم الذي يسبب توتراً يف 
رشايني الجسم عامة، مما يقود 
القلبية  بالنوبـات  اإلصابـة  إىل 
والفشـل  الدماغية  والسـكتات 
الكلوي، ومن هنا أوىص العلماء 
بـأن يقيض اإلنسـان حـوايل 8 
سـاعات عىل األقـل يف النوم كل 
ليلة وذلـك لتجنب حاالت القلق 
والعصبية التي قد تسـببها قلة 
الراحـة والحرمـان مـن النوم، 
ويف دراسة فرنسية تبني أن 28 
ـ 41 يف املئـة مـن الفرنسـيني 
النـوم،  يف  اضطرابـاً  يعانـون 
بـرضورة  الدراسـة  وأوصـت 
املتابعـة الطبية وتناول األدوية 

النوم،  عـىل  املسـاعدة  الحديثة 
وهنـاك نسـبة البـأس بها من 
األشـخاص الذيـن يحتاجـون 
االستعانة باألدوية لتحقيق نوم 

هادئ مريح ملدة كافية.
فـواز  الدكتـور  ويذكـر 
الحوزانـي بـأن هناك أسـباباً 
عديدة لقلة النوم أو ما يسـمى 
اضطـراب النوم، ومـن أهمها: 
مثـل  النفسـية،  االضطرابـات 
والقلـق  واالكتئـاب  الهـوس   :
السـن)،  العتاهة (كرب  وحالـة 
كما أن سوء اسـتعمال األدوية 
له دور كبري يف حدوث قلة النوم 
(مثل : الفاليوم لفرتة طويلة ثم 
االنقطـاع عنه فجـأة)، وتناول 
الكحول واالنقطاع عنه، وهناك 
مثل:  املنبهـة  األدويـة  بعـض 
الكافيـني واالمفيتامني (حبوب 
الكابتاغـون)، وهنـاك الكثـري 
مـن األمـراض العضوية مثل : 
حاالت األلم عامة كألم األسنان، 
وأمراض  اللييل  التبـول  وهناك 
سـوء  وأمـراض  الربوسـتات 
التغذية، كمـا أن هناك أمراضاً 
خاصة تسـبب اضطراب النوم 
مثـل: نوبـات توقـف النفـس 
خـالل النـوم تجعـل املريض 
وينـام نهـاراً، كما  يقلـق ليالً 
أن حياتنـا العرصيـة بما فيها 
اقتصاديـة  ضغوطـات  مـن 
ومادية تزيد حالة القلق واألرق 
الناحيـة  ومـن  النـاس،  لـدى 
االجتماعيـة فإن قلـة النوم لها 
تأثـريات مبـارشة عـىل الحياة 
اليوميـة لإلنسـان، حيث يبتىل 
اإلنسـان بالنـوم الخفي خالل 
الحرمـان  لتعويـض  النهـار 
الحاصل من النوم خالل الليل، 
وهـذا يسـبب عـدم الرتكيز يف 
العمل أو يف الدراسـة مع زيادة 
حالة النرفـزة والعصبية وعدم 
االنتبـاه خالل قيادة السـيارة، 
مما يسـبب املزيد من الحوادث 
املؤملـة، وأخرياً نقـول إذا كانت 
قلـة النـوم تسـبب األمـراض 
القلبيـة الوعائيـة وتقرص عمر 
الجيـد  النـوم  فـإن  اإلنسـان 
لسـاعات كافية خالل الليل قد 

يطيل عمر اإلنسان.

أكدها لـ «الجزيرة» ذوو االختصاص

محاذير شرعية ومخاطر صحية للسهر وقلة النوم
الرياض - خاص بـ «الجزيرة»

خلق اهللا اإلنسان وجعل ليله سباتاً ونهاره معاشاً، 
وجعل اختالف الليل والنهار مسيراً لخير اإلنسان 
وتنظيم حياته على هذه البسيطة، وكل شيء 

في هذا الكون خلقه اهللا بقدر. وعلى الرغم من 
ذلك ال يزال البعض يجهل حقيقة المنهج الشرعي 

في خطورة السهر، وأثره على صحة اإلنسان.
«الجزيرة» ناقشت قضية السهر وقلة النوم مع 

مختصين في الشريعة والطب، وتحدثا عن أبرز 
المخاطر، وكيفية إصالح الخلل الذي وقع فيه 

الناس، وبالذات الشباب والفتيات مع بيان المحاذير 
الشرعية، وأثره على سالمتهم.

د. فواز الحوزانيد. صالح التويجري 

د. صالح التويجري:

األسرة نقطة 
االرتكاز التي 

تقوم عليها بقية 
مؤسسات المجتمع 

مطلوب من وسائل 
اإلعالم اعتماد 

معالجة ظاهرة 
السهر ومخاطره 

د. فواز الحوزاني:

8 ساعات نوم 
في الليل تجنب 
اإلنسان القلق 

والعصبية 

النوم الجيد 
لساعات كافية 
قد يطيل عمر 

اإلنسان
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تتنوع العادات والطقوس التي تحفل بها ذاكرة المجتمع 
الســعودي المختلف اللهجات حســب المناطــق الجغرافية 
المتعددة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في 

االحتفــال بعيد الفطــر حتى وإن تأثرت حاليــاً بزمن كورونا، 
إال أنها تبقى عنواناً لالحتفاء بهذه المناســبة الغالية على 
قلوب المســلمين جميعاً فــي مشــارق األرض ومغاربها، 

فابتــداء بصــالة العيد إلى لبــس الجديد وتنــاول الحلويات، 
كلها مظاهر ترســم الفــرح والبهجة على وجــوه الصغار 

والكبار بهذه األيام المباركة التي يتذكرها الجميع.

إعداد: د. هناء بنت راشد الشبلي*

الفن التشكيلي السعودي 
في أيام عيد الفطر السعيد

ففـي اململكـة يحتفل السـعوديون 
واملقيمـون بهـا يف أجـواء مختلفة هذا 
العام بسـبب االحـرتازات الصحية التي 
تمنع أكثـر من تجمع 20 شـخصاً من 
العائلـة, فاقتـرص االجتماع عـىل أقرب 
األقربـاء, ومع ذلك يحـرص األبناء عىل 
العـودة لحضـن األرسة يف أجـواء مـن 
البهجة والسـالم مع الحرص عىل تنفيذ 
بعـض األنشـطة الرتفيهيـة ألطفالهـم 
إلشـاعة مظاهر العيد تعويضاً عن فقد 
لقائهم بأصدقائهم مـن األرس األخرى, 
أما بالنسبة للفنان التشكييل فقد اقترص 
معظم نشاطه الفني باملنزل خالل فرتة 
الحجـر ولجأ أكثـر لوسـائل التواصل 

اإللكرتوني لنرش هذا النشـاط, فنالحظ 
كثرة يف إنتاجه الفني، ومنها ما يتناسب 
مـع املناسـبات الدينية كدخول شـهر 
رمضان الكريم أو االحتفال بأيام العيد, 
وأيضا نالحظ استخدامه لبطاقات تهنئة 
بالعيد مـن تصميمه تتضمن صوراً من 
أعماله الفنيـة احتفاًء بهذه املناسـبات 
مع عبارات التهانـي والتربيكات بقدوم 

العيد.
فالفـن التشـكييل جزء أسـايس من 
نسـيج املجتمع ومن أهـم الفنون التي 
تعرب عن قضايـا املجتمع وتتفاعل معه 
وتوثق أحداثه، فدائمـاً يرصد الفنانون 
واملناسبات  األحداث  جميع  التشكيليون 

التي يشـهدها العالم، ليعربوا عنها من 
خـالل أعمالهم الفنية، وبمناسـبة أيام 
عيـد الفطر املبـارك شـارك الكثري من 
الفنانـني والفنانـات مـن السـعوديني 
واملقيمني أفراح الشـعب السـعودي عن 
طريق نرش لوحـات فنية عىل صفحات 
حساباتهم الشخصية يف وسائل التواصل 
االجتماعـي من «تويـرت» و»فيس بوك» 
وغريهـا.. تعرب عـن سـعادتهم بحلول 
العيـد أو تتضمن عنارص فنية تعرب عن 
مظاهر العيد تبادلوها مع غريهم كنوع 
من التهنئـة, وقد تباينت هذه البطاقات 
يف مستوياتها فمنها اجتهادات شخصية 
بسـيطة وأخـرى احرتافيـة تتوافق مع 

املناسبة وتسـتحق اإلعجاب واالنتباه 
أظهرت الفن التشـكييل السـعودي 

بوجـه مـرشق.
وبهذه الصور املرفقة نستعرض 
مـن هـذه اللوحـات الفنية  بعضـاً 
من بطاقـات التهنئة  وكذلك بعضـاً 
التـي ُصممـت لتبـادل التربيـكات, 
وهـي جزء بسـيط يمثـل بعضا مما 
شـاهدته مـن جمـال وأناقة شـدت 
انتباهي واسـتحقت أن اكتب عن هذا 

املوضوع.

* فنانة تشكيلية - الرياض

hana_alshebli@ 

كاريكاتير عيسى التميم كاريكاتير حكيم بامهير بطاقة تهنئة- حنان الدمستاني

بطاقة تهنئة - محمد رمضان العنزي

بطاقة تهنئة - يوسف الشغدلي

بطاقة تهنئة- أمل القحطاني

بطاقة تهنئة - توفيق الحميدي

بطاقة تهنئة - خالد العنقريبطاقة تهنئة - محمد المصلي
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ــك  المل ــف  موق ــن:  عبدالرحم ــو  أب ــال  ق  
ــن القضية  ــى- م ــه هللا تعال ــز -رحم عبدالعزي
الفلســطينية باعثه اإليمان بالله وحده مع قلة 
ذات اليد، ومعاناته لما وقع على الفلسطينيين 
ــف؛ وذلك محــل اليقين لدى  ــن الظلم العني م
من عايش تاريخ الملك عبدالعزيز بأمانة؛ فإنَّ 
ــًة وتديناً  ــخ دولته عروب ــه وعرف تاري من عرف
ــكل ذلك: فلن  ــي الحماس ل ــع النظير ف منقط
ــدر هذه الدولة  ــي تصوره ألبتة إال أن ق يكون ف
ــكل جبهات  ــداء المرير ل بإطــالق: الكره، والع
العداء للحضور العربي اإلســالمي من صليبية، 
أن  ــرض  يفت اســتعمارية  ودول  ــة،  وصهيوني
ــة نفعية غير أيديولوجية؛ وهكذا  غايتها تحليلي
ــردي؛ مع تحقق  ــة المت ــى واقع األم ــر إل إذا نظ
ــذا قال الملك  ــك عبدالعزيز؛ وله ــآرب للمل الم
ــي جوابه  ــه هللا تعالى- ف ــز) -رحم (عبدالعزي
لـ(هوســكنز) مبعوث (روزفلت) كما في كتاب 
ــرة) 2411/4-3411: ((وأما ما  (شــبه الجزي
ذكر فخامته من جهة مقابلتي الدكتور (حاييم 
وايزمن): فأحب أن يعلم فخامة الرئيس بأننا 
ــع األديان  ــا من جمي ــن يأتي إلين ــل كل م نقاب
بكل ترحاب، مع القيام بالواجب لهم حســبما 
ــا اليهود  ــرام؛ وأم ــم من اإلك ــه مقامه يقتضي
ــس ما  ــى الرئي ــال يخفى عل بصــورة خاصــة ف
ــا وبينهم من عداوة ســابقة والحقة؛ وهي  بينن
ــا التي بأيدينا [يعني  معلومة ومذكورة في كتبن
ــرآن الكريم، وحديث رســول هللا صلى هللا  الق
عليه وسلم؛ وهكذا هي فيما أنزله هللا سبحانه 
ــى على موســى عليه الســالم مما حرفوا  وتعال
ــل، ولم  ــه بالتأوي ــن بعد مواضع ــه الكلم م في
يســتطيعوا تبديل كلماته أو حذفها؛ لتواترها، 
ولحاجتهم إليها؛ إذ استوطن فئام منهم مأوى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وهو المدينة 
ــورة]؛ وهي متأصلة من أول الزمان؛ فمن  المن
ــدر اليهود، وال  ــا ال نأمن غ ــذا يظهر جلياً أنن ه
يمكننا البحث معهم، أو الوثوق بوعودهم: أوالً 
[ألننا] نعرف نواياهم نحو العرب والمسلمين.. 
ــرف رأيهم؛  ــرب لنع ــم نتصل بالع ــاً ل [و] ثاني
ــوم باســتمزاجهم،  ــه أن نق ــب فخامت وإذا رغ
واستطالع رأيهم [فـ] نحن نقوم بتحقيق تلك 
الرغبة حينئذ.. وأما الشخص الذي هو الدكتور 
ــي وبينه عداوة  (وايزمن)؛ فهذا الشــخص بين
خاصة؛ وذلك لما قام به نحو شخصي من جرأة 
ــن دون جميع العرب  مجرمة؛ بتوجيهه إلي (م
ــاً دنيئاً [يعني الرشــوة  وأهل اإلســالم) تكليف
التي ضرب بها عبدالعزيز وجه مندوبه]؛ ألكون 
ــذي يزيد البغض  ــالدي؛ األمر ال ــاً لديني وب خائن
له، ولمن ينتسب إليه؛ وهذا التكليف قد حدث 
ــن هذه الحرب؛ إذ أرســل إلي  في أول ســنة م
شخصاً أوربياً معروفاً يكلفني أن أترك مسألة 
فلســطين، وتأييد حقوق العرب والمســلمين 

فيها)).
ــن (عبدالعزيز)  ــال أبو عبدالرحمن: لم يك ق
ــة فلســطين؛ ألنه لم  ــدة بقضي ــي دور المزاي ف

يكن بين شــعب ذي وعي سياسي على مستوى 
العلماء، أو الجمهور؛ وحينئذ فتفســر مواقفه 
بضغوط شــعبية؛ بل كان هو في دور التثقيف 
ــم الوعي  ــاء إلى تعمي ــه العلم للشــعب، وتوجي
ــوال  ــة، وأح ــر الصهيوني ــة بمخاط ــدى الرعي ل
ــع المســلمين في فلســطين؛ وذلك  اليهود م
ــات له إلى  ــاء، وبرقي ــه إلى العلم في رســائل ل
ــك الصالح اإلمام  ــراء المناطق؛ فلله در المل أم
ــز) في رده الرشــوة؛ وهو يعاني من  (عبدالعزي
ــر ما يعلمه القاصــي والداني.. إن مواقف  الفق
(عبدالعزيز) من قضية فلســطين مثبتة مدونة 
في حينها في الوثائق والمذكرات والمراسالت 
ــالت السياســييين، وقد تكفل  ــب وتحلي والكت
بضميمة منها األســتاذ (أحمد بن زيد العتيبي) 
ــد (الســعوديون ودورهم في  ــه الرائ ــي كتاب ف
قضية فلسطين)؛ وكله بلغة األرقام والوثائق 
واإلحصاءات، واإلحالة إلى المصادر المباشرة؛ 
وهو في ســياق عشــرات من الكتب عن الملك 
ــاد من الكتب عن  (عبدالعزيز)، وفي ســياق آح
ــز والقضية الفلســطينية مثل كتاب:  عبدالعزي
ـــ (أحمد  ــة فلســطين) ل ــن ســعود وقضي (اب
ــار)، وكتاب (ســجل الشــرف  ــور عط عبدالغف
ــارك)، وكتاب  ــد الم ــن) لـ (فه ــرى الخالدي ذك
(المملكة العربية الســعودية وقضايا الصراع 
العربي اإلسرائيلي) للدكتور (عبدهللا األشعل)، 
فلســطين)  ــة  وقضي ــة  العربي ــة  و(المملك
ــاب (الملك  ــي المســند)، وكت ـــ (عائشــة عل ل
عبدالعزيز آل ســعود والقضية الفلســطينية) 
ــدود الجزيرة  ــد حران)، و(ح لـ (تاج الســر أحم
العربية) تأليف (ولينكسون).. إن (عبدالعزيز) 
في تكوينه فوق الشبهة تجاه أعدى عدو ألمتنا؛ 
ــه موقف خاطئ  ــم الصهاينة.. ولو صدر من وه
ــل اإلجماع  ــم يحدث ألبتة؛ ب قاصــر، (وهو ما ل
ــوالً بالضرورة  ــة مواقفه): لكان محم على حنك
ــن عقيدةً  ــه متين الدي على حســن القصــد؛ ألن
وســلوكاً، ســلفي النزعة؛ وهذا التكوين الديني 
ــي ال يلتقي ألبتة مع نازع الحياد في صراع  العلم
ــك بتهمة المماألة؟!؛  إســالمي يهودي؛ فما بال
ــًة، وموطناً،  وهو عربي صميم نســباً، وممارس
وميراثاً تاريخياً؛ وهو شــديد العصبية لعروبته 
ــن ال يقبل  بشــرطها اإلســالمي.. وهذا التكوي
الوشــب في الرقعة العربية واإلســالمية ألبتة؛ 
ــاب والمخلب  ــذا كان (عبدالعزيز) بين الن وله
ــياً، ويلتزم  ــراوغ دبلوماس ــل عســكرياً، وي يعم
الحياد ما أمكن؛ فلما انتصر الحلفاء، واقتسموا 
ــوا في من  ــا العربي واإلســالمي، وتحكم عالمن
دولته قائمة بحدودها: كان (عبدالعزيز) يحكم 
ــع القوى الغاشــمة الغالبة،  حبل السياســة م
ويســوي كل انتصار له عســكري؛ (وذلك على 
غرة، وانتهاز فرصة) بالمحاورة السياســية مع 
ــه لبريطانيا  ــس في معاهدت ــوى النفوذ؛ ولي ق
ــا إال ما  ــده] العظمى يومه ــة لله وح [والعظم
يبيض وجهه؛ فلم يتنصل عن مسؤوليته تجاه 
أمته العربية واإلسالمية، ولم يساوم على شبر 

ــن األرض، وكل ما كســبته بريطانيا منه: أن  م
ــالت تورطــت بمعاهدات  ــه ضــم دوي ــت من أمن
حماية؛ وظل مع ذلك داعماً حركات التحرر من 

االستعمار.
قال أبو عبدالرحمن: وأما الهم التالي: فقد 
كان مبادرةً كريمة راشدة عندما برز نجم أمريكا، 
ونجم أطماعها، وبغضها لإلسالم وأهله؛ وذلك 
منذ تالشى سلطان الدولة العجوز (بريطانيا)؛ 
ــة العربية واإلســالمية  ــا شــر على األم وكالهم
ــذه المحنة  ــي ه ــز) ف ــاً، وكان (عبدالعزي عموم
ــر الخارجية  ــى وزي في فقر شــديد؛ فأرســل إل
األمريكي (تشــارلز دوز) الســفير األمريكي في 
ــي 21 أبريل  ــم 761 مؤرخًة ف ــالًة برق لندن رس
ــاً موقعًة نيابًة عن  (نيســان) عام 1931 ميالدي
الوزير من (كاســل) أفاد فيها أنه اســتلم من 
الســفارة األمريكية في لندن رداً على رســالته 
ــة في 10 فبراير (شــباط)  ــم 666 المؤرخ برق
ــات محددة بشــأن  ــًة تعليم المنصــرم متضمن
ــك (عبدالعزيز  ــراف بحكومة المل مســألة االعت
ــن تضمنهما  آل ســعود)؛ وأشــار إلى مذكرتي
ــرد المؤرخ في 1 إبريل المنصرم برقم 1808  ال
ــي وصول ذلك  ــدى التأخير ف ــاً فيهما م مالحظ
ــي  ــل الت ــة التفاصي ــاً أيضــاً قل ــرد، ومالحظ ال
تضمنها عما جرى من محادثات حول المسألة 
ــي لندن، ومع  ــر المفوض الحجازي ف مع الوزي
ــة البريطانية؛ ولذلك  المســؤولين في الخارجي
طلب من السفارة تقريراً وافياً ومفصالً عما تم 

في ذلك الصدد.
ــدة من عام  ــن: إن الم ــو عبدالرحم ــال أب ق
ــت الســعي الســعودي  ــي وق ــاً ه 1931ميالدي
ــة  ــراف بدول ــكا باالعت ــة أمري ــث لمطالب الحثي
ــي بداية التعامل الســعودي  ــز)؛ وه (عبدالعزي
ــة  الحكوم مســتوى  ــى  عل ــر  المثم ــي  األمريك
فشــركائهم؛  األمريكان؛  ــراد  وأف الســعودية، 
ــوض  ــر المف ــاج الوزي ــد احت ــم؛ ولق فحكومته
ــى المعاهدة  ــالع عل ــى االط ــة إل ــي بمك األمريك
ــة  خارجي ــا  به ــغ  ليبل ــة؛  العراقي الســعودية 
ــراف األمريكي  ــات االعت ــن مقدم ــالده؛ ألن م ب

ــل الدبلوماســي بينهما،  بالســعودية، والتمثي
والتعاون االســتثماري، والتبادل التجاري: أن 
ــة، وعلى علم  ــم بالمملك ــكا على عل تكون أمري
بعالقاتها مع اآلخرين؛ وكان األهم لدى أمريكا: 
ــون على علم بالمملكة على وجه العموم،  أن تك
وأن تكون على علم بســيرة الملك (عبدالعزيز) 
ــدة حكمه  ــه الخصــوص، وأن تعلم م ــى وج عل
ــي الوثائق األجنبية، وأن تجعل هذا الســياق  ف
ــس في  ــاً، ولي ــام 1948 ميالدي ــداث ع ــي أح ف
ــاً؛ ألن الغرض إبالغ  ــام 1931 ميالدي ــداث ع أح
ــام 1931  ــة تمت ع ــدة باتفاقي ــات المتح الوالي
ــن زمن  ــث ع ــرض الحدي ــس الغ ــاً؛ ولي ميالدي
إنشــاء االتفاقية؛ بل لذلك ســياقه في الوثائق 

اإلنجليزية ال األمريكية.
ــك توالت  ــن: وبعد ذل ــو عبدالرحم ــال أب ق
ــكا عن طريق  األخبار عن الســعودية إلى أمري
سفيرها في لندن عما يلزم العلم به من معرفة 
النظام في الدولة السعودية، وكيفية تعاملها 
مع األجانب؛ ومصدر هذه اإلفادة (حافظ وهبة) 
الوزير السعودي المفوض، وكتب إفادته ابتداءً؛ 
ــك (عبدالعزيز)  ــر المل ــر عما في خاط ألنه يعب
ــز) متبرم من  ــى؛ و(عبدالعزي ــه هللا تعال -رحم
ــن وثعلبييتها، عالم  ــب بريطانيا على الحبلي لع
ــكا هي الدولة العظمى (والعظمة لله  بأن أمري
وحده سبحانه وتعالى) بين دول العالم؛ وهي 
ــد الحضاري؛ ولهذا ســعى -رحمه  طليعة الم
ــل االعتراف  ــى تحصي ــكل جد إل ــى- ب هللا تعال
ــادل معها المنافع من أجل بناء  بمملكته؛ ليتب
ــل شــريف.. إال أن بريطانيا  ــق تعام ــالده وف ب
ــز)؛ لمواقفها  خســرت الصفقة مع (عبدالعزي
ــك  المل ــة  صراح تناســب  ال  ــي  وه ــة؛  الملتوي
ــز) -رحمه هللا تعالى.. والخيار الذي  (عبدالعزي
ــالده: أظهر ما  ــذه (عبدالعزيز) لمصلحة ب اتخ
ــدة اإلنجليز على  كان مكشــوفاً من حنق وموج
دولة التوحيد؛ وهو حنق تاريخي جسدته رحلة 
(ســادلير)؛ وكانت من أجل تقاسم المكاسب 
ــا)؛ وال يســتبعد أن يكون  ــم باش ــع (إبراهي م
ــي تكاســل الســفارة األمريكية  ــز يد ف لإلنجلي
ــراف كما في  ــراءات االعت ــول إج ــدن ح ــي لن ف
ــوري).. ولقد تزامنت  ســياق مذكرة (واالس م
ــات االتصــال بين الطرفين على مســتوى  بداي
الحكومتين غير المباشر، وعلى مستوى األفراد 
والشركات، وعلى مستوى الحكومة السعودية 
ــرزت  وب والشــركات؛  ــن  األمريكييي ــراد  واألف
ــي هذا المجال شــخصية (تويتشــل).. قال  ف
(ألكســندر بالدفليف): ((في شتاء عام 1931 
ــدة (ش.كراين) الموظف  ميالدياً: حضر إلى ج
ــة؛ وقد أســفرت  ــة األمريكي ــة الحكومي باللجن
ــا مع ابن ســعود عن  ــي أجراه ــات الت المباحث
وصول بعثة جيولوجية صغيرة إلى السعودية 
برئاســة (ك.تويتشــل) الذي وجد أن التركيب 
الجيولوجي للعربية الســعودية يبشر بالكثير؛ 
ــرح على الملك أن يتخلص من مشــكالته  فاقت
ــل أن يقدم للشــركات األمريكية  المالية مقاب

ــروات الطبيعية.. غير أن  امتيازاً للبحث عن الث
السوق العالمية للنفط آن ذاك لم تكن بحاجة 
ــب اإلنجليزيان  ــد كت ــدة، وق ــى مصــادر جدي إل
ــي هذا  ــون) ف ــت)، و(أ.هاميلت (ك.تبوهيندهي
ــام 1930 ميالدياً  الصــدد إفادتهما بأنه في ع
ــرة األولى في  ــرول للم ــى البت ــب عل ــل الطل ق
الواليات المتحدة، وقد انهارت الســوق تماماً 
بعد اكتشاف البترول في شرق (تكساس) في 
أكتوبر من العام نفســه؛ إذ إن ســعر البرميل 
قد هبط من 1.3 دوالر إلى 5 سنتات؛ فبعد عدد 
من الســنوات حققت فيها شــركات البترول 
ــت فجأةً بواقع مؤلم  أرباحاً ضخمة: فاصطدم
ــرض عليها أن تخســر حتماً خســائر فادحة  ف
(140/170-141)؛ ولعل هذا مناورة بريطانية 

إنجليزية أمريكية.
ــك (عبد  ــن: وكان المل ــو عبدالرحم ــال أب ق
العزيز) -رحمه هللا تعالى- في أزمة مالية؛ فهو 
بأمس الحاجة إلى رفع مســتوى جيشه بالمدد 
ــن عن الجهاد  ــى طمأنينة العاجزي المالي، وإل
من الشيوخ والعجائز، ومن لم يبلغ سن القدرة 
ــى القتال؛ وذلك بكفايتهم مالياً؛ ألن حســه  عل
ــم في ذمته أمام  ــي يملي عليه بإلحاح أنه الدين
ربه.. كما أنه يخوض معركة مناورات مع ثعالب 
السياسة؛ وال سيما من بريطانيا وأمريكا؛ وقد 
ــذي جعله هللا في  ــرول ال ــده هللا بنعمة البت أم
هذا الزمان مصــدر الكفاية، والثراء معاً؛ ولهذا 
كان البترول يسمى (الذهب األسود).. كما أن 
ــك الزمن هو نهاية االســتقرار في ســلطان  ذل
ــم هللا جميعاً؛ وبداية اســتقراره  ــه -رحمه آبائ
واستقرار رعيته على ما يحفظ أمنهم الدنيوي، 
ــن البشــرية لو  ــذي هو أم ــي ال ــم الدين وأمنه
آثروه على ما يمليه المفســدون في األرض من 
أيديولوجيات هي من وحي الشــيطان كالدعوة 
ــف  ــة الشــهوات والشــبهات بمختل ــى حري إل

الحيل.
ــك  المل ــاة  معان ــن:  عبدالرحم ــو  أب ــال  ق
ــع ثعالب  ــدس هللا روحه- م ــز) -ق (عبدالعزي
ــه؛ وما  السياســة اســتغرقت شــبابه وكهولت
ــه على  ــد حكومت ــم بتوحي ــه، ث اســتراح إال بالل
الســعودية)..  ــة  العربي ــة  (المملك ــوان  عن
ــع أبناء الملك  ــت قدرته: أن يجم أســأل هللا جل
(عبدالعزيز) وحفدته وكافة رعيته على التقوى 
ووحدة الكلمة، وقد اســتغرق مني تاريخ الملك 
(عبدالعزيز) ثالثة مجلدات ضخمة مع ما نشرته 
ــرى تاريخ الملك  من مقاالت في مناســبات ذك
ــاق جديدة  ــزال تتجدد لديَّ آف ــز، وال ت عبدالعزي
ســأوالي نشرها إن شــاء هللا تعالى؛ وإلى لقاء 

قادم إن شاء هللا، وهللا المستعان .

كتبه لكم: 
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري 
(محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل) 
- عفا هللا عني، وعنهم، وعن جميع إخواني 
المسلمين -

موقف الملك عبدالعزيز -رحمه اهللا تعالى- 
من معاناة الفلسطينيين في بالدهم

أبو عبدالرحمن 
ابن عقيل الظاهري
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قصر المصمك التاريخي
لؤلؤة تاريخية تزين الرياض

يف السنة أربعة فصول زمانية، هي: 
فصـل الربيـع، فصـل الصيـف، فصل 
الخريـف، وفصـل الشـتاء، ففي فصل 
الربيع تعتدل األجواء وتورق األشـجار، 
وتتفتح األزهـار، فتنفث عبريها العطر، 
وتهطـل األمطـار، فيخـرج النـاس إىل 
روضـة)  (جمـع  والريـاض  الـرباري 
املعشـبة، ليتمتعـوا باملناظـر الخالبة، 

واألجواء املعتدلة، والشمس املرشقة.
لقد وصـف الشـعراء والكتّاب فصل 
الربيـع بكلمـات جميلة كجمـال الربيع، 
يصعب حرصها هنا لكثرتها، لكني سأورد 

شيئاً منها، قال صفي الدين الحّيل:
ـــورده ب فــمــرحــبــاً  ــع  ــي ــرب ال ورَد 

وروده  ــــور  ون بــهــجــتــه  وبـــنـــور 
نسيمه وطيب  منظره  وبحسن 

بـــروده ووشـــي  ملبسه  ــق  ــي وأن
فإنه ــزمــان  ال افتخر  إذا  فصٌل 

قصيده ــيــت  وب مقلته  ــســان  إن

وقال البحرتي:
ً ضاحكا يختال  الطلق  الربيع  أتاك 

يتكلما أن  كاد  حتى  الحسن  من 
لباسه الــربــيــع  رد  شــجــر  ومـــن 

منمنما وشياً  نّشرت  كما  عليه 
وقال إيليّا أبي مايض: 

قالوا أال تصف الكريم لنا فقلت على البديه
إن الكريم لكالربيع تحبه للحسن فيه 
ومن زهـور الربيع وأعشـابه صنع 
العرب -قديمـاً- عطـر (الغالية)، فقد 
كانـوا يغلـون تلـك الزهـور والنباتات 
الربيعيـة ويسـتخلصون منهـا العطر 

مقطراً.
فأهالً وسهالً ومرحباً بفصل الربيع 

الجميل. 

تزخـر محافظة أملج بالكثري من عبق املايض الجميل.. وهذا سـوق الرقعة من 
أقدم األسـواق يقـع بجانب ميناء محافظة أملج، وكانت تبـاع فيه املنتجات املحلية 
من سـمن وأقط والحوت أو السـمك الناشف املسمى (الكشـاط)، وكذلك تباع فيه 
منتجات األرس املنتجة، وكذلك تباع فيه أيضاً املنتجات القادمة من خارج الوطن عن 

طريق امليناء، وخاصة من مرص والسودان. 
وتـم ترميمه من وزارة السـياحة، وتقام فيه املهرجانـات التعريفية بمحافظة 

أملج وأسواقها. 
وما زال السـوق شـاهداً عىل املايض بطريق البناء، وتوزيع الدكاكني يف السـوق 

كشاهد عىل حضارة البناء سابقاً. 
ويعد السوق بطرازه املعماري وجهة سياحية للسائح القادم ملحافظة أملج.

lewefe@hotmail.com

فصل
الربيع

السوق القديم 
في أملج

(سوق الرقعة)

الهادي التليلي

كنـت ومـا أزال مـن عشـاق ارتيـاد 
الفضاءات الرتاثية فكان أن جمعنا قرص 
املصمـك الذي يف كل يوم يزداد تعلقي به 
كمكان ليـس ككل األمكنة ويف كل لحظة 
ترى العناية الدائمة واالهتمام الفائق بهذا 
الكنز التاريخي الـذي يفوح بكل روائح 
الفـرتات التاريخية من معارك وأسـواق 
وزوار مروا باملـكان إىل تفاصيل خاصة 
بامللك املؤسـس امللك عبد العزيز، الرحلة 
يف أرجاء املتحف تجعلـك تعيش تاريخا 
كامـال وحياة ناطقة وثقافة تأرسك إليها 

لجمال ما فيها
فهذه الجدران الخارجية التي تعطي 
للمكان هويته املعمارية الذي سمي عليه 
القـرص فتسـمية املصمـك يف األصل هي 
املسـمك أي من السـمك ولحركة اللسان 

يف الزمـن أبدلت السـني إىل صـاد فصار 
املصمك كيـف ال والجدار سـمكه 1.25 
مرت هذه الجـدران التـي تحكي قصصا 
وتاريخا أنها تحكي صمودها شامخة يف 
وجه الزمن، القرص الذي شيد يف 1895م 
وتحول بعد 1902م إىل مخزن للسالح يف 
زمن لم تكن وسائل البناء الحديثة بالرتف 
الذي نـراه اآلن فجدرانه التـي بنيت من 
اللبن (الطـوب الطيني) والطني املمزوج 
بالتبن والحجارة والجبس وجذوع النخل 

وشجر األثل وسعف النخل.
فاللـون الطيني للجدار يعكس البيئة 
تجعـل  الطـني  وجماليـة  الصحراويـة 
املتحـف كمـا لـو كان تحفـة فخاريـة 
عمالقة تنري منطقة الديرة كنافذة جميلة 
يف مدينـة الريـاض وإحـدى منمنمـات 

تيش بتاريـخ اململكة وهي تطل بأبراجها 
األربعة التي يسـلبك شـغفك باكتشافها 
فتصعـد درجـا مـن أربعـة متوزعة يف 
أركان املـكان لتسـتمر متعة التشـويق 
لتصعد بسلمني خشبيني لتستعيد لحظة 
تاريخية تراها وأنت لم تعش لحظتها إنه 
الغيـاب يف الحضور والحضور يف الغياب 
هذه األبراج األربعة التي هي زوايا املكان 
يضاف إليها برج مربع يف وسط املصمك 
فاملـكان عمرانيا يجعلـك للحظة تتيه يف 
جماله بدءا مـن الباب الخارجي العمالق 
الـذي يذكـرك بألـف ليلة وليلـة وطوله 
3.60 مرت وعرضـه 2.65 مرت يعد لوحة 
مرتسـمة عىل شـقوقها وندوبهـا معالم 
تاريـخ لـم يـزل سـاكناً يف تالفيفه باب 
غايـة يف الجمال تتوسـطه الخوخة وهي 

فتحة صغرية لدخول شـخص واحد غري 
منتصـب وكأن املكان يقول لزائريه عفوا 
أنـت أمـام تاريخ مملكة عظيمة اسـمها 
السـعودية هذا الباب ما زالت آثار جراح 
الحروب القديمة سـاكنة فيه ولو دققت 
النظر جيدا سـرتى سـنة رمـح من تلك 
املعارك تسـتقبلك لتقول لك أنت لست يف 

مكان عادي إنه قرص املصمك 
 عنـد البهـو تسـلب انتباهـك ديوانية 
جميلة مع تفاصيل تصلح فعال للتوظيف 
الدرامي، املكان ينطـق يف صمته الصائت 
واألبـواب وجماليتها تجعلـك يف فلك آخر 
ال يحتـاج لصواريخ أو مركبـات فضائية 
لتصـل إليه، إنـه يف خالصتـه ويف كلمات 
قليلة «الجمال األصيل» وحتى املسجد التي 

يستقبلك يرسخ الهوية للمكان وأهله. 

وال تنـىس البـرئ يف الجهة الشـمالية 
الرشقيـة واملدفع الذي لم ينسـه التاريخ 
وإنمـا هو أرص عىل الحضـور دفاعا عىل 
هـذه الذاكـرة وخـارج كل هـذا تجدك 
يف اجتمـاع غـري مربمـج مـع كل زعماء 
العالم الذيـن زاروا املكان فتلتقط صورا 
مـع صورهم املوشـحة للجـدران املثرثة 

بالصمت الصائت
متحـف قـرص املصمك الـذي يقف 
شـاهدا عىل عراقـة هذا البلـد وأصالته 
تحول برعاية امللك سلمان بن عبدالعزيز 
كمتحـف  للريـاض  أمـريا  كان  حـني 
للذاكـرة الجماعية يؤرخ لتاريخ توحيد 
اململكـة وذلك يف عام 1995 وسـاعتها 
أحيل شأن العناية به إىل وزارة املعارف 
آنذاك وتحديدا لوكالة املسـاعدة لآلثار 

بالتنسـيق مـع الهيئـة العليـا لتطوير 
الريـاض بعد أشـغال قـدم مخططها 
من طرف أمانـة مدينة الرياض يف عام 

1979م. 
هـذا املـكان الـذي يشـع تاريخـا يف 
رحـاب لحظـة غامـرة يجعلنـي أشـبع 
رغبتـي يف التعلم عىل طريقتي من جمال 
املكان بكل تفاصيله وأعبئ ذاكرة جوايل 
بصور كما لو كان هذا ألول مرة ثم أغادر 
إىل السـاحة املقابلة وأطلب قهوة أحملها 
معي لتجالسـني سـواء كنـت وحدي أو 
مـع العائلـة أو مـع أبو عمـر أو الراحل 
أبو سـامي وأفـرش عىل األرض بسـاطا 
وأجلـس قبالة املكان الـذي يرفرف عليه 
علـم للمملكة كبـري كرب حبي لهـذا البلد 

العظيم.

تكثر الكهوف يف الحـرار والجبال: 
مثـل الكهـف االسـتيطاني الضخم يف 
جانـني التي تقـع يف الشـمال الرشقي 
من مدينة حائل الذي يبلغ طوله حوايل 
50م وتنتـرش عـىل جدرانـه الداخلية 
وعند مدخله مجموعة كبرية من طبعاٍت 
لكفوف برشية، ومثل كهف أم جرسان 
الذي يقـع رشق الثمـد (والثمد جنوب 
خيـرب مـا يقـارب عـرشة كيلومـرتات 
حالياً) الذي يعترب أطول كهف يف العالم 
العربـي حيـث يبلغ طولـه (1500م) 
والحديـث حاليـاً ال يتعلـق بكهـف أم 
جرسـان وال كهف جانني، وإنما يركز 
عىل كهـف ذارة وذارة تقع يف الشـمال 
الغربي ملدينـة الحناكية (غرب النخيل 
وتبعـد عنه بمـا يقارب 15كـم) وهي 
قريٌة حديثة قليلـة املنازل (أثناء زيارة 
الكاتـب لهـا) أََخذت لها مكانـاً بنهاية 
حرة (ليـىل) أو (حرة خيرب) مع ُبعدها 
عن خيـرب، وحرة ليـىل تذكـر كثرياً يف 
شـعر املحبني حتى أن بعضهم يتمنى 
أن يبيـت ليلًة بهـا (وما أكثـر ما بات 
الكاتب يف حرة ليىل ويف أطرافها عندما 
كان يتتبـع مواقع املـدارس) قال أحد 

املحبني:
ليلًة أبيتّن  هل  شعري  ليت  أال 

أهلي ربتني  حيث  ليلى  بــحــرة 

تمائمي عــلــّي  نيطت  بها  بـــالٌد 
عقلي أدركني  حين  عني  وقطعن 
وقـد فتحـت بــ(ذارة) مدرسـة 
قبـل أكثر من ربع قـرن وكان الكاتب 
يتجـول عىل املـدارس ومنها مدرسـة 
ذارة االبتدائيـة التـي لـم يمـض عىل 
فتحهـا سـوى عـام أو عامـني وكنُت 
أي:  املدرسـية  اإلدارة  عـن  مسـؤوالً 
مرشف إدارة مدرسـية، وعـادة أطلع 
عىل جميع أعمال إدارة املدرسـة وكان 
الربيـع يغطـي ذارة ببسـاٍط أخرض 
مـع جمال األشـجار وتعـّدد أنواعها، 
بل وتشـعر بأن الهواء الذي تتنفسـه 
يحمل إىل رئتيك عبق الربيع، وتعودت 
االجتمـاع مـع الطـالب ومشـاركتهم 
أحياناً (الفسـحة الكبرية) وأسألهم - 
حسـب موقع املدرسـة - عـن الجبال 

واألودية وأين يسـكنون، وتّم ذلك مع 
أطفال املدرسة (الصف األول والثاني 
فقط) فقلت لهم: إنني ذاهٌب إىل كهف 
ذارة (وهو قريٌب من املدرسـة) فقال 
يل أحدهم وبكّل براءة: (أمي تقول إذا 
هـوَّد الليل ِتطلع الجنيـة فال تروح يا 
أستاذ (هوّد الليل أي: إذا سكن الليل) 

وقد ذّكرني كالم الطفل:
سكَن الليل، ويف ثوِْب السكون

تختبي األحالْم
وسعى البَدُر، وللبدِر ُعُيون

ترصُد األّياْم
وفعالً ذهب الكاتـب إىل كهف ذارة 
ومـألت أشـواق الربيع أقطار نفسـه، 
إضافة إىل أنه كان شـاباً وكان آنذاك يف 
حاجـٍة إىل َمْن أو ما يطفـئ أو يخفف 

هذه األشواق مردداً - آنذاك:
فتعايل، يا ابنَة الحقل، نُزور

اْق كرمة الُعشَّ
علّنا نطفي بذّياك الَعِصري

حرْقَة األشواْق
ومـع معلومات سـابقة عن الكهف 
بأن له عـدة فتحات يسـتطيع أي فرد 
الدخـول منها ويعلم بأنـه لم يصل إىل 
نهايتـه أحـد، ويعلم كذلك بـأن هناك 
أصواتـاً تصـدر عن ذلـك الكهف - إن 
صدق َمن نقل ذلك الكالم - مع كل ذلك 

تشـّجع لزيارة الكهف مـا دام لم يأِت 
وقت (إذا هـوّد الليل) تلك العبارة التي 
قالتهـا األم ونقل يل طفلها، إذاً (الجنّية 
سـتكون يف كهفها املسـحور لن تخرج 

يف النهار) 
التخايف، فعروُس الجّن يف

كهِفها املَسحوْر
هَجَعْت سكرَى وكاَدْت تختَِفي

عن عيون الحوْر
وحتـى مليك الجـّن بعيـٌد عن هذا 
الكهـف وال يعطيه أي أهميـة؛ ألنه إذا 

مّر به (يروح):
ومليُك الجّن إن مّر َيُروْح

والَهوَى َيثنيْه
فهَو مثيل عاِشٌق كيف َيبوْح

بالذي يضنيه!
ووصـل الكاتب الكهـف ودخل من 
إحـدى فوّهاته وسـمع بعض األصوات 
ولعلّها أصوات الصخور التي تتساقط 
أثنـاء نزوله، لكـّن املعلومات التي لديه 
جعلته يعتقد بأنـها أصوات من الداخل 
وأحّس بالخوف الذي أخذ يزداد وخرج 
مرسعـاً وامتطى سـيارته وهـو يتمتم 
باملعوذات وترك تلـك األجواء الربيعية، 
وكل مـا أرسع يحسُّ بـأن ما تحيط به 
من أشـجار ترسع معه، سالٌم عىل ذارة 

وكهفها املسحور...

تعـّم الفرحة أهل البلدة عد سـماع 
هذا النـداء: (يا جرّادة تـرَى الجراد يف 

املكان الفالني).
فإذا حّط الجراد مـع حلول الظالم 
يف املوقع املنوّه عنه، واسـرتاح بعد عناء 
مـن رحلتـه التي قطع خاللها مسـافة 
طويلة، سارع الناس وكل منهم يحمل 
كيساً أو (خيش)، فإذا عبأه بهذا الزائر 
املرحـب بـه، وكان الجراد وفـرياً، فقد 

يلجأ إىل خلع ثوبه وتعبئته أيضاً.
ال شـك أن لهـذا الصيـد مخاطره، 
إذ ال تخلو شـجريات أو أحجار يتجمع 
حولها الجراد من وجود حية أو عقرب، 

تصعب رؤيتهما يف ظالم الليل. 
عـىل كل حـال، يعتـرب هـذا الصيد 
غنيمـة ما بعدها غنيمة، ففيه إدام غني 

بالربوتني، خاصة إذا كانت كمية (املكن 
- البني املائل للسـواد املمتلئ بالبيض) 
تفوق كمية (الزعري) األصفر، وهو ذكر 

الجراد.
ويف صبـاح اليـوم التـايل تنصـب 
القـدور يف البيوت لسـلق الجراد يف ماء 
مملح، ثـم  يؤكل منه طازجـاً بإدخال 
الجـرادة يف الفم والقبض عىل ريشـها 
بالسبابة واإلبهام مع سحب الريش، ثم 

أكلها بكاملها أو بعد نزع الرأس. 
وُينـرش معظمه يف أسـطح املنازل 
حتى يجـف، ثم يحفظ يف مـكان بارد 

بعيداً عن الرطوبة، ويبقى ألشهر. 
كان الجراد يعرض للبيع يف سـوق 
املقيبـزة حيـاً يف كيـس أو يف خيـش، 

ومطبوخاً بالوزن.

ذارة
وكهفها المسحور

دكاكني سوق الرقعة(يا جرادة)

د. تنيضب الفايدي

ناصر بن سعد الدباس

إبراهيم بن سليمان الوشمي

محمد لويفي الجهني



األسبوعية

الشـيخ فيصل بن محمد بن عبدالعزيز الشـهيل 
من الشـخصيات العامة باململكة العربية السعودية. 
كان مـن أوائـل الدارسـني خـارج اململكـة وتقلـد 
مناصب عديدة. منها مدير عام املوانئ ووكيل وزارة 
املواصالت والرئيس العام ملؤسسـة السكك الحديدية 

ومحارض يف جامعة امللك سعود.
كمـا له إسـهامات عديـدة يف مجـاالت الرياضة 
واإلعـالم أبرزهـا منصبـه كنائـب رئيـس االتحـاد 
السعودي لكرة القدم، ترؤسه لنادي الهالل السعودي 
من 1390هـ إىل 1395هـ، وترؤسه لنادي النهضة 

السعودي.
ولـد فيصـل الشـهيل يف مدينـة الطائـف غرب 
السـعودية، حيث كان والده أمرياً عليها. بدأ دراسـة 
املرحلة املتوسـطة يف بغداد ثم انتقل إىل لبنان ليكمل 
دراسـته باملرحلة الثانوية وكذلـك املرحلة الجامعية 
بالجامعـة األمريكية يف بـريوت التي حصل منها عىل 
شهادة البكالوريوس يف االقتصاد واملال وبعد انتهائه 
من ذلك غـادر إىل الواليات املتحدة األمريكية حاصالً 

عىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال.

المناصب 
توىل الشـيخ فيصل الشـهيل عدداً مـن املناصب 
يف الدولـة كان منهـا تعيينه أول مديـر عام باملوانئ 
يف اململكة ثم وكيل وزارة مسـاعد للطـرق واملوانئ، 
وتعيينه رئيساً عاماً ملؤسسة السكك الحديدية برتبة 
نائـب وزيـر ملدة عرشين سـنة وحتى تقاعـده، كما 
تـرأس وفد اململكة يف عدة مؤتمـرات خارجية تتعلق 
بالسـكك الحديدية والنقل واملوانـئ يف اململكة ودول 
العالـم منها أول مؤتمر لقانـون البحار يف فنزويال، 
إضافة إىل ذلك تم تعيينه رئيساً للمجلس االستشاري 
للسـكك يف العالـم ونائبـاً لرئيس املنظمـة البحرية 
العامليـة ونائبـاً لرئيس الهيئة االستشـارية البحرية 
«أمكـو» وعضواً بمجلـس إدارة األكاديميـة العربية 

للنقل البحري منذ تأسيسها يف األسكندرية.

اإلعالم 

كان لفيصل الشـهيل دور بـارز يف تطوير العمل 
اإلعالمي والصحفي. حيث شغل عدداً من املناصب يف 

اإلدارة والتحريـر أبرزهـا:
* شـغل منصب املرشف عىل التحرير واإلدارة يف 
جريدة الجزيرة وكان عضو مجلس اإلدارة ملؤسسـة 
الجزيرة للصحافة والطباعة والنرش ومن املؤسسـني 

للجريدة.
* عضو مجلس إدارة دار اليوم لإلعالم.

* املرشف العام عىل التحرير بجريدة اليوم.
* مؤسس جريدة الريايض.

* أحد مؤسـيس مؤسسة عسري للصحافة والنرش 
(جريدة الوطن).

الرياضة 
* نائب رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم.

* توىل رئاسـة نـادي الهالل لكرة القـدم ونائباً 
لرئاسة النادي ملدة ثالث دورات(5).

* رئيـس لنـادي النهضـة.
* نائب رئيس االتحاد السعودي لسالح املبارزة.

* عضو اللجنة األوملبية السعودية.
* رئيس اللجنة األهلية لتكريم الرياضيني.

* رئيس فخري لعدة أندية سعودية مثل: (نادي 
املزاحمية الريايض).

هو رجل الدولة والرياضة والخير
** مسـرية حافلـة باملناصـب والنجـاح لم تزد 
الشـهيل إال تواضعـاً وقربـاً مـن النـاس حتى بات 

نموذجاً للنجاح والتواضع واإلنسانية.
** الشـهيل الناجح يف كل تجاربـه يتعامل مع 
اإلعـالم بانفتـاح وتقدير فهو يؤمن بـل ينهج الرأي 
والـرأي اآلخر عمـًال وتعامـًال ويف الرياضـة يحرتم 
املنافسـني ويقدرهم مع فخـره واعتـزازه بهالليته 

وبمساهماته يف زعامة الهالل وبطوالته وإنجازاته.
** مجلس الشهيل يضم الكبار والصغار والغني 
والفقري والقريب والبعيد فهو إنسـان بكل ما تحمله 
الكلمة مـن معنى وهو رجل خري بـكل حاالته رجل 

متصالح مع نفسه ومع اآلخرين.
** سيظل معايل الشيخ فيصل بن محمد الشهيل 
اسـماً مهماً ورقماً صعباً يف كل املهـام الذي توالها.. 
وسـنظل مقرصيـن يف اسـتعراض تاريـخ الرجـل 
التاريخي وتعداد مزايـاه ولكنها نبذة مخترصة عن 
رجل من أهم شخصيات الرياضة واإلعالم واملجتمع.
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فيصل بن محمد بن عبدالعزيز الشهيل إلى رحمة اهللا

الفقيد رحمه الله مع األمري بندر بن محمد شفاه الله

سمو أمري املنطقة الرشقية يكرم الفقيد يف إحدى املناسبات

فيصل الشهيل خالل مهام عمله مع نائب رئيس وزراء أسرتاليا ووزير النقل

فيصل الشهيل مع والده رحمهما الله وعدد من أفراد األرسةالفقيد مع أرسة القسم الريايض يف صحيفة الجزيرة

امللك سلمان حني كان أمريًا للرياض مع الفقيد يف إحدى املناسبات بحضور األمري د. عبدالعزيز بن عيافخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان -حفظه الله- خالل استقباله الفقيد فيصل الشهيل -رحمه الله-

الفقيد الشهيل خالل مناسبة رياضية بحضور امللك عبدالله واألمري فيصل بن فهد -رحمهم الله-

لفقيد يف إحدى املناسبات بحضور األمري د. عبدالعزيز بن عياف
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الذاكرة المنسية..!

د. حسن بن فهد الهويمل

إنها ذاكرة املكان (الجغرافيا األدبية) أي حدث، 
وأي وجود محمول بثنائية الزمان واملكان. وموجات 
األثري تحتفظ بالصـوت والصورة أزليا، وقد يكون 
هـو كتاب املكلف، إن لم يأت نص يقطع صوت كل 
مفرس، فاللـه املؤوِّل الحق، الذي ال يعزب عن علمه 
يشء. املبـدع، واملتحـدث بعفوية يـروون الحدث، 

وآثاره املرتتبة عىل وجودهم، ومنطلقهم املكان. 
السياسـيني،  الشـعراء  مسـارح  عرفنـا  لقـد 
والغزليني، وراق لنا وصف مالعبهم، وآثارهم، ذلك 

كله تحول إىل تاريخ مـيلء باألحـداث والحـوادث. 
لـو قرأنا موسـوعات األدب كــ (األغاني) ألبي 
الفـرج األصفهانـي، و(معجـم األدبـاء) لياقـوت 
الحموي. ويف العرص الحديث (تاريخ األدب العربي) 
لشـوقي ضيـف لوجدناهـا تعـول عـىل الظرفني: 
الزماني، واملكاني، ولوجدنـا أمكنة ثرية باألحداث 
والحـوادث، حتـى إن بعض األماكـن تميزت ببعد 

داليل، كالترصف، والغزل العذري، والغناء. 
ومن أوهام (شـوقي ضيف) القول إن الحرمني 

موطن الغناء، واملغنني. 
لقد خلد الشـعر بـكل أبعـاده الدالليـة أمكنة 
و(جبـل  كـ(الرامتـني)  أثريـة  معالـم  أصبحـت 

التوباد).
 أسـتاذنا وصديقنا املحقـق (عبدالعزيز املانع) 
أنجز مرشوعاً أدبياً تتبع مسـار أبي الطيب املتنبي 
من مرص إىل املدئن (عـىل خطى املتنبي) ومن قبلة 

العالمة حمد الجارس حاول تتبع طريق الهجرة. 
هـذا الجهد املتميـز أرخ ألمكنة انطوت عىل آثار 
حافلـة بجالئل األعمـال. إنها ذاكرة املـكان وكتب 
الرحالـة كـ(ابـن بطوطـة) و(ابن جبـري) خلدت 

أمكنة حافلة بجليل املعاني. 
ودعك من رحـالت الحج، التي تعـد بالعرشات 
وهـي كتـب تحكي شـق األنفـس التـي يواجهها 
الحجاج. ما تحمد الله عليه تمهيد السـبل، وتأمني 
الطـرق يف عهد املؤسـس امللـك عبدالعزيز -رحمه 

الله-، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري الجزاء. 
أذكـر أن هناك كتابـاً عن (الجغرافيـا األدبية) 
وهو مـن ضمن كتب مكتبتي، أتمنـى العثور عليه 

إلتحاف القارئ بيشء منه.
إنها بحق ذاكرة منسية، حارضة، غائبة. 

تنويه
نـرش يف العدد املـايض ( 683) يف زاوية مسـاقات 
لألستاذ الدكتور عبدالله الفيفي مقالة: (من أبي خراشة 
إىل إمـام النحاة األكرب) عىل أنهـا الحلقة األوىل، والواقع 

أن ما نرش مثّل املادة كاملة؛ فنعتذر وننوّه.

(1)
** انقىض من عمر زاوية «إمضاء» 
أكثـُر من عرشة أعـواٍم ُوّثـَق منها عام 
2011م ما يفوق «مئَة» حلقة ُنرشت يف 
كتابه: (إمضاء لذاكرة الوفاء)، واجتمع 
مثلُهـا وربما مثالها فلـم ُيحِصها بعد، 
وبقي لديه إمضاٌء سوَّفه طويًال انتظاًرا 

ملوعٍد أكثر مالءمة.
** يعرُف أنه لم يخطَّ كلمًة واحدًة 
- طيلة مسريته الكتابية - متفيئًا ظالَل 
نفٍع خـاص، وخشـية تفسـرٍي ال يقبُل 
التربير جـرى تأجيُل هذا اإلمضاء حتى 
لم يعْد له اليوَم تعليل؛ فرغبُة صاحبكم 
الشـفهيُة واملكتوبـُة يف «الرتجـل» من 
موقعه محفوظٌة لدى أستاذه منذ وقٍت 
بعيـٍد يف انتظـار موافقتـه، وتقّدمتها 
اعتذاريٌة ُرفضت يف فرتة رئاسة األستاذ 
محمـد بن نارص ابن عباس، وال سـبب 
ه أن  سـوى أنـه قـد أطـال ُمكثًـا وحقُّ
يسـرتيح؛ فكذا صنع حني غادر «معهد 
اإلدارة»، وهجـر «التعـاوَن اإلذاعـّي»، 
وأنهى تعاقَده مـع «القطاع الخاص»، 
وألغى  االستشـارّي،  نشـاطه  وقلّـص 
ترخيَص مكتبـه الخاص، ولهذا حكايٌة 

«سرييٌة» إن أذَن الله بكتابتِها. 
لتسـويف  معنـى  فـال  وإذن؛   **
«اإلمضـاء» أكثر، وآَن أْن َيكتب سـطرًا 
حافة  مـن ِسـفٍر يسـتحقه أسـتاُذ الصِّ
العامُل  واإلداريُّ  الصحفيـني  ورئيـُس 
بجناحـي «املهنيّـة والتحدي» األسـتاذ 

خالد بن حمد املالك. 
(2)

** قاد «أبو بشار» العمَل الصحفيَّ 
املؤسـيسَّ أكثـر مـن نصف قـرن، وما 

الظـنُّ أن أحـًدا ماثله يف هـذا اإلنجاز؛ 
فقد توارى رفاُق الـدرب املخرضمون، 
وانتحـى الجيل الذي تـاله ومن تالهم، 
وقـّدم املالك - خـالل عقـوٍد - تجربًة 
األوىل  فرئاسـته  الدراسـة؛  تسـتحق 
لتحرير الجزيرة كوَّنـت بناًء «مكتمًال» 
رسـم عليه اسـَمه ووسـَمه، وحني عاد 
إليـه - بعد غياب خمسـة عـرش عاًما- 
ا،  ألفـاه «مكتهًال» فأعاده جديـًدا نِرضً
وإذ توىل رئاسـة هيئـة الصحفيني فإن 
مسـؤوليته تخطـت «الجزيرة» سـعيًا 
إلنقاذ املهنـة الصحفيّة التي تحتاُج إىل 
عمليـٍة جراحيٍة كربى تشـبُه تلك التي 

رافقت إلغاَء ِصحافِة األفراد.
** املالـك إدارٌي مـرٌن يقظ، يؤمُن 
عـام  ومنـذ  واملسـاءلة،  بالتفويـض 
1999م - حـني عمـل صاحبكـم معه 
مديـرًا للتحريـر الثقـايف - لـم يراقْب 
مواَده، ولم يتدخل يف اسـتكتاباته، ولم 
يفرض عليه دواًمـا محدًدا، ولم ُيتابعه 
يف عمـٍل اسـتبطأه أو يلْمـه عـىل آخر 
اسـتعجله، ومىض ُكتّاٌب وجاء سواهم، 
وانكفـأ محـررون وحلَّ غريهـم، وظّل 

سنًدا يشدُّ األزَر وال ُيصدُر األمر.
** مىض من عمر «املجلة الثقافية» 
قرابة عرشين عاًمـا 3---3 2003م - 
وصدر منها حوايل «سبع مئة عدد» ولم 
يختلـف «الرئيـس» و «مدير التحرير» 
يوًمـا، واكتفى األسـتاذ بإحالـة ما يرُد 
من مالحظات أو مساءالٍت إىل صاحبكم 
الـذي ُيعّد الـردود ويقـدم اإليضاحات 
ويتحّمل التبعات؛ فسـار املركب ُرخاًء، 
واطمـأنَّ «األسـتاذ» إىل أن هـذه املجلة 
– بنسـختيها الورقيـة واإللكرتونيـة - 

ستظّل مصدًرا مهًما للمعنينّي بالحركة 
الثقافيِة السعودية.

** أبو بشار مؤدٌب مهذٌب ال ُتسمع 
منـه كلمٌة نابيٌة أو صـوٌت مرتفع، ومن 
عايش العمل الصحفي فإنه ال يعدم من 
يتمثل يف سلوكه العميل ما يناقض طرَحه 
النظـرّي، ورشوُح « األسـتاذ» انعكاٌس 
تسبقها  لطيفة  فمخاطباته  لشخصيته؛ 
مفردات: « األخ - الزميل – األسـتاذ..» 
ويعقبها التوقيع والتأريخ بخٍط «أحمَر» 
جميٍل، وُعهد يف بعض القيادات اإلدارية 
اصطفاُؤهـا ملن تود وإبعاُدها سـواهم، 
وبالرغم من قسـوة األعوام الفاصلة بني 
رئاسـتيه 1984-1999م فلـم ُيقـِص 
أحـًدا قاطعـه أو انتقـده، ولـم تصبح 
االسـتقالُة مادًة لحديثـه؛ مزهوًا بها أو 
مهموًمـا منهـا أو معاتبًا مـن يديرون 

ظهوَرهم وَفَق اسـتفاداتهم.
والتكتـالُت  الشـلُل  تعنيـه  ال   **
الصحفية فال َيجمع مريدين، وال يستدرُّ 
الثناء أو يستدرج املُثنني، ونالته إساءاٌت 
فلـم يأبْه بهـا إذ اعتاد عـىل أضعافها، 
وتفوق يف إِضعافهـا، وهو رمز إعالمي 
عاقـٌل بقوة وقوٌي بتعقل فال ُيرى بغري 
ما فرضته عليه تربيته، وغذَّاه انتماؤه، 
وارتضتـه أخالُقـه، واجتمعنـا خـارج 
الوطـن يف «دبـّي وأبو ظبـي وباريس 
وبريوت» فكان أبو بشـار هناك كما هو 

هنا، رزانًة وهدوًءا وحكمًة وترسما.
يحِكهـا،  فلـم  األرساَر  عـرف   **
وسـَرب األغوار فلم يسـتخرْجها، ويعلم 
عارفوه أنه يعلـم، ويعلم هو أنه يعمل، 
وهو مؤتمٌن ال يضَع معلوماِته الخاصَة 
وخرباِتـه العريضـَة وعالقاتـه املمتدة 
داخـل عناوين بارزٍة كـي ُيرى بغري ما 
َيرى؛ فـال مباهاة وال محابـاة، ويظلُم 
قلَمـه حني يكتـب لوظيفتـه؛ فإنما هو 
، أمـا قلمـه فمنطلـق،  دوُره الرسـميُّ
وأسـلوبه منعتق، وأفـكاره ُحرّة، ولعل 

سـريته – حني ينرشها – َتعرب أسواَره، 
وليت وزارتي الثقافة واإلعالم ُتكرمانه 

بما يصُفه وُينصفه.
(3)

** حني ُيـؤَرُخ لِصحافة الوطن يف 
عهد املؤسسات فسـيكون فصلُها األهم 
ابَن «الرس» الذي ابتدأ عسـكرًيا ناشئًا 
وموظًفا صغـرًيا فصار إعالميًـا كبريًا؛ 
أصدر الجزيرة يومية، وأسـس جريدة 
املسـائية دون انتظـار، وأوقفها بقراٍر 
وإرصار، وأدار رشكـة التوزيع الوطنية 
يف أول ى خطواتها، وراهن عىل تحديات 
إنقـاذ مـا بقي من املؤسسـة فكسـب، 
وتبنـى نـرش مجـالٍت متخصصـة مع 
الجريدة فارتقـت، وتوىل توجيه طباعة 
«إصدارات الجزيرة الثقافية» عن «أعالم 
الثقافة السـعودية» يف مجلدات، وأنشأ 
الكرايس البحثيـة يف معظم الجامعات، 
ونتجـت عنها كتٌب ومخرجـات، وترك 
منصبـه بشـموخ وعـاد إليه بـإرادة، 
واقتسـم الناس حبَّ «القصيبي» وأثبته 
املالك ب» االستثناء»، ووثقه «للتأريخ»، 
ـه غـازي بثقتـه، واصطفاه ب  واختصَّ
«حديقة الغروب» و»سيدتي السبعون»، 
حافتني:  وهـو اآلن رئيـس اتحـاد الصِّ
السـعودية والخليجية، وله بضعة عرش 
كتاًبـا، ويديـن لـه عـرشات اإلعالميني 

واإلداريني الذين تخرجوا يف مدرستِه.
** األسـتاذ خالـد بن حمـد املالك 
يحتمـُل عناء اليوم كي ال يكون «رئيَس 
التحريـر األخـري»، ولوال األزمـة املالية 
الخانقـة التـي تعانيها صحـف اليوم 
والنفـق الذي دلفت إليـه لغادر موقعه 
واسـتمتع بإيقاعـه، فلُيعنْـه اللـه عىل 
ٍة تتطلـُع إىل  تصديـه ملسـؤوليٍة عصيـَّ
أال ينفـضَّ عنها اآلَخرون حتـى ُيْحُيوا 

وا عليها أربًعا. مواَتها أو ُيكربِّ
(4)

** الحقيقُة ال ُتجامُل وال تتجّمل.

رئيس التحرير األخير..

إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

إمضاء

الفنان: عبداله شاهر

مع املالك يف دبي بحضور: أ. عثمان العمري، د. عبدالله مناع، د. جارس الحربش األستاذ خالد املالك متحدثاً يف أحد اللقاءات
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مساقات

مساقات

ثور اهللا في برسيمه

د. أبو أوس إبراهيم الشمسان

مداخالت لغوية

هذا مثل من األمثال الشـعبية، أورده األسـتاذ 
قـال   (1647) ورقمـه  الجهيمـان  عبدالكريـم 
«الثور معروف بالبـالدة وعدم اإلدراك فإذا وجد 
برسـيًما أي قتٍّا فإنها تزداد غفلتـه ويزداد عدم 

إدراكه»(1).
وشـاع يف بعـض ما يكتـب يف الشـابكة قول 
يذهـب إىل أن املثل مغري عن أصل هو (ثور الٍه يف 
برسـيمه)، وهذا القول يغفل عـن أن معنى املثل 
واملـراد منـه يقتـيض أن يكون يف الصـورة التي 
تناقلها النـاس يف عامياتهم؛ ألن إضافة الثور إىل 
لفظ الجاللـة (الله) فيه داللة عـىل أن هذا الثور 
حّر ال يسـتعبده برش فريهقه بالعمل والكد الذي 
يستهلك جسـده ويضعف قوته، وهو يف رغد من 
العيش حيث النبات الرطب املفيد، وهذا من شأنه 
أن يجعـل هذا الثور قوًيا صحيح الجسـم ال يأبه 
بيشء سـوى باألكل، وهو بهذه الصفة صالح ألن 
يشـبه به املرء القوي البنية القليل الفهم والنفع، 
وبلغ من بعض الناس التوقف يف املثل أن استفتى 
به أحد الشيوخ فسأل بجواز قول هذا املثل، وكان 
من جواب الشيخ أن إضافة (ثور) إىل لفظ الجاللة 
(اللـه) فيه رعونة. ولكن يـرد عليه أن الثور دابة 
كغريها مـن مخلوقات اللـه العظيمـة والجليلة، 
وهي داخلـة يف ملك الله، فال ضـري من إضافتها 
إليـه، وكذلك نجد يف القرآن الكريم إضافة الناقة، 
قـال تعاىل ? َهِذِه َناَقُة اللِه لَُكْم َءاَيًة َفَذُروَها َتأُْكْل 

ِيف أَْرِض اللِه? [-37األعراف].
وعنـد املثـل (427) «ثـور الله بـارض الله» 
قال الدليـيش «املعنى: هو كالثور الذي خلقه الله 
بأرضـه يعيـش عليهـا، ويريد أن يرتكـه الناس 
وشـأنه؛ ألن اللـه خلقـه وهو يرزقـه من خريات 
هـذه األرض كما خلق الثور ورزقه. يرضب: لكل 
جاهل بليد يكتفي من دنياه بالشبع والري»(2).  
واملثـل ينطق يف العامية بالوقف عىل لفظ الجاللة 

بالسكون.
واملثل له صور مختلفـة يف العاميات كما جاء 
عنـد التكريتي حني تكلم عن املثـل العراقي رقم 
(664) (ثـور الله بـارض الله)، قـال «يرضب: 

للمتعطل املغفل؛ وملن ال يشعر بما يدور حوله.
فلسـطني (ثـور أللـه بربسـيمه) الربسـيمه 

[هكذا]: الجت [القت] (نبات تأكله الدواب).
     مـرص (زي ُطـور اللْه يف برسـيمه) طور: 

ثور. و(طور اللْه يف برسيمه).
     نجد (ثور الله يف برسيمه).

     وقريب منه:
      الكويت (داّبْة اللْه ْبأْرض الله).

      نجد (شاَة اللْه بأْرَضه)»(3).
وجاء عند العالمة محمد بـن نارص العبودي، 
قـال  يف املثـل رقـم (507) «ثـور اللـه بارضه، 
يـرضب للجاهل القوي الجسـم. وهو من األمثال 
التي تسـتعملها العامة يف العراق بلفظ: ثور الله 
بـارض اللـه، ويف تونس بلفظ: بقـر الله يف زرع 

الله، ويف اليمن: ثور الله يف أرضه»(4).
وهذا املركب اإلضايف (ثـور الله) قديم وجدته 
يف رسـائل الجاحظ، قـال «وخربني عن الشـق، 
وعـن واقواق، وعـن النسـناس، وعـن ُدوالباي، 
وعن الكركـدَّن، وعن عنقاء مغرب، وعن الكربيت 

األحمر، وعن ثور الله يف األرض»(5).
والـذي أريد االنتهاء إليه أن الزعم بتغيري املثل 
الشـعبي (ثور الله يف برسيمه) متوقف فيه وهو 

عىل طرافته غري مقبول.
- - - - - - - - - - - - - -

(1) عبدالكريم الجهيمان، األمثال الشعبية يف 
قلب جزيرة العرب، 2: 158.

(2) عبداللطيف الدلييش، األمثال الشـعبية يف 
البرصة، 1: 202.

(3) عبدالرحمـن التكريتي، األمثال البغدادية 
املقارنة، 2: 58-57.

(4) محمد بن نارص العبودي، األمثال العامية 
يف نجد، 1: 335.

نـرشة  األدبيـة،  الرسـائل  الجاحـظ،   (5)
الهنداوي، ص22.

 
 

العربة دائماً بالنتيجة،
الفالح يف مزرعته،

والطالب يف مدرسته،
والعامل يف معمله،

أما املصيل، فال يعلم بحصيلة صالته إالّ 
خالقه..

يعلم بخفيات رسائره.
الكاتب يكتب، واملعلّم يعلم،

وكل يميض حسب مقاديره..
مضت بنا الحياة ونحن.. ونحن..

ولكن املنتهى غري معلوم.
عامل يعمل بصمت،

وآخر يصيح هنا وهناك،
تجده يف كل محفل..
الصامت ينتج وينتج،

وصاحب الحضور ينظر وينظر..

التقدير الح بعد تعب..
وبصيص ضوء بدأ

أُعلن الفوز..
كان صاحبنا قد مضت به الحياة،

ال يتوسل ألحد،
وال يفرض ذاته عىل أحد..

يميض وهو يفكر،
قلمه وجهازه همه..

ُكتبت عنه املقاالت، دون إذن منه،
كما ُكتبت عنه البحوث بال علم منه..

حملته كتاباته املتزنة إىل عقول اآلخر..
يناقـش قضايـا مجتمعية مغلفـاً إياها 

بالرمزية..
هدوئه واتزانه انتقل إىل رؤاه وأفكاره..

رّبى ذاته عىل االستقامة،
كما هو وأوالده..

فكان عمله مرآه عاكسة له..
إنه صاحبنا «عبد العزيز الصقعبي»

الكاتـب األنيـق يف كتابتـه، واألنيـق يف 
تعامله..

لقد أعلن فـوزه بجائـزة وزارة الثقافة 
لهذا العام 1442هـ

فنهنئـه ونهنئ أنفسـنا، ألنه يسـتحق 
الفوز...

واجهت املجالت الثقافية تحديات كثرية 
يف بيئـة رقمية جديدة، فيمـا يتعلق بنماذج 
التحريـر واألعمـال، وخضعـت لتغيـريات 
عميقـة. وتشـري الدراسـات األخـرية حول 
الصحافة الثقافية بشكل عام إىل وجود أزمة 
بني األسلوب التقليدي والرقمي، والقول إن: 
«العرص الورقي استنفد معطياته واستطاع 
أن يمد اإلنسـانية بوسيط خدمها ردًحا من 
الزمن واسـتفادت من تلـك الخدمات، لكن 
العـرص اآلنـي يف حاجة إىل مـا يتماىش مع 
قوانينـه وجديده. فعرص االتصاالت هنا هو 
عـرص الرسعة وعـرص التفاعـل، فمن املهم 
أن تجد وسـائط تضمن هذه الخدمات ولم 
يجـد البرش خـرياً من الوسـيط اإللكرتوني 
ليكـون موجها له وخادما، وحتى الخدمات 
التي يقدمها اسـتطاعت أن تقنع اإلنسـان 
بـرضورة االندماج فيـه واالسـتفادة منه؛ 
والتفـاوت الحاصـل بني الوسـيط الورقي 
ونظريه اإللكرتونـي الرقمي هو الذي جعل 
التجديد رضورة ملحة إذ ال يمكن للوسـيط 

الورقي تحقيق ذلك».
الثقافيـة  املجـالت  أن  جيـدا  ونعلـم 
مخصصة بشـكل أسـايس لألعمال األدبية 
والفنية، التي يمكن تعريفها (عىل حد تعبري 
حنة آرنت) أنها: «تلك األشـياء التي ترتكها 
كل حضارة وراءها كجوهر وشـهادة دائمة 
للروح التي حركتهـا». وتلك األعمال الفنية 
واألدبية ليسـت سلًعا اسـتهالكية، لها فرتة 

محددة وتنتهـي? بل هي ذاكرة الشـعوب 
األكثر ديمومة وخلوًدا. وهنا تتفوق األعمال 
اإلبداعية عىل جميع األشـياء األخرى؛ نظرًا 
لقدرتها عىل البقاء يف العالم لفرتة أطول من 
أي يشء آخر، والشواهد التاريخية كثرية يف 

هذا املجال.
لكـن هـذه املجـالت الثقافيـة يف اآلونة 
األخـرية أصبحت تواجـه صعوبة يف جعلها 
مثـرية الهتمـام املتلقـي، حيـث ال يمكـن 
القول إنها تلبي حاجة املتلقي (املسـتهلك) 
إىل املعلومـات املطلوبـة يف العمـل اليومي 
وللحياة اليومية، سواء للرتفيه أو األخبار أو 
االقتصاد. فالنرش األدبـي يف العالم العربي 
وكجزء من العالم يعتمد عىل جمهور ضيق 
جدا. واملجالت األدبية قد ال تصل إىل جمهور 
كبري من القراء، فالجمهور الكبري الذي كان 
يجـد متعـة يف قـراءة األدب والروايات قبل 
الثـورة الرقميـة خلفه جيـل يفضل األفالم 
والتلفزيـون ومواقع التواصـل االجتماعي، 
وغريها. هذه الوسـائل قدمت مجموعة من 
خيـارات الرتفيه التي ال تسـتطيع املجالت 
الثقافيـة -يف الواقـع، أو الكتابة األدبية من 
أي نوع- أن تنافسـها. وعىل عكس من يقرأ 
وقت االستجمام املخصص للرتفيه والهوايات 
وغريها، يأتي قراء املجالت الثقافية كخرباء 
بدرجـات متفاوتة مـن القـدرات واألذواق 
التي تحـدد للمجالت من سـيقرأها وكيف 
سيكون الحكم عىل العمل املقدم. ولذا يجب 

أن تنمـي املجالت الثقافية قراًء من الخرباء 
بدالً من جمهور املستهلكني.

ممـا يعكس يف املقـام األول الحاجة إىل 
االهتمام بالعالم الرقمي وعالم االستهالك، 
واألجنـدة  التسـويق  عـىل  يركـز  الـذي 
والشـهرة. وبات عىل املجـالت الثقافية أن 
تطّور تركيزها الثقايف وتفسريها وعرضها 
للقضايـا املختلفة بما يتماىش مـع الثقافة 
املتغرية وصناعة املستهلك واملشهد اإلعالمي 
املتغـري يف جـٍو مـن التنافـس واالحرتاف. 
والعمـل عـىل تصميـم نمـاذج التسـويق 
والتوزيع لتعكـس الخلود للمجلة الثقافية. 
فاملجـالت الثقافيـة تقـوم عـىل الرتاكمية 
فيضيف كل عـدد جديد من مجلـة ثقافية 
نفسـه إىل األعـداد السـابقة، دون إلغاء أي 
منهـا، أو التقليل من أهميتها. وهذا يعكس 
الخلـود والرتاكم بدالً من التواتر - النسـخ 
التي لـم يتم بيعها عند ظهور عدد جديد ال 
تزال صالحة كمـا كانت من قبل ويمكن أو 

ينبغي االحتفاظ بها ملزيد من التوزيع.
وكي تصنع محتوى جيـدا جاذبا عليها 
العناية بالدرجـة األوىل باملتلقـي، وتحديد 
جمهور قـراء املجلة ومعرفـة اهتماماتهم، 
باإلضافة إىل متابعـة قضايا املجتمع امللحة 
التي يعتنـي بها القـارئ ويتابع ما يرصد 
ويكتـب حولها. تبدو هـذه األمور جوهرية 
يف النـرش الثقـايف، وهنـا نشـري إىل أهميـة 
سيسـيولوجيا األدب التي تركز عىل «إقامة 
العالقـات بـني املجتمـع والعمـل األدبـي 
ووصفها، فاملجتمع كائـن قبل العمل، ذلك 
ألن الكاتـب محدد به، فهو يعكسـه، ويعرب 
عنـه، ويتطلع إىل تغيـريه، وإنه ليوجد بعد 
العمل، وذلـك ألنه ثمة علم اجتماع للقراءة، 
وللجمهـور الذي يصنع مـن األدب وجودا، 

ويقيم دراسات إحصائية لنظرية التلقي».
القـراء  اتجاهـات  دراسـة  فـإن  ولـذا 
عـرص  يف  رضورة  أصبـح  فعلهـم  وردود 
التحـرر الفكري والتجديد وكرس املركزيات 
التقليدية، فلم يعد (املعنى يف بطن الشاعر/ 
«الكاتـب») بـل إن زماننا –حسـب تعبري 
الغذامي- قد «رسق املعنى من بطن الشاعر 
ووضعه نـاًرا حارقة يف بطـن القارئ. لقد 
انكـرست مركزيـة املعنى ومركزيـة الذات 
األوىل التـي تحتكر املعنى». وقد تكون مثل 
هذه الدراسات بابا لدعم استمرارية املجالت 

الثقافية.
والحفـاظ عىل اسـتمرارية هذه املجالت 
الثقافيـة التـي تعالـج موضوعـات مهمة 
مـن النخبـة املثقفة هو حفاظ عـىل الهوية 
الثقافيـة، وحفاظ عـىل األدب الجاد يف ظل 
انتشـار الـرداءة والخطاب املؤيد لسـقوط 
النخبة الذي ينادي به البعض دون دراسـة 
دقيقة آلثـار اختفاء أو انحسـار النخبوية 
لصالـح الشـعبوية، ممـا يثـري مخـاوف 
مسـتقبلية عـىل الهويـة الثقافيـة يف ظـل 
ذوبـان الهويات كنتيجة للحداثة السـائلة. 
فالخطاب اإلعالمي قوة خطرية تحدث عنها 
كثـري من املختصـني منهـم (آالن دونو) يف 
كتابه (نظام التفاهة) الذي تناول فيه (لغة 
التفاهة) التي انتـرشت يف عوالم األكاديمية 
واالقتصاد والثقافة بهدف «إسـباغ التفاهة 

عىل كل يشء».
ولهـذا، فإن الدعـم املؤسـيس والفردي 
للمحتـوى الثقـايف الراقـي الـذي تحرص 
عليه املجـالت الثقافية مهم جـدا وله قيمة 
ثقافيـة ومجتمعية كبـرية لتحقيق التوازن 
أمام الهجمات االستهالكية، وللتصدي لهذا 

االنتشار املخيف لخطاب التفاهة.    

عندما جئـت إىل كلية املعلمني بالطائف 
2004 تعرفـت إىل زمـالء أفاضـل، ولكن 
كان ِمـن بينهم َمن هّش وبّش، َمن بسـط 
املَرقـي، ومد الجسـور. وعرفُت ثـم رأيُت 
فيمـا بعـد، أنـه يفعل ذلـك مـع الجميع: 
سـعوديني ومتعاقدين، إنه األستاذ اإلنسان 
عـايل القريش، ومـع جريان ميـاه األيام يف 
نهر الحيـاة تقاربنا،واغرتفنا من هذا النهر 
األدب والنقـد  حـب  يف  مشـرتكة  َرشْبـاٍت 
والنشـاط الثقـايف داخل كليـة املعلمني أو 
جامعة املعلمني بالطائف -كما يحلو يل أن 
أُسـميَها-. امتد هذا التقارب إىل املسـتوى 
األرسي فقّدمني عايل إلخوته ووالده ووالدي 
املرحـوم -بإذن الله - الشـيخ رسحان بن 

عمر القريش، الذي أوىص عايل وإخوته 
مـن  بـي خـريا، حتـى رصت واحـداً 
(الِهَملـة) عموماً، ومـن (القفزان) عىل 

وجه الخصوص.
عـايل الذي يطبّق الرسـالة الحقيقية 
لألستاذ: أن يعمل من أجل بيئته ومجتمعه 
ووطنه؛ فرتتقـي ذاته مع ارتقائه ببيئته، 
وينمـو علمه وتزدهر معارفـه إّبان بحثه 

عن حلول ملا يصادفه من مشكالت. 
إن هـذا الفهم الواعي لرسـالة األسـتاذ 
جعل من عايل أستاذاً بدرجة إنسان، يحرص 
عىل تهيئـة طالبه ملواجهة الحيـاة العملية 
و الثقافيـة- وهـذا مـا يريـده الوطن(أي 
وطن)، فطالبنـا الذين يمثّلـون ُمخرجات 
التعليم، هم الهدف األسـايس مـن العملية 
التعليمية. وهذا مـا كان يدركه عايل عندما 
نّظم محارضة ثقافية يف كلية املعلمني جمع 

لها األساتذة والطالب. وبكل أستاذية وأبوة 
قّدم لنـا ثالثة من طالبه ليحارضوا أعضاء 
هيئة التدريس بالقسم عن األدب السعودي 
يف موقف لم ُيعهد، وتجربة لم ُتشهد، يمكن 
أن ُتحتـذي مثالً يف عالقة األسـتاذ بطالبه. 
فهو شـديد الحرص عىل أن يترشب أبناؤه 
ثقافتهـم الحديثـة واملعارصة، ويتنسـموا 
ونثـرِه،  شـعرِه  السـعودي:  األدِب  عبـري 
ويتعّرفوا إىل أدبائهم املعارصين؛ لدرجة أن 
الطالب يعرف معه من األدب السـعودي يف 
فصل درايس واحد ما يمكن أن يعرفه غريه 

يف سنوات. 
وعندمـا يتحـدث أو يكتب يف 

تراثنـا النقـدي القديم، نلمح عقـًال واعياً 
بمغـزى الرتاث، ولكنـه ال يحجب القريشَّ 
عـن إعادة التفكري يف هذا الرتاث، ومحاولة 
تلقيه بشـكل جديد، يخضعه ملنهج نقدي 
يجمع بني أصالة املطروح وحداثة الطرح، 
مـن خـالل ذات تشـبعت فأبدعـت، كما 
فعل يف دراسـته عن قصيدة الحادرة التي 
أحيص قراءاتهـا، وعالجها نقديـاً، ثم قدم 

قراءته الخاصة لتلك القصيدة.
وال تقتـرص أسـتاذيته عـىل طالبـه يف 
كليـة املعلمـني وكليـة اآلداب مـن بعدها، 
ولكنهـا تشـمل الطالب الذين ناقشـهم يف 
أطروحاتهم لدرجتي املاجستري والدكتوراه 
وقـد  السـعودية،  الجامعـات  معظـم  يف 
حرضت معه بعضهـا فوجدته يمزج علمه 
بحنوه، وأسـتاذيته بأخوة أو أبوة، ينقد يف 
غـري عنف، يوجه يف غري تكـرب، يطرح رأيه 
وال يصـادر رأي الباحـث، وهـذا ما جعله 
يحتفظ بعالقة طيبة مع تالميذه الذين 

صاروا زمالءه فيما بعد. 
عنـده  التجربـة  إنسـانية  وتمتـد 
لتعكـس اهتمامـه بـاألدب النسـائي 
منـه عـىل إبراز  السـعودي حرصـاً 
املجتمـع،  يف  الحضـاري  الجانـب 
عـىل أن التجربة اإلنسـانية  وتأكيداً 
ال تفـّرق بـني رجل وامـرأة، وتأتي 
كتاباتـه عن الخنسـاء ورجاء عالم 

ولطيفة قاري شاهداً عىل ذلك.  
تعـد الطائف عشـقا ال يفارق 
عـايل القـريش فهـو متيـم بهـا 
لدرجة جعلته يؤنسـنها، ويجعل 
األحرف  تشـكلها  شـخصية  لها 
كتابـه  كان  وقـد  والكلمـات. 
(شـخصية الطائف الشـعرية) 

أول ما قرأت له. 
لقد قدمُت لألدب السعودي 
أثناء عمـيل بالجامعة ما يزيد 

عن خمسة عرش بحثاً ومقالة بحثية، وكنت 
أحد مؤسيس مجلة النادي األدبي بالطائف 
ومدير تحريرها، وشاركت يف عدد كبري من 
املؤتمـرات والندوات الثقافيـة، وكان عايل 
هو السـبب يف أن يفتح الله كل هذه األبواب 

أمامي، إنه مسـكون بالعطاء.
بقيت كلمة وهي أن روح اإلبداع جعلته 
يتفنـن يف تدبري (املقالـب) ألصدقائه، وقد 
نالنـي منها الكثـري، حتى رأيتـه يف إحدى 
املناسـبات يقـع ضحيـة (مقلـب) دبـره 
صديقنا املشرتك املفكر الفيلسوف األستاذ 
الدكتور عايض الثبيتي، وعايض يسـتحق 
منـي هو والرجـل املحـرتم الدكتور محمد 
قاري أن أكتب عنهما، والفضل يف معرفتي 
بهما يعـود - بعد الله- إىل عـايل. ما أروع 

هـؤالء الثالثـة مـن أبنـاء الطائـف!
وأخـرياً أقـّدم الشـكر للنـادي األدبـي 
الثقـايف بالطائـف، والتهنئـة ألخـي عايل  
بمناسـبة إصدار مؤلفاته الكاملة التي تعد 
زاداً لطالب العلم: قبل التخّرج، ودراسـات 

عليا، وما بعدها.
                                          

* أستاذ النقد األدبي الحديث بجامعة 
عني شمس وجامعة الطائف

د. عبداهللا ثقفان 

د. نورة سعيد القحطاني

أ.د. عاطف بهجات

الصقعبي.. والفوز المستحق  

المجالت الثقافية في عصر ذوبان الهويات وانتشار الرداءة

عالي القرشي أستاذٌ بدرجة إنسان

الفنان: رائد األحمري

القريش يححمل حفيدة بهجات يف منزله بمرص
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كان يحلـم أن يكتـب مرسحيـة لألطفـال، يذكر أنه 
حـرض عـدة مرسحيـات للكبـار والصغـار، إضافة إىل 
املرسحيات التي شـاهدها يف التلفزيون، يعلم أن الكتابة 
للطفل ليسـت باألمر الهني، ولكن لديـه الرغبة بالكتابة 
عـىل الرغم أنه لم يمارس الكتابة مطلقاً، هو متعلم يقرأ، 
ولكـن تجاربه يف الكتابة فاشـلة، منـذ أن كان تلميذا يف 
املدرسـة وكانت مادة التعبري تمثل له هماً، فهو ال يمتلك 
الخيال الخصب، وال يقدر أن يكتب جملة مفيدة، كل ذلك 
لم يمنع أن تسـيطر عليه فكـرة الكتابة بالذات لألطفال 
عـرب نص مرسحـي، قرر يف البـدء أن يتعرف عىل بعض 
كتـاب املرسح، وهذا اسـتغرق وقتاً طويـًال، ربما لندرة 
املناسبات املرسحية، وعدم وجود مقرات للمسارح، ولكن 
يف نهايـة األمر تعرف عىل مجموعـة من املرسحيني، كان 
مـن بينهم الكاتـب واملخرج واملمثل، قـال لهم إنه كاتب 
مرسحي متخصص بالكتابة للطفل، ولديه مجموعة من 
النصوص التي يسعى لتقديمها ملخرج متميز، ولكن تلك 
النصوص تحتـاج إىل مراجعة لتصل إىل املسـتوى الذي 
يرىض عنه أوالً وسيعجب الجميع الحقاً بالذات األطفال، 
صدقـه الجميع ولم يلحوا عليـه باالطالع عىل النصوص 
التـي كتبها، وحقيقة هو لم يكتب كلمة واحدة فما بالكم 

بنصوص متكاملة.
كانت خطوته األوىل االطالع عىل نص مكتوب وسـيتم 
تنفيذه، لكن الكاتب فضل أن يبدى رأيه بعد أن يشـاهد 
العـرض، خوفاً من أن يطرح رأيـاً يؤثر يف رؤية املخرج 
املرسحـي، العالقـة بقيت يف إطارها الرسـمي، لم يرغب 
أحـد من املرسحيني أن يكون حـارضاً يف التدريبات التي 
تسبق العرض، بل ُطلِب منه أن يحرض العرض الرسمي، 
كانـت وجهة نظـر املؤلف أن ذلك الرجـل غري معروف، 
وقـدم نفسـه ككاتـب مرسحـي دون أن يقـدم لهم ما 
يثبـت ذلك، وخاف أن يطلع عىل النص الذي كتبه والذي 
سـينفذ، ويقلـده أو، ربمـا، يبحث عن نقـاط ضعف يف 
النص ويشـوهه أمام املخرج واملنتج، بسبب ذلك حرص 
أن يكـون بعيـداً وال يحرض مطلقـاً التدريبات وال يطلع 
عـىل النص املكتوب، ويرى العـرض املرسحي من ضمن 

الجمهور.
ذلـك الرجل الذي يحلم أن يكتـب مرسحية لألطفال، 
يجلس يف الوسـط بني مجموعة من اآلباء واألمهات وعدد 
كبري من األطفال يشـاهدون العرض املرسحي، لم يفكر 
أن يحـرض معـه أي طفل، حتى عندما أخـرب زوجته أنه 
ذاهـب لعـرض مرسحي قـال لها: «سـأذهب ملشـاهدة 
مرسحية صديقي»، ربما لو علمت أن املرسحية لألطفال 

أللزمته باصطحاب أطفالهما.
هـو اآلن جالس يف وسـط القاعـة لم يقابـل الكاتب 
بعـد، حيث كان قرارهما أن يلتقيا بعد العرض املرسحي 
ليخـربه عن رأيه بالعرض، وهو ليس بناقد، وال عالقة له 
بالفنون، ولكن لديه متابعة بسيطة ملا يعرضه التلفزيون 
من مسلسـالت درامية إضافة إىل ما حرضه وشاهده من 
مرسحيات، ورأيه حولهـا ال يعتد به، اآلن ملزم أن يتابع 
عرضاً لألطفال، غابة، ومجموعة حيوانات، رصاخ أطفال، 
ال توجد شـخصيات حقيقية، بل دمـى تتحرك، بالطبع 
بداخلهـا بعـض املمثلني واملمثالت، من حسـن حظه أنه 
يجلـس يف صف به عـدد كبري من األطفـال، ربما يعتقد 
البعـض أنه قريب لهـم، أب، جد عم، املهـم هنالك صلة 
بينـه وبني بعضهم، ولذلك هو حرض هذه املرسحية التي 
ال تصلح له مطلقاً، شـعر أن الفكرة التي سيطرت عليه 
بدأت بالتـاليش، أراد أن يغادر املرسح، ولكن سـيالحظ 
الجميـع مغادرته، وربما الكاتـب واملخرج من ضمنهم، 
وهذا يعني أن املرسحية لم تعجبه، وهو ال يريد أن يحرج 
نفسـه بقول ذلك لهم، فكر أن يتصفـح هاتفه املحمول 
حتى ينتهي العرض، ولكن ربما سأله أحدهم عن مشهد 
باملرسحيـة، هـل يقول له لـم أتابع العـرض، ال عذر له 
مطلقاً، ليتابع العرض، ويسـتعد ألي سـؤال منهم، فهو 
قرر طائعاً الحضور للقاعة، القرار بيده، هل يتابع بدقة 

عىل الرغم من أن املرسحية مخصصة لألطفال وبسـيطة 
جداً تحاكي أطفاالً أعمارهم أقل من سبع سنوات، ديكور 
مبهر، وأناس يرتدون دمي بعض الحيوانات ويتحركون 
عىل خشـبة املرسح، أسـد، زرافة، حمـار وحيش، ثعلب، 
ودب تقومـون بحركات أضحكت األطفـال كثرياً، وكائن 
غريـب، ضخـم،  ال يعرف مـاذا يكون، وبـكل تأكيد ال 
يعرفه األطفال، ولكن يبدو أنه رشير، وجميع الحيوانات 

وبالطبع األطفال الحضور يخافون منه.
حـني فكـر أن يكتـب مرسحيـة، لـم يفكـر مطلقـاً 
بالحيوانـات والدمـى، وال بالخـري والـرش، فكـر بأناس 
أسـوياء أطفـال مالمحهم مبهجـة، يلعبـون ويمرحون 
ويغنون أناشـيد، فكر بحدائق بها زهور وشـالالت ماء، 

ولم يفكر بغابة وحيوانات ووحوش. 
تطفـأ األنوار فجـأة وُيسـمع صوتـاً يف القاعة يقول 
نريـد رجال قوياً ينقذ الحيوانـات يف الغابة من الرشير»، 
رصاخ األطفال يغطي القاعة، ال يدري ماذا حدث، هنالك 
أشخاص لم تتضح معاملهم يف الظالم اتجهوا إليه وسحبوه 
ليجد نفسـه عىل خشـبة املرسح، مع إضاءة األنوار، دوى 
التصفيق يف قاعة املرسح مع رصاخ األطفال، ماذا يفعل.. 
يقف عىل خشبة املرسح أمام الجمهور، جمهور مختلف، 
أطفال، نسـاء، رجال، لكن الغالبيـة أطفال ينظرون إليه 
وكلهـم أمل أن يتخلص من الوحش، لقد أصبح جزًءا من 
العرض املرسحي، ال يعرف كيف حدث ذلك، لم يخربه أحد 
بذلك مطلقاً، ربما شعر الكاتب بمأزق وصعوبة التخلص 
مـن الوحش، وفكر أن يسـتعني به، فهو كما يدعي كاتب 

مثله، وحتماً لديه من األفكار ما تنقذ املوقف.  
هو واقف كاألبله أمـام ذلك الجمهور الغريب، رصاخ 
األطفـال يتعـاىل، وأصـوات الحيوانـات تسـتجدي بـه 
إلنقاذهـم، والوحش الذي اكتشـف أنه كائن ضخم فعالً 
بحجمـه مرتـني، يقرتب منـه ويتعمد اسـتفزازه، يقوم 
بدفعه حتى كاد أن يسـقط، يتعاىل رصاخ الصبية، تتجه 
الحيوانـات إليه لتدافع عنه، ينظـر للجمهور يبحث عن 
الكاتب بينهم، يلتفت للخلف، يبحث عن املخرج، يحاول 
أن يتجه ملؤخـرة املرسح خلف الكواليـس ربما يجد من 
يسـاعده للخروج مـن هذا املـأزق، األطفـال يواصلون 
الرصاخ، يتجه الوحش إىل دمية صغرية ألرنب، ال يرتديها 
أحد لصغرهـا، يحملها ثم يقذف بهـا عىل األرض، يعلو 
الـرصاخ، األطفـال والحيوانات، وهو واقـف كالعمود يف 
الوسط، هذا الوحش يعيث فساداً يف الغابة، يجب أن يفعل 
شـيئاً مفيداً، ليفكر، ولكـن ال مجال للتفكري، ليس أمامه 
إال أن يتـرصف، وبحذر ألن أغلـب الجمهور من األطفال 
وكل حركة قد يكون لها التأثري السلبي، ومن املفرتض أن 
تكـون لديه قدرة عىل إنقاذ الحيوانـات والغابة، بصورة 
يـرىض عنها األطفال، وحتماً هي بسـيطة، وهي القضاء 
عىل الوحش، ليعرف األطفال إن اإلنسـان هو املنقذ، وهو 
الـذي من املفـرتض أن يحافظ عىل البيئـة، لكنه ال يعي 
ذلك، لـم يفكر بطريقة للتخلص مـن الوحش، بل غادر 
خشـبة املرسح هارباً، مع ذهول الجميع، ليغادر املرسح 

لألبد.
 asals2000@hotmail.com

عبد العزيز الصقعبي

نص غير مكتوب

«بلقيس تبقى النموذج األشـد سـحراً المرأة 
فتن بهـا األقدمون، وما زلنا  إىل اليوم نفتتن بها 
... لكثـرة ما امتزج فيها مـن حقيقة وخيال.»-

كتاب امللكة بلقيس التاريخ واألسطورة والرمز- 
الدكتـورة بلقيـس الحرضاني- خلّدهـا القرآن 
ومـن قبلـه التوراة تردد اسـمها كامـرأة مؤّثرة 
يف جميـع األديان السـماوية وخاصـة اليهودية 
بسـبب قصتها مع النبي سليمان، ُرضبت يف كل 

املقدسات كمثال للعقل والحكمة والهداية.
هي كمـا ذكر الفخـر الـرازي «بلقيس بنت 
الهدهـاد بـن رشحبيـل وكان أبوهـا ملك أرض 
اليمـن، وإن اختلـف املؤرخـون يف حقيقـة هذا 

االسم وداللته.
ففـي العربية تعنـي «خليلـة» ويف اليونانية 
تعني «فتاة» ويف الفارسـية تعني «الجميلة التي 
ُتضل األتقيـاء»، والداللة األخـرية مؤرش لبعض 

االفرتاءات التي ُلفقت لها.
جميعنـا كمسـلمني نعـرف جـزءاً من قصة 
بلقيس ملكة سبأ مع النبي سليمان وقد كانت من 
أعظم نسـاء التاريخ وأكثرهن تأثرياً يف السياسة 
يف التاريخ القديم بسبب قوة سلطانها وتحكمها 
يف تجـارة العالم يف عهدها، إذ كانت مملكة سـبأ 
هي املصدر الوحيد للبخـور واملر واللبان. يقول 
الربوفيسـور فرنـر دلـوم إن السـبئيني يف عهد 
بلقيس «لـم يتحكمـوا يف املنتجات فقـط وإنما 
أيضـاً يف التجارة، إذ لـم يكن هناك معبد أو بيت 
سـواء يف بابل أو مرص أو اليونـان أو القدس أو 
رومـا إال وهـو بحاجة إىل هذه املنتجـات القيمة 
... ويف الوقـت نفسـه تجعـل الذهن يسـتحرض 
وجـود ملـكات عربيـات حاكمـات األمـر الذي 
أصبـح يشـكل ظاهرة شـاذة يف عيـون الحكام 
املعارصين يف الرشق األوسـط»-امللكة سبأ الرمز 

و األسطورة-.
فقد شـهدت سـبأ يف عهدها حضارة ثقافية 

وسياسية وحضارية عظيمة.
ولعل أبرز املسـائل جدالً التي تتعلق بسـرية 
امللكـة بلقيـس والتي حولتها إىل أسـطورة  هي 
مسـألة أن «أمها كانت جنية»، هذه املسـألة كما 

يقول كتاب «التيجان يف ملوك حمري» «لوهب بن 
منبه» جعلت شـعبها يـرىض أن تحكمهم امرأة 
بحكم أن هذه الطبيعـة املمزوجة بصبغة األنس 
والجـن تعني أنهـا تمتلك قوة خارقة سـتحمي 

شعبها دائماً من كل رش.
وقصـة الجزء الجنـي من خلـق بلقيس كما 
ُتحكى عىل لسـان وهب بن منبه أن والد بلقيس 
وكان ُيسمى «هدهاد» أثناء عودته من التجسس 
عىل معسـكر عدوه صادف غالم أسـود تحارب 
معه وقتله ليكتشف بعد ذلك أن الغالم هو خادم 
لسيد من أسياد الجن هرب منه ومكافأة لهدهاد 
قرر ذلك السيد من أسياد الجان أن يزوجه أخته 
وكانت ُتسـمى «رواحة بنت مسـكن»، واشرتط 
عليه عدم سؤالها أي يشء ومتى ما سألها سوف 
تختفـي، ولدت تلك الجنية للهدهاد ولدين وبنت 

مات الولدان وظلت البنت «بلقيس».
عندما اقرتبت وفاة الهدهاد والد بلقيس جمع 
وجوه حمري وأبناء ملوكهم وأهل املشـورة فقال: 
«يا بني قحطان أما أنكم تعلمون رأّي يف بلقيس 
عـيل فإنهـا ال ُتخطئ ما تشـري بـه عليكم كيف 

تجون بركـة رأيها؟ قالوا نعم، قال: و أنها أعقل 
النساء والرجال، قالوا نعم، قال فإني استخلفها 
عليكم، فقال له رجل منهم: أيها امللك تدع أفاضل 
قومك وأهل ملتك وتستخلف علينا امرأة إن كانت 

باملكانة التي هي منك ومنا؟
قـال: يا معـرش حمـري إنـي رأيـت الرجال 
وعجمـت أهـل الفضل وسـربتهم وشـهدت من 
أدركـت مـن ملوكهـم فال والـذي أحلـف به ما 
رأيت مثل بلقيس رأيـاً وعلماً وحلماً مع أن أمها 
مـن الجن وإني أرجو أن تظهـر لكم عامة أمور 
الجن مما تنتفعون به.. قالوا سمعنا واطعنا أيها 
امللك.»-كتـاب التيجان يف ملـوك حمري وهبه بن 
منبه- تحقيق ونرش مركز الدراسـات واألبحاث 

اليمنية-
وفكـرة «األم الجنية» يبدو أنهـا كانت فكرة 
شـائعة عند حمري، فقد قالوا أن أم «ذو القرنني» 

كانت جنية».
ونسـب العرب أصول بعض القبائل واألقوام 
للجـن مثل قبيلـة «جرهـم» بزعمهم بـأن هذه 
القبيلـة تنحدر مـن أمهات جنيـات، وقوم ثمود 

والعمالقة.
كما أن فكرة املرأة التي نصفها إنس ونصفها 
جـّن أو نصفهـا إنسـان ونصفها مـالك كانت 

شائعة يف ثقافة العرب وغريهم من الشعوب.
ومناقشـة مسـألة الجانب «الجنـّي» للملكة 
بلقيـس ال شـك أنـه مخالـف للمنطـق اإللهي 

والعلمـي والفكـري واملنطقـي، فالله سـبحانه 
وتعـاىل خلق اإلنس والجـان من نوعني مختلفني 
ال ُيمكـن اجتماعهما أو التـزاوج بينهما وهو ما 

يسـتحيل بالرضورة حدوث أي تناسـل.
وفكرة التزاوج بني اإلنس والجن كانت فكرة 
شائعة عند العرب من خالل أساطريهم، ويذهب 
مؤرخـو الفولكلور أن األسـاطري التـي تتحدث 
عن التـزاوج بني اإلنس والجن جاءت للعرب من 
الفـرس عندما كانت الفرس تحت سـلطة ملوك 
اليمن ثم تسـللت تلك األساطري لتمتزج بالثقافة 

الشعبية للعرب ما قبل اإلسالم. 
وغالبـا مـا كانـت «تتجـىل» هـذه الثنائيـة 
الهجينيـة لصـورة «املرأة»، من خالل أسـاطري 
«اآللهة األنثـى» لدور املرأة يف التغيري السـيايس 
والتاريخي وكأن املـرأة ال تمتلك القيمة والقدرة 
ضمـن إطار كينونتها الطبيعية، بل يف من خالل 
الكينونة الخاصة باملهاجنة مع جنس آخر كالجن 
أو املالئكة أو حتى الشـياطني، وهو ما يعني  أن 
املـرأة خارج خصوصية املهاجنة تلك ال تملك أي 

قدرة أو قيمة.
ولعـل العرب أقاموا هذه الشـائعة عىل امللكة 
بلقيـس لحماية كرامة رجولتهـم من حقيقة أن 
امرأة تحكمهم، فشـائعة الجانـب الجني تخرج 
بلقيـس مـن كونها «امـرأة طبيعية أقـل درجة 
من الرجـل» إىل كونها «اسـتثناء من خالل أمها 
الجنيـة» هذا الجانب الذي من أجله وافق وجهاء 
حمري عـىل أن تحكمهم امرأة، وبالتـايل ُتحّصن 
كرامـة الرجـل مـن أي إهانة -كمـا يعتقد- ألن 
امرأة تحكمهم وولية أمرهم وتجنب رش املساءلة 

تاريخية.
إضافة إىل سـعي هذه الشـائعة التاريخية يف 
ضمريها الخفي أن ليسـت هنـاك امرأة حقيقية 
باملعنـى الطبيعـي تمتلـك قدرة العقـل والعقل 
والحكمـة والقيـادة وصناعـة القرار السـيايس 

الرشيد.
كما أن بلقيس لم تسلم من افرتاءات ُدست يف 
سريتها التاريخية كان الغرض منها إثبات فشل 

املرأة يف السياسة.
واألمـر األخري يف هذه الشـائعة التاريخية أن 
لو كانـت بلقيس بهذه الطبيعة الغري سـوية ما 
رضب بهـا القـرآن الكريم مثالً؛ ألن الشـذوذ يف 
القرآن الكريم كان مقصوراً عىل الكفر والطغيان 

ال أصل الطبيعة.
إن قصة امللكة بلقيس ملكة سـبأ التي قادت 

شعبها للنور والحق لهي قصة ُتفند الباطل الذي 
أحاط بعـدم قدرة املرأة عىل الُحكم والسياسـية 
الرشـيدة، قصة فنّدت خطأ أن الوالية السياسية 
ال تتوافـق مـع طبيعـة املـرأة وخصائصها، كل 
ذلـك أباطيل دحضها النـص الرشعي من خالل 

التجربة.
عندما نقرأ قصة ملكة سـبأ يف القرآن الكريم 
سـنجد أن القرآن الكريم تحدث عنها باستخدام 
«لقبها السـيايس» كملكة وال شك أن هذا الرتكيز 
عىل لقبها السـيايس فيه ترشيفا لها لِم تميزت به 
من حكمة و عقل و رشـاد، وتجويزا لتويل املرأة 
املقامات واملناصب السياسية وقدرة املرأة اتخاذ 

القرار الصالح العقالني.
لقـد وصـف القـرآن الكريـم امللكـة بلقيس 
باملـرأة العظيمة التي كانت تمتلك سـلطانا قويا 
ومـاال كثريا ومكانة محبوبة عند شـعبها، وهذه 
الصفات قد تجعـل أي حاكم ينرصف عن الحق 
ويحاربه كما فعل فرعون والنمرود، لكن موقف 
امللكـة بلقيـس كان غـري ذلك فقـد عرفت الحق 

وآمنت به فكانت نجاة لنفسها ولقومها.
وهي إضافـة إىل ذلك كانت ُتديـر حكمها يف 

ضوء من الديمقراطية والتعددية.
وجاء يف تفسري ابن كثري «وكان أولو مشورتها 
ثالثمائة واثني عرش رجـًال وكل رجل منهم عىل 

عرشة آالف رجل».
وما يدل عـىل ذلك موقفها من رسـالة النبي 
سليمان عليه السالم {َقالَْت َيا أَيَُّها املََألُ أَْفُتوِني ِيف 
أَْمرِي َما ُكنُت َقاِطَعًة أَْمرًا َحتَّى َتْشَهُدوِن} (32) 

سورة النمل.
ولـو قارنا بـني موقفهـا هنا مـن الدعوة إىل 
الهدايـة وموقف غريها مثل فرعون و موقفه من 
دعـوة الهداية التي جاء بهـا موىس «قال فرعون 
{َقـاَل ِفرَْعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى وََما أَْهِديُكْم إِالَّ 

َسبِيَل الرََّشاِد} (29) سورة غافر
موقفـان سياسـيان مللك رجل قـاد قومه إىل 
الهالك بعناده وغروره وملكة امرأة قادت قومها 

إىل النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة.
هذه هي املنطقيـة يف الحكم عىل قدرة البرش 
عىل القيـادة والصـالح، قـدرة تتعلّق بالنشـأة 

والعلم واملعرفة والحكمة، ال بالنوع والجنس.
ستظل بلقيس الوجه الحقيقي للمرأة العربية 
املرشق رغـم كل األزمان املظلمـة والتي  ما زال 
ظالم بعضها قائماً، سيأتي اليوم الذي سيكتمل 

فيه الرشوق ولعله من أنظارنا قريب.

بلقيس ملكة سبأ

سهام حسين القحطاني

- يف زمن الطيبني تحصل سعيد عىل الشهادة الجامعية 
بتقدير ممتاز يف الكيمياء، وبعد سنة من اإلعادة بالكلية تم 
ابتعاثه من قبل الجامعة لدراسة املاجستري والدكتوراه يف 
الخارج، حصل عىل املاجستري بتفوق وعاد بسبب ظروف 
عائلية صعبة ولم يكمل الدكتوراه، قدم شهادته للتدريس 
بالجامعـة قالوا له: ابتعثناك للدكتوراه أين هي الشـهادة 
؟ اضطر تقديم شـهادته املاجستري للتعليم العام، يف فرتة 
االنتظار للوظيفة استدان بعضاً من املال من أحد أصدقائه 
املنعومـني عليهم لتلبية احتياج أرسته، وبعد مدة ليسـت 
بقصرية جاءته املوافقة عىل تعيينه معلماً، قال له املوظف 
املختـص بالتعليم (ترى ما لقينا لـك وظيفة مدرس هنا، 
لقينـا لك هناك يف أحد األماكن البعيدة، وإذا موافق انتظر 
أسـبوعني حتى نرسل أوراقك وراجعهم هناك) وافق دون 
تردد ويف املوعـد املحدد وصلـت أوراق تعيينه، طلب منه 
املوظف الثاني املختـص بالتعليم باملكان الذي تم تعيينه 
فيه، الحضور بعد أسـبوعني حتـى يتمكن من البحث عن 
مدرسـة ثانوية فيهـا احتياج معلم كيميـاء، بعد انقضاء 
املـدة قال له املوظف الثاني (لألسـف لم نجد ثانوية فيها 
احتياج لـك فأنت جئت بعد بداية العـام الدرايس وجميع 
جداول الحصص مغطاة، لكن تعال بعد أسـبوع وسأجد 
لـك مكاناً باملرحلة املتوسـطة لتدرس مـادة العلوم) جاء 
بعد أسـبوع وقال له نفس املوظف نفس الكالم السـابق 
(تعال بعد أسبوع أنا متأكد من وجود مكان لك يف املرحلة 
االبتدائيـة) بعد أسـبوع وجد املدرسـة االبتدائية التي تم 
تعيينه فيها عبارة عن مبنى مسـتأجر، ويف أول يوم بارش 
فيـه عمله، رحب به مدير املدرسـة معتـذراً بأن حصص 
مواد العلوم مغطاة بالكامل وال يوجد عجز يف املدرسـني، 
واقرتح سـعادة املدير عىل سـعيد أن يخفـف عن زمالئه، 
بأخذ قليل من الحصص ملادتي الرتبية الرياضية والرتبية 
الفنية، واإلرشاف عىل النشاط املدريس ومراقبة الطالب يف 
الفسـحة، ووعده إن أجاد املهـام املوكلة إليه يعطيه العام 
الـدرايس القادم حصص مادة العلوم من الصف األول إىل 
الصف السادس، وألن سـعيد كان أيام دراسته الجامعية 
أحد أعضاء فريق املرسح الجامعي وأحد أبرز ممثليه، فكر 
يف تكويـن فريق من الطالب هواة املرسح وكتابة مرسحية 
للمرسح ضمن النشـاط املدريس، وبعد موافقة وتشـجيع 
مدير املدرسة، كتب سعيد مرسحية لم يكتب لها أن تظهر 
للوجـود، لعدم وجود مكان مالئم للعرض كون املدرسـة 
مسـتأجرة، وثانيـاً شـعر أن أولياء األمور غـري مرحبني 
باملرسح يف بلدتهم وال يشجعون أبناءهم عىل املرسح، لهذا 

ماتت مرسحيته وعنوانها: نهاية معلم كيمياء.
تدوينه: بألم وحرسة سـعيد محدثاً نفسه (الله يرحم 

جدتي مزنه ماتت وما خذت تخصصها) !

نهاية معلم كيمياء

مشعل الرشيد

تدوين

فراغات

«أسطورة ما بين اإلنس والجن»

أحد املعابد السبائية 

الفنان: خالد آل بخيت
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عاشت حياتها التعليمية بين المملكة، ومصر، والواليات المتحدة األمريكية، لتعود إلى الوطن 
بشغف من العطاء.. ما زالت مسيرتها العملية تترجم فصول محطاتها في قطاعات مختلفة، إذ 

عاشت في بيت بتنفس الثقافة والصحافة، لتجد نفسها بين قلم ينازعها إلى الكتابة الصحفية.. وتارة 
قلم رصاص أو ريشة تأخذ بيدها إلى عالم الفن التشكيلي.. هكذا نشأت وترعرعت فدوى بنت سعد 

البواردي، مؤكدة في حديثها على ما قدمته قيادتنا الراشدة في دعم المرأة السعودية، وصوال إلى 
مرحلة تمكين المرأة السعودية، ودور المرأة السعودية في ترجمة رؤية ٢٠٣٠ للتحول التنموي 

الشامل للوطن والمواطن.

ْيـنِـي ْرسِ أََسـرَْتـنِـْي ِبَطـيْـِفهـا النـِّ
..  اْئـتَِساَر الَجنِـنْيِ يف َشذاها الُحـرِّ

َحى? َيبْـتَاُع  الُخَطا لِـِحَصاِنـي  والضُّ
ْمُشوِْنـي ا َصِهـيْـلَـُه الشَّ ُمْستَـِشـبّـٍ
ُقلُْت: َمْن تا؟ ِمْن أَيِّ َعْرصٍ َتَداَعْت

ِبـَسماِئـْي ُشُمـوُْسهـا َتـْغـُزْوِنـي؟
أَ َوما زالَْت َتْصَطـِفـْي  َشـَفـتَـاها
ْكـِوْيـِن؟ ُلـَغـَة الـماِء يف َصَفـا التـَّ

*  *  *

ْعِر، َداِوْي ُقـُرْوِحي أَْي َقنَاِدْيَل الشِّ
ِمْن أََسـاِرْيـِر َنـثْرِهـا  الزَّْيـُتـوِْنـي

َيـتَـَهاَمـى? ُمْهـُر الَقـوَاِفـْي َنِمـيْـرًا 
ــنِـنْيِ َتْشتَـِفْي ِمنْـُه راِهـبَـاُت السِّ

ُسُحـبِْي األُْوَىل? أَْثَمـرَْتهـا َفـثَـاَرْت 
ــيْـِن! ـاِنـهـا .. ويـا لَـلتـِّ يـا لَـُرمَّ
أََخَذْتـنِـْي يف اللَّْفتَـِة البِْكـِر ِبْكــٌر

! ما اْنثَـنَى? لِـْي ِمْن َبْعِدها ِمْن َحننِْيِ
*  *  *

يف ُرسَى? الُقْدِس َموِْعدِْي ، وأَنا ال 
أُْخلُِف الـَموِْعَد الَّذي يف َجبِيْـنِـي

َتـلْـتَـِقـْي اآلَن ُشـرَْفـــٌة  ِبـَفـتَـاٍة  
َيْرشَُب الُعْمَر َكأَُسها ِمْن وَِتـيْـنِـي

َتـلْـتَـِقــْي  اآلَن  َوْرَدٌة   ِبـَشـذاها 
يف َندَى? ناِهـِد الرَُّبى? ِمْن َيِقـيْـنِـي!

*  *  *
يا َصبَاَح الوَْجِد، اْبتَـِكـْر يل َنهـاًرا 
َصـوَْب َريَّـاَنـِة الَجـنَـا والُجـُنـْوِن

ا     َدْمَعـٌة َتـْسُقـُط اْبـتَِساًمـا َشِجــيّـٍ
لم َتـُكْن َقـبَْل َفْجـرِها ِمْن ُعـُيـْوِن
َغـيَْمـٌة ِمْن ُحلِْم الُكـُرْوِم  َتَعـرَّْت   

يف َيناِبـيْـِع ِعْشِقـَي الَجـيْـُحـوِْنـي!
*  *  *

ْعـُر / ِطـْفـلُـنا ، وَسيَْغُدو  إِنَّها الشِّ
ِطـْفـلُـنا  َنْحَو  بـاِبـنا الـَمـلْـُعْوِن

فاِتـًحا َنْهـَد ُصبِْحِه يف الـَمعاِنـي  
لِـُيـَغـنِّْي   َنـِشـيْـَد   ُحـرٍّ  َرِهـيْـِن

ـَهـا  وُرؤَاُه     َضـمَّ  ِعــْرَزالُــُه  السُّ
يْـِن! َتـْغـرُِس النُّـْوَر  يف َبغايـا الطِّ

p.alfaify@gmail.com
https://twitter.com/Prof_Dr_Alfaify

لقد أظهرت يل الطريق عندما قررت أن أبدأ.
ووضعت يف يدي البوصلة..

وأرشت أن لكل يشء مستقراً وحيناً.. 
وكنت تجيد االستماع عند الثرثرة..

وأنا أجدت قول ثرثرتي بشكل بسيط..

شتات كثري.. ليل وشبابيك وستائر..
وقتما نحب نشعر بأننا يف قتال دائم..

مع كل يشء من حولنا..
الزمـن والحـظ والبـرش.. ال يوجـد يف هـذا الـرشع 

اسرتاحة محارب.. 
فقد ُتفِقدك هذة الغفوة جزًءا وأنت ال تريد أنت تكون 

فاقداً..! 

لقد وعيت عىل مبدأ اختالفك! 
فنحن ال نأخذ األمر عىل محمل التمادي إال بسبب 

فجميعهم أعزاء..
إال مـن أقامك ونفض الهم من طرف ثوبك، وغسـل 

بالورد وجهك ثم أعانك.. 
ذلك الذي طوق روحك وسرت عيب ضعفك..! 

هو من يكون عزيزك.. 

نمُر بأمر ما ال نستطيع رشحه وال التغافل عنه 
وهذا أصعب ما قد نمُر به..

فغالباً تصلهم كل الكلمات.. إال التي أردنا قولها!

لقد ُجدلت حياتي من «ضفائر» وجودك.. 
ونام يشء يف منتصف صدري مطمئناً بشعورك.. 

هكذا كنت أريد وهكذا كنَت تبحث..! 

عندمـا تقول يل الكلمات فأنـت تصرُيني أن أكون يف 
أجود حاالتي.. 

وقـد مليُت هذا كثرياً عليك فهـي تعيش بي أكثر من 
يومي وُتحلق بقلبي وتتماسك بها روحي..

فأنا أقف عىل جال كلماتك..
ثم إني ال أحب شيئاً بعد النظر إليك سواها..

لقد بات بيني وبني االنتظار أمور وطيدة فأصبح هو 
من يلطف بي يخريني بني رسائلك وصورك..

حتى يحني وتحن عيلّ..!

«ضفائر» عمر مديد وقصص طويلة ورسائر. 
ومكاتيب طويلة وجدل كثري وشعائر.

جميعها ُضفرت عىل مد روحي ومد قلبي 
وعقدت يف آخرها.. البشائر..!

دس! سـرى القُ

ضفائر..

شعر: أ.د/ عبداهللا 
يفي بن أحمد الفَ

شروق سعد العبدان 

 * البيانات نفط العالم الحديث.. حدثينا 
عن هذه الثروة من خالل أهمية استثمارها 

يف القطاع الثقايف؟
- بالفعـل، كما ذكـرت، البيانـات هي نفط 
جميـع  يف  تمتـد  واهميتهـا  الحديـث،  العالـم 
القطاعـات بما فيها القطاع الثقايف، حيث يمكن 
اسـتثمار تلك البيانـات الهائلة من خالل وجود 
منصـات «للبيانـات املفتوحة» أو ما يسـمى ب

Open Data Portals ومـن املمكن ان يتم بها 
جمـع مجموعـات كبرية مـن البيانـات الرقمية 
املتعلقة باألماكـن الرتاثية واملتاحف والفعاليات 
واملؤتمرات وإعداد الزائريـن لها، وكذلك يمكن 
جمـع وتخزين وتحليل وتصنيـف تلك البيانات 
بمـا فيهـا البيانـات املصـورة والتـي تتضمن 
صـور االماكن الثقافية والرتاثية والقطع األثرية 
واللوحات الفنية وغريها، من خالل تلك املنصات 
الرقميـة؛ والهدف هو ابتكار وبنـاء العديد من 
التطبيقـات والخدمـات الثقافيـة، لعرض تلك 
البيانـات يف مواقع اإلنرتنت أو تطبيقات الهاتف 
املحمول بشكل يسـهل لألفراد والسائحني، عىل 
حد سواء، البحث عن الفعاليات الثقافية للذهاب 
إليهـا، أو السـتخدام تلـك البيانـات يف البحوث 
والدراسات كمراجع ثقافية، أو الستخدامها من 
قبـل الجهات املخولة من أجل تعزيز وتشـجيع 
السياحة والرتاث الوطني والرتويج الناجح لها، 

محلياً ودولياً.
* تسـنمت فـدوى العديد مـن املناصب 
اإلداريـة، فبـم توصفـني تجربتـك ضمـن 
مسـرية تمكـني املـرأة، وانعكاسـها عـىل 

الثقافة املجتمعية؟ 
- خالل العقود السـابقة، شجعت حكومتنا 
ملرأة، عىل الدراسـة والعلم واالبتعاث، وقد كنت 
مـن املبتعثـات السـعوديات للواليـات املتحدة 
االمريكيـة وحصلـت عـىل درجة املاجسـتري يف 
علوم الحاسـب يف عام 2003م. وقد تدرجت يف 
العديد من املناصب اإلدارية والقيادية خالل تلك 
السنوات كجزء من مسرية دعم حكومتنا للمرأة 
السـعودية يف سوق العمل. ولكن، ازدادت وترية 
ذلـك الدعم، بشـكل كبري، يف عهد امللك سـلمان 
وويل العهد األمري محمد بن سـلمان، تماشيا مع 
رؤية 2030 ومع األهداف االسرتاتيجية للتحول 
الرقمـي من أجـل اقتصاد مسـتدام، عن طريق 
برامج تمكني املرأة يف كافة القطاعات الحكومية؛ 
إذ تم إنشـاء مكاتب للرؤية يف جميع القطاعات 
الحكومية شاركت فيها املرأة السعودية كعضو 
عامـل فعـال، وكذلـك تـم تذليـل العديـد من 
العقبات املتعلقة بتنقل وسفر وعمل املرأة، وعىل 
إثرها ازدادت معدالت مشـاركة املرأة السعودية 
يف سوق العمل إىل نسبة كبرية؛ وخالل السنوات 
القليلـة املاضيـة، الثقافة املجتمعيـة يف اململكة 

تميزت باملرونـة الكبرية واالنسـجام مع جميع 
تلك التغيريات التي تهدف إىل بناء مستقبل زاهر 

للوطن.
التخطيـط  يف  متخصصـة  بوصفـك   *
االسـرتاتيجي، كيف تصفني لنا انطباعاتك 

كمثقفة اسرتاتيجية وزارة الثقافة؟
- اسـرتاتيجية وزارة الثقافـة، كجـزء مـن 
رؤيـة 2030م، تهدف إىل تحقيـق تحول ثقايف 
شـامل يف اململكة، وشـعارها جميل ودقيق وهو 
«ثقافتنـا هويتنا». وهـذا التحول هو عن طريق 
بناء الرشاكات الثقافية مع دول العالم، وتعزيز 
مكانـة وحضـور اململكة العربية السـعودية يف 
املؤتمـرات واملحافـل الثقافية العامليـة، وكذلك 
الرتويـج لرتاث ولحضـارة اململكـة ولإلبداعات 
واملواهـب الثقافيـة والفنية السـعودية، محليا 
ودوليـا؛ وذلـك كلـه يسـهم يف تحسـني جودة 
الحيـاة وزيـادة فـرص العمـل ألبنـاء وبنـات 
الوطـن، وزيادة االسـتثمارات. ومـن ثم، يؤدي 
إىل تحقيق اإلنجـازات واألهداف االسـرتاتيجية 
للمملكة يف ازدهار االقتصاد الوطني؛ وبالتأكيد، 
انطباعي أنها اسـرتاتيجية شاملة وهادفة، وبها 
جميـع مكونـات االسـرتاتيجية الناجحـة بدءا 
مـن الرؤية والرسـالة واألهداف االسـرتاتيجية 
الوطنية ووصوال إىل املبادرات الالزمة لتحقيقها 

والستمرارية نجاحها.

* فـوزك املبكر بجائـزة عاملية وضعك أمام 
التحـدي مـع الـذات أوالً، ومـع ما سـتنجزينه 

مستقبالً ثانياً، فبم تعلقني؟
- ولله الحمد مشاركتي يف كتاب فاز بجائزة 
عامليـة اعتربه أحـد اإلنجازات الوطنيـة كامرأة 
سـعودية، وبال شك، جعلني أشـعر باملسئولية 
والتحدي مع الذات من أجل اسـتمرارية النجاح 
واإلنجـازات يف حياتـي املهنيـة؛ وحيث إن نرش 
العلم هو رسـالة وأداة نجاح مستمرة لإلنسان، 
فقد اتجهت مؤخرا إىل كتابة املقاالت يف الصحف 
اإللكرتونية السـعودية، يف املجال التقني ومجال 
التخطيـط االسـرتاتيجي، بهـدف رفـع الوعي 

التقني ونرش العلم يف تلك املجاالت.
* بإيجـاز.. بـم تعلقـني عـىل الالفتات 

التالية:
- قواعد البيانات.  

 اكتمالهـا وجودتها أسـاس لبنـاء التقارير 
التحليلية ملتخذي القرار. 
- الكتابة الصحفية.   

 علم نافع.
- موهبتك يف الفن التشكييل.  

 هواية.
- األديـب وأحـد رواد الصحافة السـعودية 

سعد البواردي.  
أب عظيم، معطاء وسند يل يف الحياة.

جاء يف (الصحافة السعودية يف 80 عاماً) لحمود البدر: 
«مجلـة اإلذاعة: وكانـت تصدرها املديريـة العامة لإلذاعة 
والصحافة والنرش شـهرياً لنرش برامـج اإلذاعة والرتويج 
لنشـاطات املديرية إضافة إىل بعض املقـاالت والتعليقات 

واملسابقات».
ويذكـر عثمان حافظ (اإلذاعة) مجلة شـهرية جامعة، 
أصدرتها وزارة اإلعالم وكان يرشف عىل إدارتها وتحريرها 

- قسم املديرية العامة للصحافة والنرش بوزارة اإلعالم.
وتهتـم مجلة اإلذاعـة بنرش برامج لكامل الشـهر الذي 
تصدر فيـه باللغات التي تذيع بها محطـة اإلذاعة - وهي 
العربية واإلندونيسية واألوردية. كما تهتم بالشؤون األدبية 
والسياسية والفنية والرياضية، والتلفزيونية - وتعترب مجلة 
اإلذاعة مصـورة - ولعل توفر أجهـزة التصوير يف اإلذاعة 

هيأ لها تصوير األخبار واألحداث عىل نطاق واسع».
وبعد تأسيس التلفزيون يف اململكة، والعمل عىل تعميمه 
يف مختلـف مناطـق اململكة - عدل اسـم مجلـة اإلذاعة إىل 
(مجلـة اإلذاعة والتلفزيون) وذلك يف عام 1385هـ املوافق 

1965م.
توىل رئاسـة تحريـر مجلة اإلذاعة منـذ أول عدد صدر 
منها يف شهر ربيع اآلخر 1375هـ/1955م األستاذ (فهد 
إسـماعيل العبـايس) ولم يظهر اسـمه يف املجلـة كرئيس 
للتحريـر إال يف أول عدد صدر منها فقط، ثم اختفى اسـم 
رئيـس التحريـر أو مدير اإلدارة من املجلـة إىل أن توقفت 

عن الصدور.
وقد توقفت مجلـة اإلذاعة والتلفزيون عن الصدور منذ 
حـوايل عـام 1387هـ عىل أمـل أن تصدر مـرة ثانية عىل 

مسـتوى أرفع ومـواد أشـمل، وكان يجري االسـتعداد يف 
وزارة اإلعالم إلصدارها مرة ثانية وإسناد رئاسة تحريرها 

لشخصية مختصة يف الصحافة.
وقـد صدر بديالً عنها مجلة (اإلعالم واالتصال) اعتباراً 
من غرة رجب 1419هـ املوافق 21 أكتوبر/ ترشين األول 
1998م. أي بعد أربـع وثالثني عاماً من توقف األوىل. وقد 

توىل رئاسة تحريرها الدكتور عبدالله مناع.
 

Abo-yarob.kashami@hotmail.com

الـــنـــبـــأْ و  ـــطـــه  بــــــــِ ـــت  ــــ ـــال ــــَ ق عــــَـــاهـــدتـــه 
ـــدأ ــــ ــــ ــــي ب ـــــ ــــخ ــــأري ــــا لـــلـــتـــو ت ــــم ـــــ ــــأن وك

ــــعــــاَن الــــــفــــــؤاد صـــبـــابـــــــًة ـــــ ــــي ـــــُت ِق ـــــث أث
ـــــه ثـــــــــم اخـــــــتـــبـــــــأْ ـــــدالل فـــاجـــتـــاحـــنـــي ب

يـــــروقـــــنـــــي أراه  ال  ــــدســــا  ح ـــــــــُت  روض
ــخــطــأْ ـــي جــــوف ال ـــِن ف ـــظ ـــســـَن ال وَســـكـــبـــُت ُح

ــه ـــ ــُت ذاكـــــــــــرة الـــــعـــــتـــــاب ألن ـــ ـــ ــب ــق ـــ ـــ وث
ــدأْ ـــ ــت ــب ــمـــ ـــ ال و  ــه  ــل ــع ف و  ـــؤاد  ــــ ـــف ال ـــــر  ــبـــ ـــ خـــ

ــد راعــنـــــي ـــ ــده الـــــــذي ق ـــ ــدهـــ ـــ أطـــــلـــــقــــــــُت هـــُ
سـبأْ الـــــُســكـــــنــى  وال  بلـقيـساً  كــنـت  ــا  مـــ

يـقيــنها الـــــبـــــيـــــاض  روِح  ــي  ـــ ف ــدُت  ــجـــ ـــ مـــ
الــمــالْ ــواه  ـــ ـــ ـــ اف بـــــيـــــن  ــن  ـــ م ونـــــــــــزعـــــتـــــه 

ــداِد دروبـــــــه ـــ ــت ـــ ــام ـــ ـــــري ب ــُت عـــــطـــ ــب ــكـــ ـــ وســـ
يـسبقــه(الـخبــأْ)* فــالـسيـل  ــارة  ــأمـــ كـــ

.............

*الخبأ .... الرائحة التي تسبق السيل
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(من وحي سبأ)

محمد بن عبدالرزاق القشعمي

مئة عام صحافة

العدد (األول)  من مجلة اإلذاعة

فدوى البواردي لـ «الجزيرة الثقافية»:

لنستثمر «النفط الجديد» في رؤية 
المملكة واستراتيجية الثقافة!

حسين جومان السويدي

من أعمال األستاذة فدوى البواردي



15 األسبوعية
684الجمعة - السبت 9 - 10 من شوال 1442هـ 21 - 22 مايو (أيار) 2021م العدد 17703 

قد يبـدو العنوان غريبـاً بعض اليشء 
فالجمـال مرتبـط بأذهاننا بـكل يشء إال 
الرياضيات. فعلـم الرياضيات يعتمد عىل 
معـادالت جافـة، قـد يصعـب إخضاعها 
ملقاييس الجمـال املعتادة. وقبل أن نذهب 
إىل مكامـن الجمال يف املعادالت الرياضية، 
لعلنا نعرج إىل منبع الجمال وناصيته وهو 
فن الرسم، حيث الرسام األمريكي الشهري 
سـاي تومبـيل الذي تـويف يف عـام 2011 

تاركاً وراءه العديد من األعمال الفنية. 
أحد أعمـال تومبيل تم بيعها بأكثر من 
70 مليون دوالر وكان اسـم هـذه اللوحة 
(سبورة). هذه اللوحة تتكون من خطوط 
للطباشـري ترسـم دوائر متقاطعة تبتدئ 
من يسـار اللوحة وتنتهي يف يمينها. وهذه 
اللوحـة تعد واحـدة من سلسـلة لوحات 
باسـم (سـبورة) جميعها تحمـل تقريبا 
نفـس الفكـرة. وهنـا تكمن عدة أسـئلة: 
أين يكمن موطن الجمـال والتفرد يف هذه 
اللوحات؟ كيف اقتنع مـن دفع هذا املبلغ 
الضخـم فيها؟ وماذا لو قدمنا الطباشـري 
لطفـل وطلبنا منه تقليد هذه اللوحة، فهل 
يمكـن أن يقدرهـا املتخصصـون ويدفع 

األثرياء األموال الطائلة القتنائها؟
وإذا كانت أعمال هذا الرسـام قد لقيت 
تقديـرا ورواجـا، فكذلك فعـل املعماري 
األمريكـي فرانـك قيهـري املولـود سـنة 
1929 وال يـزال عـىل قيـد الحيـاة. هـذا 
املعماري استطاع إقناع األثرياء أيضا ببناء 
مخططاتـه املعماريـة. مع أنك قـد تراها 
وكأنها مبنى متصدع أو آيل للسـقوط. بل 
ويف أحيان أخرى، كأنك أمام مجموعة من 
الصفائح الحديدية مرتاكمة عىل بعضها يف 

مرمـى النفايات. وقد تتسـاءل، هل يمكن 
الدخـول والتجـول وسـط هذا الـركام؟ 
بطبيعـة الحـال يمثـل تومبـيل وقيهري 
مـدارس متخصصـة يف مجالهمـا ويتـم 
دراسـة أعمالهمـا وتحليلهـا وتقيمها بما 

تستحق من أهل التخصص.
كان أهـل الفـن بأنواعـه وال يزالـون 
مكامـن  وبلـورة  تطويـر  يف  يتنافسـون 
الجمـال التـي قـد يفهمهـا أو ال يفهمها 

غريهـم، وكذلـك أهـل الرياضيـات الذين 
منقطع النظري.  يرون يف معادالتهم جماالً 
حيث تم سؤال عدد من املتخصصني بعلم 
الرياضيات يف أحد املؤتمرات هذا السؤال: 
ما أجمل معادلـة رياضية يف رأيك؟ فأدىل 
كٌل برأيه، وتم جمع وترتيب تلك املعادالت 
حسب تكرارها. وقد كانت املعادلة األوىل يف 
الرتتيب لعالم الرياضيات (ليونارد أويلر) 
e(i. ويطلـق عـىل هـذه  وهـي: 0=1+(
املعادلـة محدد أويلر. وَيرمز فيها الحرف 
 i (إي) إىل األس الطبيعـي، أمـا الحرف e
(آي) فهو العدد التخييل جذر سالب واحد. 
أما  (باي) فيمثل نسـبة مساحة الدائرة 
إىل محيطها. وقد ابتكر الرياضيون طرفة 
حـول هـذه املعادلـة، وهي قصة شـجار 
حدثـت بني (آي) و (باي) حيث قال األول 
للثاني كـن طبيعيا (بدون كسـور)، فرد 
الثانـي كن حقيقيـا، فـردت عليهم (إي) 
تعالوا وانظموا إيل لُِنَكون الوحدة السالبة. 

وللتعـرف أكثـر عـىل مكامـن الجمال يف 
هـذه املعادلة، فيمكن كتابة الجملة التالية 
 The most beautiful :اليوتيـوب عـىل 
equation، لتأتـي الرشوحـات مـن كل 
حـدب صـوب. ويمكـن كذلك رسـم قلب 
أمام هـذه املعادلة الجميلة بكتابة املعادلة 

x^2y^3=3^ (1-x^2+y^2) :التالية
لنأتـي اآلن لصاحب املعادلـة ليونارد 
أويلـر لعلنـا نتلمـس الجمال يف سـريته. 
فقـد كان أويلر غزير اإلنتـاج حيث مألت 
مجمـوع أعمالـه 92 مجلداً. وقـد ولد يف 
بـازل بسـويرسا وقىض معظـم حياته يف 
سان بطرسـبريج يف روسـيا. وعىل عكس 
الكثـري مـن العلماء يف عـرصه، كان أويلر 
متدينا وذلك يظهر يف رسـالته (الدفاع عن 
الوحي اإللهـي ضد اعرتاضـات املفكرين 
األحـرار). ويف الحادي والثالثني من عمره 
فقد أويلـر إبصاره يف عينـه اليمنى وقال 
بعد ذلـك (اآلن لدي قدر أقل من امللهيات) 
وحني بلغ التاسـعة والخمسني فقد برصه 
تماما. والعجيب أنه بعـد إصابته بالعمى 
زادت انتاجيته البحثية فأصبح ينتج بحثا 
(ورقـة علميـة) كل أسـبوع. تـويف أويلر 
سـنة 1783 عن 67 سـنة. تـاركاً وراءه 
العديد من األعمال الرياضية التي ال تقدر 
بثمـن. فال يمكـن لطالـب يف تخصصات 
الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة بجميع 
أقسـامها إال وقد مر عليه أويلر. سـواء يف 
نظريات األعـداد أو امليكانيكا أو الفلك أو 

املوائع أو حتى املقذوفات.
وختامـا، فالجمـال هـو أمـر نسـبي 
يف تقييمـه، وال ينفـي ذلك وجـود أدوات 
تسـويقية تسـهم يف رفع وخفض القيمة 
الجمالية لبعض األشياء. ورغم ذلك فحني 
ال نرى الجمال يف بعض األشـياء فال يعني 
ذلـك انتفاءه منها. ولكـن علينا أن نصنع 
الجمـال يف أرواحنـا ابتداًء وسـنراه فيما 
بعد سـواًء يف خربشات تومبيل أو صفائح 
قيهـري أو حتى معـادالت أويلـر أو غري 

ذلك. وكما يقول إيليا أبو مايض:
(أي هذا الشاكي وما بك داء

كن جميال ترى الوجود جميال).
جامعة القصيم 

أجمل معادلة رياضية

ا.د. عبد العزيز سليمان العبودي

الدكتورة (نورة) هي أستاذ األدب والنقد 
الحديث؛ إذ حصلت عىل الدكتوراه يف رسالتها 
العلمية عن (دراسـة وتحليـل تلقي الرواية 
السـعودية يف الثقافتـني العربيـة والغربية 
من منظـور نظريات التلقـي والتأويل) من 
جامعة ليـدز الربيطانية، مبتعثة من قسـم 
اللغـة العربية بكليـة اآلداب يف جامعة امللك 
سـعود. فنحـن أمـام كاديمية اسـمها المع 
وساطع يف سماء جامعة امللك سعود، وكاتبة 
لهـا موضوعاتهـا وأسـلوبها حني تسـطر 

حروفها يف جريدة الجزيرة (الثقافية).
كنـت أسـمع عنهـا وعـن حضورهـا 
األكاديمـي والثقايف حتى حانـت الفرصة 
املواتيـة للقـاء بهـا ومعرفتها عـن قرب؛ 
وذلـك حني تولـت تقديـم دراسـة نقدية 
جميلة ومتميزة يف ملتقى كتاب الشـهر يف 
مكتبة امللك عبدالعزيـز العامة لكتاب (أ.د 
سـعد البازعي) « مواجهات السـلطة: قلق 
الهيمنة عرب الثقافـات»، يف ذلك اللقاء كان 
الجميـع منبهراً مـن الورقـة العلمية التي 
قدمتهـا بطريقـة متميزة، وأنقـل لكم هنا 
مـا كتبه (محمد املرزوقي) يوم الخميس 7 
نوفمرب 2019م، إذ قال: «وصفت أسـتاذة 
األدب والنقد الحديث بكلية اآلداب بجامعة 
امللك سـعود الدكتـورة نـورة القحطاني، 
كتاب: «مواجهات السـلطة: قلـق الهيمنة 
عرب الثقافات» للدكتور سـعد البازعي بأن 
عنوانـه ربمـا رصف رشيحـة مـن القراء، 
إىل اختزاله يف إطار السـلطة «السياسية»، 
التـي نجدهـا يف العديد من النمـاذج تقبل 
مـا ترفضه سـلطات أخـرى؛ مشـرية إىل 
أن عنـوان الكتـاب عتبـة أوىل اتخـذ منها 
املؤلف اسـتقراء هذه العالقـة (املهيمنة)، 
من مواجهات الثقافة للسـلطة ال بوصفها 
السـيايس فقـط، وإنما ضمن أنـواع كثرية 

من السلطات، التي وردت يف سياق فصول 
الكتـاب، عـرب العصور وصـوالً إىل العرص 
الحديـث،؛ قائلـة: يف الكتاب نجد السـلطة 
واالقتصاديـة،  واالجتماعيـة،  الدينيـة، 
وسـلطة الرقيـب الداخلية للكاتب نفسـه. 
وقالـت نورة: لحجـم الكتـاب الكبري، وملا 
تضمنه مـن النماذج التـي أوردها املؤلف 
يف سياقات اسـتقرائه للمواجهات الثقافية 
ومسـتوى  مصدرهـا،  كان  أيـا  للسـلطة 
هيمنتهـا، فإنني سـأقف مـع الكتاب عرب 
عدد من املحاور الرئيسـة التي من شـأنها 
أن تلقـي الضـوء عـىل مـا ورد يف الكتاب، 
لتكـون قراءتـي ملـا ورد يف الكتـاب، دون 
إسقاطات خارجية مهما كانت قوة العالقة 
وشـدة االرتباط، وذلك من خالل السـلطة 
بمفهومها الشـامل، وأنواعها، ومستوياتها 
لتكـون أوىل منطلقـات ورقتي العلمية عن 
الكتـاب، إىل جانـب الكتابـة (اإلبداعيـة)، 
وكيفية مواجهتها للسـلطة، ورؤية مقارنة 
عرب اسـتقراء تتبعي عـرب العصور لنماذج 
عربيـة وغربيـة، عـرب املؤلفـات اإلبداعية 

شعراً، ورسداً، وفلسفة».
بعـد نهاية امللتقى، تقدمـت إليها مثنياً 
عـىل طرحهـا، فـردت بتواضـع العلمـاء، 
يف  الورقـة  تلـك  نـرش  عليهـا  واقرتحـت 
(الثقافيـة)، وأجـزم أن كثرييـن تحدثـوا 
عن طرحها وأسـلوبها وأفكارهـا. غادرنا 
جميعاً القاعة، ولم أدر أننا سـنبدأ بلقاءات 
(علميـة) وسـتجمعنا ملتقيـات (ثقافية) 
متعـددة، ذلـك أن مرشوعـاً ثقافيـاً لغوياً 
جمعنا وهـو (عبـق) «تعليـم العربية بال 
قواعـد» الـذي تبنتـه مؤسسـة الراجحي 
اإلنسـانية؛ بتوجيه ربانها ورئيس مجلس 
إدارتهـا (د. خالد بن سـليمان الراجحي)، 
الـذي كان يدعـم ويـؤازر فكرة تسـهيل 

ممارسـة اللغة العربية تحدثاً وكتابة، «أي 
الرتكيز عىل املمارسـة السـليمة للفصحى، 
وتـذوق جمالياتها (دون الحاجة إىل تعليم 
قواعدهـا بالطرق التقليديـة). وتأتي هذه 
املبادرة لتعزيز االنتمـاء للهوية العربية يف 
أبعادها االجتماعية، واملعرفية، والوجدانية 
كوسـيلة ملواجهة التأثري السلبي للعوملة... 
حتى تسـاهم يف نرش االعتزاز بالعربيِة لغًة 
وهوية يف ظل تقدم اللغـة اإلنجليزية التي 
تملك لسان العلم والتكنولوجيا واالقتصاد، 
وتستحوذ عىل وسائل اإلعالم املختلفة، وعىل 
شبكة اإلنرتنت. فاالهتمام بالعربية يحتاج 
إىل تضافـر الجهود من جميع املؤسسـات 
الحكوميـة والخاصـة؛ كي يكـون تعلمها 

منافًسا لتعلُّم اللغات األخرى».
ولقـد كان من متطلبـات ذلك املرشوع 
الزمـالء  يحرضهـا  عمـل  ورشـة  عقـد 
والزميالت املختصـون واملختصات بتعليم 
اللغـة العربية؛ من أجـل وضع تصور عام 
حول الفكـرة، وكان من بينهم ومعهن (د. 
نـورة) التي قدمت آراءهـا العلمية الرزينة 
والرصينـة بـكل وضوح، وبعـد أن انتهت 
الورشـة اتفق عـىل تكويـن لجنـة علمية 
إرشافيـة برئاسـة (د. إبراهيـم الرتكـي) 
ومعاونـة أخيكـم؛ للبدء يف تقديـم اإلطار 
العمـيل والـدورات التدريبيـة، وكانت (د. 
نـورة) ركنـاً أساسـاً يف تلـك اللجنة تقدم 

آراءها بعلمية وهدوء ووقار، ثم إنها قدمت 
للمشاركني واملشـاركات ورشة عمل حول 
(مفاتيـح الكتابـة). ولم تتوقـف مثقفتنا 
عند ذلك، بل شـاركت يف نـدوة ثقافية عن 
هذه املبادرة الفريدة؛ حيث دارت محاورها 
حول ميالد فكـرة مبادرة عبق ونشـأتها، 
وتعزيز اسـتخدام اللغـة العربية بوصفها 
جزًءا من الهوية، وتعزيز االنتشار التلقائي 

للعربية الفصيحة. 
اسـتمرت اللقاءات بالزميلـة القديرة يف 
مناسـبات ثقافية متنوعة، وإن نسـيت فال 
أنىس حني اشـرتكنا سوياً يف ندوة «املجالت 
الثقافيـة يف اململكـة العربية السـعودية»، 
فقدمـت رؤى وأفـكاراً متميـزة تتمثـل يف 
«أن املجـالت الثقافيـة واملالحـق الثقافية 
بالصحف رافد مهم من روافد الثقافة، وهي 
تنقل النقد واألخبار والقضايا الثقافية، وقد 
تحول بعضها إىل أن يشـكل اتجاهاً ثقافياً 
يقود التفكري الثقـايف، وأكدت عىل أن هناك 
أزمـة بني الورقـي والرقمي، لكـن األعمال 
الفنيـة واألدبية هي األشـياء التـي ترتكها 
الحضارة وراءها، وكل ما تركه رواد األدب 
والثقافة تجـىل يف الكتاب الورقي واملجالت 

الثقافية».
أسـتطيع أن أقول: إننـي من خالل تلك 
اللقاءات بالزميلة املثقفة (نورة القحطاني) 
واملتابعة ملقاالتها، أدركت وعرفت عن قرب 
مـدى ما تتمتع به من حضـور علمي الفت 
وأخالق عالية يقودها إىل ذلك تواضع جميل 
غري متكلف. فتحية تقدير وإكبار وإعجاب 
بالقديـرة املتواضعة (د.نـورة)، التي تنري 
دروبـاً يف عالـم الثقافة الرزينـة بعيداً عن 
الضوضـاء والجعجعة، ومـن حقنا جميعاً 
أن نفتخر ونفاخـر بوجود أكاديمية مثقفة 
هادئة، وكاتبة تملك أسـلوباً جميالً مقنعاً، 
وقد قالت يف لقائها بربنامج «مسـافة» عىل 
قناة اإلخبارية يف شـهر رمضان 1441هـ، 
«املثقف الـذي يثري زوبعة، هدفه الشـهرة 
والبقـاء يف دائـرة الضـوء وخدمـة ذاته ال 

مجتمعه».
(الثقافة.. أدب)..

نورة بنت سعيد القحطاني: أدب (الثقافة)..

د. فهد بن علي العليان
يف طـرح املؤرخـني ونقلة اآلثـار وتدوين أحكام 
الرشع يف األسـفار إىل اليـوم كنُت قبالً قد بينُت كالم 
الخطيـب البغدادي وما سـلف القـول حوله مفهوم 
بتلقائية الوعي آلثار الرواة، وهنا أتحدث عمن يروي 
آثار التاريخ أو العلم أو األدب أو السري فكيف تكون 
الحال لو أن (صاحب البدعة) يأول وُيعلل أو أن من 
ينقل األخبار والروايات هو نفسـه مـن ُيعلل ليمرر 
البدعـة، قلُت من يفعل ذلَك لعلـه يف حاله من حيث 
األمانـة وتحريـر القول لعله أشـد رضراً من املبتدع 
كحـال (الكلينـي) مثـًال أو املسـعودي أو صاحـب 
(األغاني) أو صاحب (الطالبيني) أو ما دونه (القمي) 
أو صاحـب كتاب (خاص الخـاص) أو مؤلف كتاب 

(حدائق األنوار) وهو من أشدها رضراً.
 وغني عـن القول إن فرقة (الخوارج) لهم رايات 
متنوعـة ومبثوثة وهم أهل تأويـل يف كثري مما ألفوه 

وقاموا به.
 ولهذا يحسـن التوقـي من حالهـم، ويف (منهاج 
السـنة) البن تيمية رحمه الله تعاىل بيان تام عن هذا 
وهو كتـاب تاريخـي تحلييل نقدي جديـر بالقراءة 
وعمـق النظر وتدبر آثاره ورواياته واملقصود أن من 
كتـب يف التاريـخ أو اآلثار أو األخبـار، أو من صنف 
يف العلـم الرشعـي وسياسـة األعمال كابـن فرحون 
والقـرايف وأبي يوسـف ومحمد الشـيباني واآلمدي 
والسهييل واملازري وكذا خليفة بن خياط وأسامة ابن 
منقذ من رواة األخبار والسري. فإن مثل هؤالء ُيعتمُد 
عليهـم يف ذلك ألنهم أهل رواية ودراية وطول تجربة 
وشـد الرحال بني بلد وبلد ومرص ومرص، وإذا تأمل 
املرء (تواريـخ البخاري الثالثة) فإنـه واجد حقائق 
ما عنهـا محيص من أخبار وتراجـم لحال كثري من 
رواة اآلثـار واألحكام وقد اجتهد اإلمام (ابن شـبه) 
وكذا اإلمـام (األزرقي) فيما تناوال مـن آثار وأخبار 
(مكة) وسواها لكنهما رحمهما الله تعاىل ساقا كثرياً 
من اآلثار والروايـات والكثري منها يحتاج إىل فحص 
وطـول نظر وذلك لضعف بعضهـا وكثري منها ورد 
دون سند يقوم، وليس ُيعذُر أحٌد بعدم معرفة حقيقة 
السند والرجال وطبقات الرواة ال ُيعذر أحٌد البتة ألن 
كل ذلـَك مدون عنـد ابن سـعد يف (الطبقات) وعند 
العقيـيل يف (الضعفاء) وعند الذهبي يف (الكاشـف) 
وهو مدون أيضاً عند البخاري يف (التاريخ) ومرقوم 
يف كتب الطبقـات املدونة املتداولة، والذين ُيطالعون 
الكتـب هكـذا.. ممـن ُيحـرض للدراسـات العليا أو 
ليكتـب كتاباً أو ليلقي محـارضة أو ليلقي حواراً ما 
يف بـاب من أبواب التاريـخ أو ترجمة من الرتاجم أو 
يف بـاب من أبواب الرواية ثم هو ال يسـتنطق العقل 
وال يستدعيه ليكون حارضاً فيتأمل ويتدبر ويراجع 
ويستسـري ال شـك أنه واقع تحت وطأة العاطفة أو 
حضور القلب أو مجيء الهوى رويداً رويداً. فيخرس 
مـن حيث يظن أنه ألـف أو حارض أو عىل األقل كتب 
مقالة من املقـاالت، إن قراءة التاريخ من خالل نظر 
وتدبـر العقل وإن مطالعة السـري ونظر األخبار من 
خـالل عمق النظر العقيل ونظر رؤية العقل املتوازن 
الرزيـن أجزم كل الجزم أنـه وإن فاته يشٌء ما فإنه 
سـوف يتداركه بعد ذلك ألن العقل إنما ُسـمي بذلك 
وُوصـف بالعقل ألنُه يعقل صاحبـه من الزلل يقدر 
ما لديه من قوة وتجربة وحياء واكتساب نظيف جد 
نظيـف، تأمل بروية وحضـور عقل مكني وهدوء ما 
دونه خليفـة بن خياط أو حماد بن سـلمة، أو كتبه 
السـخاوي يف (اإلعالم بالتوبيـخ ملن ذم التاريخ)، أو 
ما دونه السيوطي يف (تدريب الراوي) أو ألفه تعليقاً 
السـهييل فإنك واجد (العقل املتأمل) قد كان حارضاً 
ألن صحـة الخرب وألن صدق الرواية وألن جودة األثر 
كلهـا تعـود إىل نبش العقـل عن السـند املوصل إىل 
الرواية، لكن طالع (العقد لفريد) أو (البيان والتبيني) 
البن عبد ربه األندلـيس والثاني للجاحظ فإنك هناك 
تجد الـرسد والتلقائية واالسـتطراد لكن العقل كان 
غائباً عندهما وال ريب أنهما كتابان جيدان من حيث 
اللغة والنحو ودقة الوصف والرصف. لكن ثم ماذا؟ 
ثم ماذا؟ إذا أخذت عرشين رواية وقصة من كل كتاب 
ثم تبني ذلك بعد النظر العقيل املتأمل املسـتوعب أن 
هـذه الروايات وهذه القصـص مكذوبة لعدم وجود 
سـند أصالً أو ألن السـند كان مركباً ومخرتعاً ليس 
إال.. كيف ترى نفسـك حينئذ؟ وليس معنى هذا أني 
أقـول ال أحد يقرأ هذيـن الكتابني كال. إنما أردت أن 
تسـري عىل أرض صلبة عىل واضحة من سـند جليل 
هنـاك ترى أنك تقرأ وتتدبر وتسـتفيد من الصحيح 

وهذا معلوم من حال ثقال العقول عرب القرون.

حال المؤرخ.. واألديب.. 
كيف هي؟

د. صالح اللحيدان

د. نورة القحطاني

أجمل معادلة رياضية

لوحة «السبورة» لتويمبيل

من تصميم «قيهري» ملبنى يف سيدنيمركز لوروفو يف الس فيغاس من تصميم «قيهريلوحة «خطوط حمراء» لتويمبيل
الفنان إبراهيم النغيثر
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تتنـوع مصادر إلهـام الفنان التشـكييل 
بـني مصادر مكانية وزمانية وأخرى جمالية 
وفكرية وفلسفية وقضايا انسانية، فمنهم من 
تظهر  أعمالهم مستوحاة من البيئة املحيطة 
برتاثهـا وطبيعتها وعمارتهـا وطبائع البرش 
ويعيشـون  وتقاليدهم  وأزيائهـم  وفنونهـم 
بفنهم يف هـذه االجواء، وآخرون يسـتمدون 
إلهام أعمالهم من قضايا اإلنسانية وهمومها 
وأفراحها فتجده مسكوناً باإلنسان ومعاناته 
أعماله بوجدانيات وعاطفة جياشة،  ومحمالً 
ومن مصادر إلهام الفنان الهامة والغائبة عن 
ممارستنا التشكيلية املحلية اال ماندر،القصة 
الشـعبية واالسـطورة مـع أن تراثنـا مـيلء 
بالحكايـات الشـعبية واألسـاطري والتـي ال 
تقـل يف ثرائهـا وتنوعها عما يحويـه الرتاث 
العاملـي والذي يعـد معينا الينضب يسـتقي 
منه مبدعو العالم باختالف أجناسهم األدبية 
والفنيـة الكثـري مـن إبداعاتهم حتـى علماء 

النفس اسـتقوا منهم بعض فلسفاتهم وبنوا 
عليهـا تحليالتهم كما فعـل فرويد يف اتكائه 
عىل أسـطورة أوديب يف تحليلـه النفيس، ولم 
يتوقـف دور االسـطورة والحكاية الشـعبية 
عند ذلك بل حرضت يف املوسـيقى والرسـوم 

املتحركة واألفالم.
هناك من يرى االسطورة بأنها حكاية ذات 
صياغة أدبيـة وأحداث عجيبـة خارقة للعادة 
تناقلت مشافهة جيالً بعد جيل وتعرب عن ذاكرة 
جمعية تخدم تاريخ الشعوب ومن ناحية أخرى 
ترتبط بالوجود االنسـاني وجدليته مع نفسـه 
ومحيطه ونشـوء الكـون والخلـود ومرتبطة 
باآللهة وأنصاف اآللهة وتأتي يف أنواع عدة بني 
اسطورة طقسية واسطورة التكوين والتعليلة 
والرمزيـة وتختلف عنها الحكاية الشـعبية يف 
كونها تناقـش قضايا شـعبية باللغة املحكية 
وقضاياهـا مـن الحيـاة اليوميـة وأطرافهـا 

شخصيات أنسية ومن الجن.

حـرضت االسـطورة يف أعمـال العديد من 
الفنانني من عرص النهضة كليوناردو دافينيش 
ومايكل انجلـو وروفائيل وتيتنان وبوتشـييل 
وجويا وغريهم كثري، ومن الفنانني العرب برز 
الكثري من الفنانني الذين تعاطوا مع االسطورة 
والحكاية الشـعبية بمسـتويات مختلفة منهم 
عىل سـبيل الذكر وليس الحرص الفنان ماهود 
أحمد يف معرض بحثه عن اسطورة جلجامش 
والـذي قدمهـا يف معرضـه البوابات السـبع، 
والفنـان عبدالهـادي الجزار الـذي اصطبغت 
العديد من أعماله بمواضيع القصص والحكاية 
الشـعبية واالبطـال الشـعبيني االسـطوريني 
والجن واملجنون االخرض وابو السـباع والنذر 
والتعويـذة والعديـد مـن القضايـا الشـعبية 
واألسـطورية التي حـرضت يف أعمالـه، وعىل 
مسـتوى فناني الخليـج كان الفنـان عبدالله 
املحرقي من أكثر الفنانني استلهاماً لألسطورة 
والحكايـة الشـعبية يف أعمالـه وبالرغـم من 
تنوع أسـاليب معالجتـه الفنية اال أنه صاحب 
قضيـة وموضـوع ويذكـر ذلك عن نفسـه يف 
أحـد الحـوارات (أنـا ال أعاني من مشـكلة يف 
هـذا األمـر، فأنا رسـام صاحـب “موضوع“ 
لدي هـم، وقضيـة ويهمنـي أن أوصلها أوأن 

أثريهـا يف عمـيل الفني، لذا فـإن املوضوع هو 
الـذي يفـرض عيلّ أسـلوبي يف رسـم اللوحة. 
أحيانـاً ألجـأ إىل الرمزية والواقعيـة يف الوقت 
نفسه خاصة عند تناويل للموضوعات الرتاثية، 
وحياة الغوص التي تكتنز الكثري من األساطري 
والحكايات الشعبية) وحتى يف اختياره ألسماء 
أعماله يراعي ارتباطها بالحكاية واالسـطورة 
يف عنوانهـا ومن عناويـن أعمالـه (أم الكدو، 
سـقوط آدم، يوم الوقفة، فتح املحار، الكوكب 
املهجـور، أم الزمام، فتح محـار اللؤلؤ، عذاب 
النفس، مأسـاة نخلـة، العب الدامـة، الحناء، 
فرحة العـودة، أم الحمار، أم الخرضة والليف 

مصيدة أبو دريا).
وعىل املسـتوى املحيل لم تحرض االسطورة 
والحكايـة الشـعبية باملسـتوى املأمـول عىل  
الرغم من أن تراثنا زاخر بفيض من القصص 
والحكايا امللهمة اال أن اهتمام الفنانني بالشكل 
والتقنية أبعد البعض عن اسـتلهام مواضيعه 
من القصص والحكايات الشعبية واالسطورية، 
ايضـاً الجفـوة بني أجنـاس الفنـون واآلداب 
ربما أبعدت البعض اآلخر عن هذا االسـتلهام، 
باإلضافة اىل حضور املحظور الديني والتحفظ 
عىل بعض االساطري أبعد اآلخرين عن استلهام 
االسـاطري يف أعمال الفنانني املحلني، ومع ذلك 
كان هناك بعض الحضور البسـيط ولعل من 
أبرز من اقرتب من الحكايات الشـعبية الفنانة 
عواطف آل صفـوان يف معرضهـا عودة جحا 
وبعض التجـارب للفنانة منـرية موصيل، ويف 
الجانب االسطوري كانت تجربة الفنانة شادية 
عالم بدأ باألقنعة وبعد ذلك أعمالها يف تجربتها 
مع اختها الكاتبة رجاء عالم يف عملهم املشرتك 
بكتـاب جنيـات الر الـذي أصدرته مؤسسـة 
املنصوريـة يف عـام 2000م وهـو كتاب فني 
ادبي ضـم عرشين محفورة منفذة بالشاشـة 
الحريـرة وتذهيب يدوي للفنانة شـادية عالم 
والنـص للكاتبة رجاء عالم وكان الكتاب االول 

من نوعه يف حينه.

الحكاية واألسطورة في الفنون التشكيلية

فيصل الخديدي

تعود صلتي بمجلّة املورد العراقيّة إىل 
عام 1437هـ، عندما اسـترشُت أستاذي 
األسـتاذ الدكتور محّمد بن خري البقاعي 
حول موضوع أكتب فيه رسالة الدكتوراه 
فقال يل: ملاذا ال تكتب يف مناهج الدراسات 
اللغوّيـة يف مجلّة املورد، وكنُت يف مكتبه، 
وتصفّحُت شيئًا من أعدادها عنده فراقت 
يل الفكرة فكتبُت مقرتًحا وعرضته عليه، 
فوّجهنـي، وأعطانـي ملحوظـاٍت قيّمـًة 
رافقتني مدة إعداد الرسالة، وعندما بدأُت 
يف كتابـة التمهيد لم أجد أحًدا -بحسـب 
اّطالعي- قد كتـب عنها فرشعُت يف جرد 
مجلّداتهـا الخمسـني حتّـى تكوّنت لدّي 
معرفـة حولها فارتأيُت أن أعرّف القارئ 
بهـذه املجلّـة الرصينـة فكتبـُت معرًّفا 
بها مـن الناحية اللغوّية ثـّم عرّجُت عىل 

التعريف الخاّص بمجلّة املورد.
مجلّة املـورد العراقية: تركيب (مجلة 
املـورد) هـو تركيـب إضـايفّ، املضـاف 
هو كلمـة (مجلّـة) واملضاف إليـه كلمة 
(املـورد)، أّمـا لفظ مجلّة فقـد وردت يف 
املعاجـم اللغوية بمعنـى الصحيفة(1)، 
وقـد زاد ابـن دريـد يف الجمهـرة أنهـا 
صحيفة يكتب فيها يشء من الحكمة(2)، 
ونّص ابن األثري عىل أّن لفظ مجلة عرباني 
األصل(3)، ورّجح ذلـك ف. عبد الرحيم 
إذ قـال: إّنها معرّبة مـن العربية وأصلها 
(ْمِجاله) تأتي بمعنيـني هما: الصحيفة، 

الصحيفة  وسـّميْت  األشـياء،  وطّي 
مجلـًة؛ ألّن الصحيفـة قديًما كانت 
مطويـة(4)،  أوراق  عـن  عبـارة 
وينقل عبـد الله املوجـان أّن لفظ 
مجلّـة أصلُهـا «مكلـوت، ومكلتو 
ويراد بها: كرّاس ملفوف، وملف 

مخطوطات بالرسيانيّة»(5).
   ?أّما مفهوم املجلّة يف العرص 
دورّية  فهـو «مطبوعة  الحديث 
تصدر عادًة أسبوعيٍّا أو شهريٍّا 
أو فصليٍّا أو سـنويٍّا، وتتضّمن 
مقاالت يف شتّى املوضوعات أو 
تكون مختّصة بعلم من العلوم 
أو فـّن مـن الفنـون، وتتميّز 
أبحاثها بالجهد واإلتقان وقد 
تتّخذ شـكل كتاب عادي، أو 
تكون كبـرية الصفحات، أو 
يف حجم وسـط بني الكتاب 
وكلمـة  والجريـدة»(6)، 
(املورد) اسـم مـكان عىل 
زنـة َمْفِعـل مـن الفعـل 
(ورد) الـذي مـن معانيه 

املنهـل الذي ُيْوَرد للـرشب، وإطالق لفظ 
املـورد عىل هـذه املجلة إطـالق مجازي 
فهي بمثابة املنهل الثقايف الذي ينهل منه 
الباحثون عن املعرفـة املمتدة من الرتاث 
واملتصلـة بمعطيـات املعرفـة الثقافيـة 
املعـارصة، فهي مـورد للمعرفة يبدأ من 
الرتاث العربي واإلسالمي األصيل وينتهي 
بما استجّد من معطيات املعرفة املعارصة 
يف مختلـف املجـاالت الثقافية وهي أيًضا 
منهل متعدد املشـارب، ففيـه مثًال تراث 
محقـق ودراسـات حديثة حـول الرتاث 
وفهـارس مخطوطـات يف شـتّى العلوم 
اإلسـالمية، وتعريـف بالجديـد ونقد ملا 
كتب يف بحوث يف مجلة املورد، وقد أشـار 
إىل هـذه الغاية التي تضطلـع بها مجلّة 
املورد رئيس تحرير مجلة املورد األستاذ 
شـفيق الكمايل يف تقديمه للعدد األول من 

املجلة(7).
    ?أّما مجلة املورد فهي مجلّة ثقافيّة 
عراقيّـة فصليّـة تصدرهـا وزارة اإلعالم 
العراقيّة، وألّنها مجلّة رسميّة صادرة عن 
مؤّسسـة حكوميّة فقد كانـت يف أعدادها 
األوىل تتضّمن يف افتتاحيتها كلمة للرئيس 
العراقـّي السـابق أحمـد حسـن البكر، 
ونّص هذه الكلمة هو «خدمة األّمة نتيجة 
للفائـدة املتوخاة من الكتـب التي تحفظ 
الـرتاث وتبعـث مجـد األجـداد» وقولـه 
أيًضا: «كونوا معارصين رشط أن تكونوا 
أصيلني، فاملعارصة ال تعني 

أبًدا انقطاع الجذور كما أّن اسـتيعابها ال 
يعنـي التفريط برتاثنا الثقـايف العظيم»، 
وبعد ذلك بـدأت افتتاحيّة املورد تتضّمن 
كلمـة للرئيـس العراقّي السـابق صّدام 
ها «إّننا بعمليّة تحريك املايض  حسني نصُّ
نريـد أن نقيم جًرسا بينـه وبني الحارض 
متواصلـني مع الذُّرى التـي خلقتها األّمة 
يف تراثها» ومن هذه الكلمات يتّضح نهج 
مجلّة املـورد العراقيّة، وهو املزاوجة بني 
األصالـة واملعارصة فيما ُينـرشَ فيها من 

موادَّ ثقافيٍّة.
بالشـؤون  املـورد  مجلّـة  ?وتهتـّم 
األدبيّـة واللغوّية والفلسـفيّة والتاريخيّة 
والجغرافيّـة والدينيّـة واآلثارّية والطبيّة 
والصيدالنيّة كما أنها تهتّم أيًضا بالفنون 
الجميلة، بـدأت بالصدور عـام 1971م 
وتوقفت عـن الصدور يف عـام 2010م، 
وتنقسـم مجلة املورد موضوعيٍّا خمسـة 
أقسام رئيسـة هي: الدراسات والبحوث، 
النصـوص الرتاثيـة املحّققـة، وفهارس 
املخطوطات، والعرض والنقد والتعريف، 

والنتاج الجديد.  
وتتميّز مجلّة املورد العراقية بمواكبتها 
للمناسبات الثقافية فقد خّصصت أعداًدا 
للكتابة عن شـخصيات وأحـداث ثقافية 
بالفارابـي(8)،  الخـاّص  العـدد  مثـل: 
والعدد الخاص بمدينة بغداد(9)، والعدد 
الخـاّص بالخـّط العربـّي(10)، والعدد 
الخاص بحضـارة العراق القديمة(11)، 
والعدد الخاّص بالحروب الصليبية(12)، 
والعـدد الخـاّص بأدب الرحـالت(13)، 
والعدد الخـاّص بالرؤى واملنامات(14)، 
والعدد الخاّص بالطب عند العرب(15)، 
والغـزو  بالحصـار  الخـاّص  والعـدد 
األجنبّي للعـراق(16)، والعـدد الخاّص 
الجاحـظ(17)،  عثمـان  بأبـي 
للبحوث  العام  واالّتجاه 
يف  املنشـورة  اللغويـة 
مجلـة املـورد العراقيـة 
هـو االّتجـاه الرتاثّي  ذو 
باملقاربـات  املعالجـة 
وذلك  الحديثـة،  العلميّـة 
املجلّة  تنـرشه  فيما  يتجّىل 
من نصوص تراثيّة محّققة 
لعلماء متقدمني، أو دراسات 
لغوّية وثقافيّة حديثة تتّسم 
الرتاثيّة،  البحثيّـة  باملعالجة 
أو دراسـات لغوّيـة وثقافيّة 
تراثيّة تتسم باملعالجة البحثيّة 

الحديثة.
ويف الختام فهذا عرض موجز 
حول مجلّة املورد العراقيّة التي 
خدمت حقول املعرفة اإلنسانيّة 
من  صدورها  إبـان  والتجريبيّة 
قصدت  1971م2010-م  عـام 
من ورائـه لفت نظر الباحثني إىل 

ما فيها من كنوز معرفيّة، وبخاّصٍة ما له 
صلة بالدراسات اللغوّية واألدبيّة.

- - - - - - - - - - - -  - - - - - -
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 حسب التصنيف العاملي؛ املشكوك يف أمره؛ ُتعتََرب 

«الواقعية»؛ هـي «إحدى» املـدارس الفنية! وعندما 
يتـم تصنيـف الفنانني يقـال: هذا «حداثـي» وذاك 
«تراثـوي»! ثم تجـد أن معنى حداثي: هـو الفنان 
ز مواطن الجمال يف «الحركة االجتماعية»،  الذي ُيـْربِ
ومواطن القبح يف التخلف! أما الرتاثوي: فينتقي من 
الـرتاث املـيلء بالتناقضات ما يقدس النص ويشـل 
التقكـري ويعيـق «التقـدم االجتماعـي»! ولكـن ما 
دخل هذه التصنيفـات بالواقعية؟ وما هي الواقعية 
باألسـاس؟ وملـاذا «الهجـوم الرشس» مـن معظم 
الباحثني يف املجال الفني عىل «املدرسة الواقعية»؟

    الواقعيـة هي أوالً االعرتاف بوجود ما يسـمى 
«املوضوعي» و»الذاتي»! واملوضوعي: ما هو موجود 
يف «الواقـع» وليـس يف «الخيـال»؛ أي «الواقـع» يف 
الطبيعة والحركة االجتماعية؛ وهو مشرتك عند جل 
أفـراد املجتمـع! والذاتي: هو ما يتصـوره «الفرد»؛ 
سـواء كان ذلك يف الفن أو يف املجاالت األخرى؛ وهو 
غالبـاً ما يكون «خليًطـا» بني الواقـع والعاطفة أو 

الخيال!
    هـذا الفصل بني املوضوعـي والذاتي من أجل 

البحـث العلمي فقط! فال يوجد مجتمع بدون أفراد؛ 
وال أفراد بـدون مجتمع! ... صحيـح أن األفراد هم 
نتـاج املجتمع يف املراحـل التاريخية املختلفة؛ ولكن 
هذا ال يعني أبداً أن الفرد هو مجرد «نتيجة»؛ وليس 
له تأثري عىل املجتمع؛ إنما عىل العكس؛ فال يرتقي أو 
يتخلـف أي مجتمع إال بأفراده! واملجتمع بـ «رقيه» 
املحتوم؛ بغض النظر عن رسعة ذلك الرقي؛ «ينتج» 
أجيـاالً جديدة مـن «األفـراد» أكثر عطـاًء يف العلم 
واإلبداع!... إذن املوضوعي يؤثر عىل الذاتي والعكس 

صحيح!
   االعرتاف بوجـود املوضوعي والذاتي، وبوجود 
العالقة التأثرييـة التفاعلية أو الجدلية بينهما، ليس 
سـهالً عىل اإلطالق وليـس صدفة أيضـاً! فالباحث 
الفني عندما يهاجم «الواقعية»؛ إما أن يكون جاهالً 
بمعناهـا؛ أو هـو «تراثوي» يدفع باتجـاه «الجمود 
اإلبداعـي»؛ وحرص اإلبـداع بالشـكل ال باملضمون؛ 

وإغراقه بـ «الذاتية» العبثية فقط!
    يف محاولـة محمومة لتشـويه الواقعية؛ يقول 

-3-27 يف  اإلخباريـة»  «العـني  يف  الكتـاب  أحـد 
2019: «الغرابـة والخيـال» صفتـان اجتمعتـا يف 

معظم مدارس الفن التشـكييل، وخصوصاً املدرسة 
الرومانسـية، ففي هذه املدرسـة ينقل العمل الفني 
إحساس الفنان الذاتي وطريقته الخاصة يف إيصال 
مشـاعره لآلخرين، ورداً عىل ذلك، ظهرت مدرسـة 

جديدة يف الفن سميت «باملدرسة الواقعية».
اعتمدت املدرسـة الواقعية عىل املنطق املوضوعي 
أكثر مـن الذات، وتصـور الحياة اليوميـة كما هي 
دون زيادات أو نقصان، كما أن فناني هذه املدرسة 
تجردوا من أحاسيسهم وأفكارهم الخيالية ليتمكنوا 

من نقل املوضوع كما هو تماماً. 
    «التشديد يف النص يل» وليس للكاتب! وأريد أن 

أوضح هنا أن الواقعية ليسـت رداً عىل الرومانسـية 
أو غريها من املدارس الفنية! وهي ليسـت «مدرسة» 
باألسـاس! فهي «الحاضنة» األساسـية لكل العلوم 
والفنـون! واإلحسـاس ال يمكنـه أن يكـون ذاتيـاً 
وحسـب، فالفرد كله بإحساسـه هو نتـاج «الواقع 
املوضوعي» املسـمى مجتمع! ولم ولـن يوجد فنان 
أو فـرد «مطلق» أو منفصل عن تاريخه وجغرافيته 
وتفاعلـه االجتماعي! أما تصور الحياة اليومية دون 
زيـادة أو نقصان، فهذا ليـس فناً! وإذا كان الكاتب 
يعترب ما يسـميه «مدرسـة فنية» تقوم بمجرد نقل 

«املوضوع كما هو تماًما»، فأين الفن هنا؟
  مـن الواضـح أن التناقـض وتسـفيه املفاهيم 

املوجـود يف النص ليس مصـدره عدم الفهـم! إنما 
التشـويه املتعمد ملفهوم الواقعيـة! ولكي أوضح أن 
الشـكل ال ينفصل عن املضمون؛ والذاتي ال ينفصل 
عـن املوضوعـي؛ سـأتناول فنانـني معارصين من 

بالدنا؛ لهما تأثري وسمعة طيبة وواسعة:
    أوالً كاتـب القصـة القصـرية واملقـال املتميز 
محمد علوان: فهو اللصيق إىل أبعد الحدود بالحركة 
االجتماعية اليومية والتاريخية! وإذا كانت القصة أو 
الرواية هي مرتبطة باألسـاس بالحركة االجتماعية، 
فمقاالته يف الصحافة ال «تلزمه» بذلك، ولكنها دائمة 

«اإلحساس» بـ «نبض الشارع» وسالمتكم!
    وثانياً الفنانة التشـكيلية املبدعة منى النَزْهة: 

التي تتحقنا بني الفينة واألخرى بلوحات جديدة؛ بل 
بمعارض جديـدة! وبالرغم من اإلنتـاج الوفري لها؛ 
وسـعة املسـاحة التي يتميز بها الفن التشكييل عن 
بقيـة الفنـون واآلداب؛ إال أنها لـم تنفصل يوماً عن 

الهم االجتماعي أو ما يسمى الواقع املوضوعي.
    فليسـامحني الفنانون اآلخرون؛ فاملسـاحة ال 
تكفي؛ ولكن هناك نقطة ال يمكن تجاهلها؛ وهي أن 
تشـويه املعنى الحقيقي للواقعية هو نشاط عاملي! 
وهنـاك دوائر دولية ترفع من شـأن الفـن الهابط؛ 
وتشـوه املفاهيم؛ وتدفع أمواالً طائلـة لتوجيه الفن 
لالبتـذال! ولكنهـا لم تنجـح؛ حتى يومنـا هذا؛ من 

تسويق «العبث»؛ أو جعله بديالً للحداثة!

الواقعية و الفن

د. عادل العلي

إضاءة حول مجلّة المورد العراقية

د. فهد بن عبد اهللا الخلف

نوادر جحا» للفنانة: عواطف آل صفوانمن أعمال الفنان: عبد الله املحرقي
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للرِّجـال قيمة ولقامتهـم مهابة وقدر، إذا 
دت حرضتهم املكان، وعلت َمن  حرضوا تسـيَّ
هـم الهيبة تجلًَّة، يتحفَّزون بمحرضهم  َحَرضَ
لهـم وألجـل مخاطبتهم، وإذا سـما عىل ذلك 
جمـال العلم وكمال الحلم، وفوقه وقار وخط 
ـيب العـارض يف العارض فيـزداد بذلك  الشَّ
فوق الهيبة هيبة، ينضاف إىل هذا كلِّه إذا كان 
لفظـه حكمه (ومـن ُيؤَت الحكمـة فقد أوتي 

خرياً كثرياً) [ البقرة: 269].
ا أن يـرسَّ الله يل االنضمـام إىل كوكبة  وملـَّ
النَّحـو  قسـم  يف  التَّدريـس  هيئـة  أعضـاء 
ف وفقه اللغة ثالث ثالثة أفرٍع يف كليَّة  والرصَّ
د بن سعود  اللغة العربيَّة بجامعة اإلمام محمَّ
اإلسـالميَّة، وكانت الكلية بـل والجامعة وما 
زالت عامرة بالعلماء، وكذا حال قسـمنا قسم 
النَّحـو ففيه من جلَّة العلمـاء زرافات ما بني 
يب وعارض بعارضيه املشيب،  من وخطه الشَّ
ومنهم من كان يف األَُشدِّ ممتعاً بنشاَطيه نشاط 
، فهذا حال القسم شيوخاً  بدنيٍّ وصيال علميٍّ
ذوي وقـاٍر ورجـاالً ذوي مقداٍر، يشـاركهم 
عديـد من املحارضين واملعيديـن، وكلُّهم عىل 

قدٍر عاٍل من األدب والخلق والعلم.
فكان مجلس اسـرتاحة القسم ملتقًى وال 
كامللتقيات! جماله وكمالـه برجاله، ترتدَّد يف 
َجنَبَاِتِه حديثهم املاتع ما بني إحكام األحكام، 
وأحدوثات األخبار، ومسـتنطقات األحداث يف 
ـأن الخاصِّ  داخل الجامعة وخارجها، يف الشَّ
أن العامِّ فيما يخصُّ العباد  بالعربيَّة أو يف الشَّ
ومـا به صالح البالد بـل وما يجري يف خارج 
ـيوخ وحنكة  بالدنا ُيـدار حديثه بحكمة الشُّ
العلماء، وذكر ما يشـابهه من أحداٍث خربوها 

وربَّما عارصوها.
وكان يف هـذا املجمـع ومـن بينهـم رجٌل 
شـامٌخ ِطـوال يمتـاز بقامـة عاليـة وهامة 
قائمة، ومن سماته التي يلحظها من يرقبه يف 
مشـيته أنَّه إذا مىش يميش الهوينى ال بالعجل 
املتسـارع وال هو باملرتاخـي املتباطئ، تجلِّله 
الهيبه ويكسـوه الوقار ولن تجـد رائياً له إال 

وُيقذف يف روعه اإلجالل والهيبة لحرضته.
م انتدبـه الحـارضون فأصاخوا  إذا تكلـَّ
لـه، وإذا أدار حديثـه اسـتََمَعُه الجمع، وإذا 
اصطخـب حديـث املجمـع يف مسـألة علميَّة 
ة  ابتدرهم بحديثه فبزَّر املتحدِّثني بقوَّة الحجَّ
ة ال يغالـط وال يتهوَّك بما ال  ووضـوح املحجَّ
داعـي له من فضـول القول ونافـق النِّقاش 
ومبـرتد الـكالم، وال يعنـي وَْصِفيْـِه بهذا أنَّ 
النُّكتة اللطيفة واملضحكة الخفيفة ليسـت يف 
قاموسـه، وال من بسائط بضاعته، نعم ولكن 
لـكلِّ أوان حديثـه، ولكلِّ مقام مقـال، وكان 
ال ُيـداري وال يحابي، يعضد الخليل ويسـند 
القليل مع الدَّليل، وال يهيض املظلوم، ويطلب 
ـة ويتطلَّبهـا، ويسـتوضحها قبـل أن  الحجَّ

يستوضح قائلها.
ذاكم هو العالـم الَعلَم النَّحويِّ القدير: د. 
، وكانت  عبد الرَّحمن بـن عبد الله الحميـديُّ
مـن أوائـل لقاءاتـي بفضيلتـه مـا كان قبل 
االلتحاق بقسـم النَّحو واالنضمام إليه فكان 
ذلـك يف املقابلة العلميَّة، وكنت قبل ذلك أعمل 
يف التَّعليـم العامِّ ما قـارب عرشاً. وقد كان د. 
الحميـديُّ من ضمـن اللجنة املكوَّنـة ملقابلة 
املتقدِّمني عىل وظيفة اإلعادة بالقسـم، وكنُت 
نة الجامعيَّة: (1429هـ)،  ممن تقدَّم تلك السَّ
ا أذكره من تلك املقابلة أنَّه سألني مسألة  وممَّ
من مسائل باب التَّنازع عىل وفاق ما قال ابن 

مالك:
  نحو: أظنُّ ويظنَّاني أخا 

زيداً وعمراً أخوين يف الرَّخا 

[البيت: 285(العيوني)]
ُثمَّ بعـد االنضمام إىل القسـم، وعدِّي من 
ضمـن جمعهم جمعتنـي بفضيلتـه لقاءات 
عديدة ومالطفات حديٍث، ونقاشـات ملسـائل 
كثـرية، وذلك أنَّـي حينما انتظمت يف القسـم 
كنت مستبطناً أسـئلة عديدة لظواهر مسلَّمة 
يمكـن اإليـراد عليها، ومسـتوقفات ملسـائل 
مشـكلة عنـدي يف النَّحو؛ وبمـا أنَّي جديد يف 
القسـم، ولرغبتي يف اإلفادة مـن أوالء العلماء 
املنتجبني، واألساتذة املنتخبني وهم يف ميمنتي 
وميرستي يغدون ويروحون يف قسـمنا قسم 
ف وفقه اللغة رأيت أن ال أفوِّت  النَّحو والـرصَّ
عيلَّ الفرصة فاهتبلت ذلك بإيراد تلك األسئلة، 
وإيراد اإليرادات عىل بعض ما يرد عىل ما هي 
ا اعتلج يف  مسـلَّمات نحويَّة أو كاملسلَّمات، ممَّ
صدري، واعتلق يف ذهني من مشكالتها. ومن 
اللطائف الَّتي انتهجتهـا أنَّي حينذاك لكوني 
جديداً يف القسـم فقد اسـتنكفت من سـؤال 
األقران، فال أسـال حينها إال من كان أسـتاذاً 
ـيب ومـرَّ عىل  مشـاركاً، أو مـن وخطـه الشَّ
حصوله عىل درجة (الدُّكتوراه) سـنني عدداً، 
وصنعي ذلك إعذاٌر وحماية ووقاية، وذلك مني 
دفع لحظوظ النَّفس، فلو أنِّي سألت بمسائيل 
تيك زميالً معيداً مثـيل حينها أو محارضاً أو 
لتـوِّه قد ناقـش (الدُّكتـوراه)، وأوردت عليه 
وقت املناقشـة ما أوردُت فربَّما ساء ظنَّه بي، 
فأدفـع هذا املحتمل وأغلـق ذا الباب، وأكتفي 
خص أو قرينه  بشـيوخ القسـم. ألنَّ ترب الشَّ

قد يفهـم منك ذلـك أنَّه غضٌّ مـن قيمته، أو 
ـيطان حريص، وللنَّفس  حطٌّ من قدره، فالشَّ
حظـوظ؛ لذا ارتأيت أن أسـأل- كما أسـلفت 
الكبـار- فالكبار تجاوزوا ذلـك فقد رجحت 
حصـاة عقلوهم، وتجاوزوا األُشـدَّ، واجتازوا 
القنطـرة، وانتهجت ذلك حماية لنفيس ودرءاً 
لها من أن ُتقحم فيما هو ليس من مقاصدها، 
ء، ومع ذلك فقد  ِّ ن الـيسَّ أو أن يظـنَّ بهـا الظَّ
بلغنـي أنَّه قد قيـل ما قيل عن عمـيل هذا إنَّ 
اً وتعاظمـاً للنَّفس، فلم أحفل  ذلك منـي تكربُّ
بهـذا القيل، وَعلم اللـه أن ليس ذلك يل بخلٍق 

عىل زمالئي.
عوداً عىل بدٍء فُعقـدت اللقاءات وتواردت 
يناقشـك  وفضيلتـه  جلسـاٍت،  يف  املسـائل 
ويشـارككها يف الغد وبعـد الغد فال ينىس بل 
ينشـغل بها ويبتحثهـا، فهو يرعيك سـمعه 
عندما تسأله، ولحسن حظي أنَّي كلَّما وردت 
اسرتاحة القسم لقيت صباحة شيخنا فضيلة 
، وذلـك مـن توافق  ـيخ د. الحميـديُّ َثـمَّ الشَّ
اسـرتاحات جدويل مع جدول فضيلته، فكان 
ذلـك من سـانح الحـظ وطالع الجـدِّ، وإنِّي 
ألغتبـط عندما أنفرد معـه يف املجلس وتخلو 
ا اسـتقبلني  االسـرتاحة مـن جالسـيها، وملـَّ
وأسئلتي برحابة صدره ولم يتربَّم أو ينشغل 
عني أو يتشـاغل، خصصته بأسـئلتي وقلُت 
لنفيس قد وجدت بغيتـي، فلم أعدل به غريه، 
وإن كنت بادئ َبدء كنت أسأل فضيلته وأسأل 
غريه من كبار األسـاتذة كما أسـلفت حديثه، 
لكـنَّ موافقـات الجـدول ألزمتنـي بفضيلته 

فالتزمت ذلك.
وِمـن تلك املسـائل مسـألة ضبـط دعاء 
ـالة، وذلـك قولهم:(اللهمَّ ال  االنتهـاء من الصَّ
مانَع ملـا أعطيت) بفتح (مانع) اسـماً لـ(ال) 
النَّافيـة للجنـس، والنَّصُّ وجهـه النَّصب ألنَّ 
ه النَّصب ال البناء  اسمها شبيه باملضاف، فحقُّ
عـىل الفتـح؛ أي:(مانعاً)، ولقد تحـدَّث عنها 
ابن هشـاٍم يف كتابه (مغني اللبيب)، وأشـبع 
الحديـث عنها ابـن عنقاء يف كتابـه (الجواب 

امي). السَّ
ومن ذلك قولهم:( يا غافالً واملوت يطلبه) 
أنَّه كما يذكر ابن هشاٍم أنَّه نكرة غري مقصودة، 
وعنـد إنعـام النَّظر يف املثال وتأملـه نجد أنَّه 
ـبيه باملضاف؛ وذلك أنَّ قوله:(واملوت  من الشَّ
يطلبه) متمَّمة للمنـادى، فأنت إذا قلت مثالً: 
(يـا زيـد، قل خـرياً)، فاملنـادى هـو (زيد)، 
داء والغرض منـه واملطلوب  واملقصـود بالنـِّ
من املنادى هو: (قل خرياً)، وعند تطبيق ذلك 
ـبيه باملضاف مثل: (يا حسناً وجهه،  عىل الشَّ
قل خـرياً) و(يا قانعاً بما قسـم اللـه لك، قل 
خرياً)، فاملنادى هو (حسـناً وجهه)، و(قانعاً 
بما قسـم الله لـك) كلُّه ألنَّ مـا بعد املنصوب 
متمَّم له، واملطلوب من املنادى هو (قل خرياً)، 
وإذا عدنا إىل قوله:(يـا غافالً واملوت يطلبه)، 
نجـد أنَّ املنادى هـو (غافالً واملـوت يطلبه) 
كلُّه، وليس (غافالً) فحسـب؛ ألنَّ املطلوب من 
املنادى لم ُيورد يف هذا املثال، ويمكن أن يكون 
مثالً (انتبه)، ولـو كان املثال:(يا غافالً، انتبه 
للمـوت) لكان ذلك سـديداً يف التَّمثيل للنَّكرة 

املقصودة، إذ فيـه املنـادى واملطلـوب منـه.
اعر: ومن املسائل أيضاً قول الشَّ

 
(سالم الله يا مطٌر عليها)

ـطر هو  وذلـك جعلهم (مطراً) يف هذا الشَّ
زوج املـرأة. قلـُت: أوليس األقـرب أن يكون 
(مطـراً) هنا املراد به الغيث، وليس زوج تلك 
املـرأة، ويكون من سـبيل النَّكـرة املقصودة 

املنوَّنة ال العلم املنوَّن.
وأعرس املسائل وأطولها نفساً مع استطالة 
بحث وتداوله وامتداده هي مسألة دعاء الرَّفع 
مـن الرُّكوع، وهي قولهم: (حمـداً كثرياً طيِّباً 
ـموات وِمـلء األرض)،  مبـاركاً فيه ِملء السَّ
وكان سـؤايل عن نصب (ِمـلَء) عىل أي يشء 
انتصـب؟ وما الوظيفة النَّحويَّة التَّي يؤدِّيها؟ 
وكنت قد ساءلت بها أقواماً من أساتذٍة وزمالء 
قبل مجيء إىل القسـم، وتلقَّيـت فيها أجوبة 
د،  غـري أنَّ لم أجد فيها ما يقنع بجواب مسـدَّ
ا  بل جـلُّ الجوابات عليها إيـرادات تمنعها إمَّ
ا يعرتضها املعنـى، وأنا أودُّ يف  ناعـة وإمَّ الصِّ
ذلـك جواباً سـيوطيٍّا، ومرادي بـه أن يكون 
ـيوطيِّ ملَّا سـئل عن توجيه  جواباً كجواب السِّ
النَّصـب يف قوله: (عدد، ورضا، وزنة، ومداد) 
ا جاء يف األثر:(سـبحان الله وبحمده عدَد  ممَّ
خلقـه، ورضا نفسـه، وزنـَة عرشـه، ومداَد 
م احتماالت  كلماته)، فقد أجال عقله فيها وقسَّ
املنصوبات ُثمَّ سربها سـرباً، وخرَّج كلَّ كلمة 
أنَّها انتصبت عىل خالف أختها مع تجاورهما 
ناعة ولـم يغفل املعنى؛ فكان  فقـد الحظ الصَّ
جوابه هو الجواب، وأصاب فيها عني الصواب 
من امرتاس ومدارسة ومفاتشة نحويَّة. [انظر 

ذلك يف كتابه (الحاوي يف الفتاوي)].
واملسـألة املطروحة أعني (ِمـلء) لم أجد 
فيمـا وقفـت عليـه َمن سـربها ليكشـف يف 
اإلعـراب خربها، بل أرسع األجوبة حملها عىل 
املصدريَّة؛ أي: مفعول مطلق. وملَّا أن عرضتها 
، وذكرت له أن  يخ د. الحميديِّ عىل فضيلة الشَّ
تعـرسَّ عيلَّ فقـه نصبها، واعتـرس الجواب يف 

روم وظيفة انتصابها، وبعد نقاٍش اسـتطال 
فيها أشـار عيلَّ- حفظه الله- بمراجعة كتب 
غريب الحديث لعلَّ أن يرد فيها توجيه لذلك، 
وكذلك رشَّاح الحديـث، ومعربي الحديث من 
 ، ) للعكربيِّ مثل كتاب (إعراب الحديث النَّبويِّ
ـيوطيِّ غـري أنَّ هذا  وكتـاب (الزَّبرجـد) للسِّ
الحديـث لـم يـرد يف كتـب إعـر اب الحديث 
ـنن أنَّ  املذكـورة آنفاً، وقـد جاء يف رشح السُّ
اللفـظ يجوز فيـه النَّصب والرَّفـع، والنَّصب 
عـىل املصدريَّـة، والرَّفـع عىل الخربيَّـة ملبتدأ 

محذوف.
ورسُّ اإلشـكال ووجـه االستشـكال أنَّ ملَّا 
أن فاتحنـا التَّوجيـه أنَّه مفعـول مطلق وأنَّ 
املصدريَّة هي األَوىل وأنَّه نعت للحمد أو ُيحمل 
ه  رفيَّة وسـربنا ذلك كلِّه تبنيَّ أنَّه يتوجَّ عىل الظَّ

إليها عدد من االعرتاضات.
أوالً: أنَّ (ِمـلء) بكرس امليـم، هكذا هي يف 
الرِّواية، واملـراد به حينئٍذ املقدار، فهو اسـم 
ال مصـدر، ولذلك يأتـي يف بـاب التَّمييز من 
املقاديـر وأشـباه املقاديـر الَّتـي تحتاج عىل 

تمييز.
معرفـة،  إىل  مضـاف  اسـم  أنَّـه  ثانيـاً: 
ف بهذه اإلضافة  واملضـاف عىل معرفة يتعـرَّ
ولـو كان مصـدراً، وإذا كان معرفـة لم يكن 

ر. نعتاً لـ(حمداً) املنكَّ
ة ليس  رفيـَّ ثالثـاً: أنَّ تخريجـه عـىل الظَّ
ناعة فليـس املعنى عىل  وارد مـن جهـة الصِّ

تقدير(يف).
رابعاً: أنَّ املعنى وإن كان يخدم املصدريَّة 
نعة تعارضانه، وجهة  لكنَّ ِبنيـة الكلمة والصَّ

رفيَّة. املعنى كذلك ال تخدم تخريجه عىل الظَّ
وأزف النِّقاش واملفاتشـة يف بحث املسألة 
كمـا بدا عىل االختالف وعدم االتِّفاق والتَّوافق 
ـالمة مـن االعـرتاض، وانتهـى إىل عدم  والسَّ
االنتهـاء، بل البحث واملكاشـفة عنه يف الكتب 
فلعلَّهـا أن تكشـف عـن يشٍء، وأعقبـت ذلك 
فصول دراسـيَّة لم يكن فيها التَّوافق واللقيا 
كمـا سـنح القدر بذلـك وسـمح فيما مىض، 
فكان أن حمدت الله عىل اهتبال مسـاعفة ما 
تيرسَّ واقتطاف ثمـاره، وإن كنت أخيل برقاً 
أحفـل لكـن ال تأتي األمور عىل وفـاق ما يودُّ 

اإلنسان ويرغب فيه.
ـهور، ويف ذات يوم ٍ  وتمـيض األيـام والشُّ
حميـٍد طالعه كنُت أقـرأ يف رشح ريضِّ الدِّين 
عـىل كافية ابـن الحاجب يف بـاب اإلضافة إذا 
بي أقف عىل أمٍر من حديثه ذي شـأٍن، فكأنَّ 
به فكاك مسـألتي وحلُّ معضلتـي، وذلك أنَّه 
ذكـر أنَّ اإلضافـة قـد تأتي معنويـة ظاهراً، 
وحقيقتها لفظيَّة، وذكر لها أمثلة من تمثيله، 

واستشهد لها بقول امرئ القيس:
ري يف وكناتها  وقد أغتدي والطَّ

بمنجرٍد قيِد األوابد هيكِل

فقال فيمـا قال: إنَّ (قيـد األوابد) إضافة 
معنوية ظاهراً لفظيَّة حقيقة، ومعناها: مقيٍِّد 
األوابد، فهي معنويَّة اإلهـاب لفظيَّة املحتوى 
والباطـن، ولذلـك جـاءت نعتـاً لـ(منجرٍد) 
النَّكرة، والنعت حقيقيُّه وسببيُّه يتبع املنعوت 

تنكرياً وتعريفاً.
اهد ولطائفه بمسألتي من  وعالئق هذا الشَّ
جهة أنَّ (قيداً) اسم للحبل الَّذي يقيَّد به البعري 
ويعقل بـه، فهو مثـل (ِملء) بالكـرس الَّذي 
هو اسـم ملقدار ما يضـاف إليه. والتَّأكيد عىل 
تقييده بالكرس ألهميته لكونه هو ما جاءت به 
الرِّواية، والفرتاق اللفظ تفرتق املعنى والدَّاللة 
بني االسـم والحدث، فيفـرتق اإلعراب حينئٍذ، 
نظـري ذلك قوله تعاىل: (إالَّ مـن اغرتف ُغرفة 
بيده) [البقرة: 249] ففـي (غرفة) قراءتان 
م هـي مفعول  بضم الغـني وفتحهـا، فبالضَّ
به ألنَّها اسـم ملقـداٍر، وبالفتح مفعول مطلق 
ات الَغرف، فاختلف  ألنَّ (الَفعلـة) واحدة مـرَّ
إعرابها الختـالف ضبطها الختـالف معناها 
بني املقدار االسم وَمرَّة الحدث= فكذلك الحال 
يف (ِمـلء، وَملء) فالكرس مقدار وهو االسـم، 
وبالفتـح مصـدر وهـو الحـدث. واألثر جاء 
بالكرس فحسب، واملعنى عىل الكرس ألنَّه يبنيِّ 

مقدار الحمد لله تعاىل.
فقلـُت حينئٍذ إنَّ قوله: (حمـداً كثرياً طيباً 
ـموات، وِمـلء األرض)  مبـاركاً فيه ِملء السَّ
ـموات) إضافة  من هـذا، فإضافـة (ِملء السَّ
ة حقيقـة، فعند ذلك  معنويَّـة ظاهـراً لفظيـَّ
تسـتقيم األمور، وتكـون نكرة كسـابقاتها، 
ـموات)؛ أي: حمداً مالئاً  ومعناهـا (مالئاً السَّ
ـموات، وإعرابـه والحال هـذه يجوز أن  السَّ
صها بكثرة  يكـون حاالً مـن (حمـداً) لتخصُّ
النُّعـوت، ويجـوز أن يكون نعتاً كسـوابقه= 
فانحلَّت عقدة إشـكال هذه املسألة، وملَّا قرَّت 

نفيس بهـذا التَّوجيه الطفت أسـتاذي الجليل 
فضيلـة د. عبد الرَّحمن الحميـدي باالتَّصال 
ور  تـه الخرب، فرسَّ بذلـك غاية الرسُّ به، وخربَّ
واغتبط بذلك، وما فرحه وغبطته بحلِّ املسألة 
بأكرب من غبطته بإرصار تلميذه إلزامه نفسه 
الوصول وعدم القناعة بما قيل ملَّا أن كان غري 
ـكر كفاء ما شكرني عىل  مقنع عندي، فله الشُّ
ما وصلت إليه يف جواب املسـألة، فكانت هذه 
من لطائف فوائده، وحسنات توجيهه لطالبه 

وَمن يأخذ عنه وعموم قاصديه.
ومـن لطيـف املواقعـات واملوافقـات أن 
ل أد. تركي بن سـهو  أهدانـي أسـتاذي املبجَّ
العتيبي كتاب (البسيط يف النَّحو) البن العلج، 
وقـد نـرشه أوَّل هـذا العام(1442هــ) عن 
مركـز امللك فيصـل، وكان قد حقَّقـه قديماً، 
ـا تصفَّحته لفت نظري أنَّ ابن العلج ذكر  فلمَّ
يالً  ما أشـار إليه ريضِّ الدِّين، وزاد عليه تفصَّ
وتوضيحـاً [انظـر: البسـيط: 1/ 117 وما 
بعدهـا] من أنَّ اإلضافة تكون معنوية ظاهراً 
ة حقيقـًة، وقد ذكرت ذلك لشـيخي د.  لفظيـَّ
ور أمتع الله  الحميـدي فرسَّ بذلك غاية الـرسُّ

بمحيَّاه.
ومـن الذِّكريـات الحميـدة وكلُّ ذكريات 
مـع فضيلته جميلـة حميدة -أمتـع الله به- 
رة) بل  أنَّنـي وقفت عىل ورقـات (شـبه مذكِّ
ا كان يدرِّسـه لطالبه، وكانت  رة ممَّ هـي مفكِّ
عـن باب االشـتغال وأحوالـه املعلومة ما بني 
واجـب النَّصـب والزمـه وجائـزه وممتنعه، 
وكان يف لعرض ابن هشـاٍم- رحمه الله- لها 
يف كتابه (أوضح املسـالك) ما يشكل ملا يظهر 
من إلباس يستشـكل فهمه، وإذا فضيلته من 
ف بطالبه، وأمالهم أو استكتبوا  أجل ذلك تلطَّ
عنه تلك املواضع محرَّرة منتقاة بال نقٍص أو 
استشـكال، وإنَّني لنادم أن لـم أحتفظ بتلك 
الورقـات حينما أن وقعت بيدي، وقد وجدتها 
ة عىل مقربـة من أحد  يف أحـد ممـرَّات الكليـَّ
، ولله األمر  قاعات املسـتوى الرَّابع فيما أظنُّ

من قبل ومن بعد.
ف وجليل املحمدة  وقد كان يل عظيم الرشَّ
أن كان د. عبد الرَّحمن الحميديُّ هو مرشيف يف 
إعداد رسـالتي لدرجة (املاجستري) فقد أفدت 
منه فوائد عديدة، وفرائد لطيفة، واسـتثمرت 
إرشافـه يل غايـة مـا يمكـن من االسـتثمار، 
فكانت توجيهاته وتعقيباته وتعليقاته محطَّ 
 ، نظٍر، وموطن عنايـة، فلها مني النَّظر األجلُّ
والعنايـة التُّمَّى؛ ألنَّها من خبـري كبري يف هذا 
الفـن، وليس نقده للنَّقد فحسـب، وال تعليقه 
د التَّعليـق والتَّعقيـب، بل هـو صادق  ملجـرَّ
اللفظ، صادق النَّظر، صـادق القول، صادق 

دق. املنهج، صادق املقصد، هو عنوان الصَّ
وكنت أجهد يف صـوغ العبارات وتحقيق 
ياغة، وأرسـلها إىل  العنايـة باألسـلوب والصِّ
فضيلتـه فتأتيني منه وقد أعمل فيها مبضعه 
وحدَّد عيبها ما بني أسلوب أدبيٍّ ال يحسن أو 
ليس هذا مكانه، أو صياغة غري مؤدِّية للمعنى 
حته؛ ألنَّـه حريص كلُّ الحرص عىل  وال موضِّ
ة العبارة ثانياً  االهتمام باملحتـوى أوالً، وصحَّ
مـن جهة اللغـة، بعيداً عن التَّزويـق اللفظيِّ 
ـجعيِّ فـكان ال يحفـل به، بـل ُيذم من  والسَّ
ا ما جاء منه  جعلـه أوالً عنده من الباحثني، أمَّ

عفو الخاطر غري متكلَّف فهو مقبول عنده.
ومن اللطائـف أنَّه شـاركني يف اإلرشاف 
وقتها الزَّميل التََّرصيفيُّ اللوذعيُّ د. غازي بن 
ف  ، وهو معدود من رجاٍل الرصَّ خلف العتيبيُّ
يـن، فكنا كالنا يـرشف فضيلته علينا،  املحربِّ
واللطيفـة هي أنَّني ملَّا أن أصـيلِّ مع فضيلته 
يف املسـجد الَّذي يصيل فيه ألسلمه ملزمة من 
مالزم ما أنجزته من الرِّسـالة عىل عادتي مع 
فضيلته، يعتذر مني بأنَّ الزَّميل غازي اتَّصل 
به ليخربه أنَّه سيسـلِّمه غداً ملزمة من جهده 
يف رسالته، فيقول قد سبقك، ولكن انتظر إىل 
أن أنهـي قراءة مـا جاءني مـن زميلك، وإذا 
ا سـلَّمه الزَّميل أشعرني بأن أحرض  انتهى ممَّ
ما عنـدي، وكان ذلك منه مراراً عديدة، فكان 

د. غازي سبَّاقاً لكلِّ خريٍ وفضيلة.
فهذه من اللطائف واملوافقات الَّتي وقعت 
مع فضيلته، وأختتم بهذه اللطيفة االجتماعيَّة 
أنَّني قريبـاً صلَّيت معه صـالة املغرب وبعد 
الة دعانـي لبيتـه لتناول  االنفتـال مـن الصَّ
ـاي معه فاعتـذرت، وذكرت أنَّي  القهوة والشَّ
ل أد. تركي  أريـد أن أذهب إىل أسـتاذي املبجَّ
بن سـهو العتيبي ألسـلِّم عليه ويل به حاجة، 
فأريد أن ألحق به يف املسـجد الَّذي يصيل فيه 
قبل أن ينـرصف منه إىل بيته، فقال فضيلته: 
وتتقهوى عندى، ونحن مـا تريد أن تتقهوى 
ريفة:  عندنـا، ثمَّ قـال بلهجتـه اللطيفـة الظَّ
«ليه قهوتنا ما هي زينه؟» قلت: حاشـاكم يا 
ـني، بل أنـت الزَّين كلُّه!  آل الحميديِّ من الشَّ
وجلست عنده وارتشفنا معه القهوة واحتسينا 
ـاي املنعنع إىل أذان العشـاء، فعدَّلت من  الشَّ
تـي بأن تكون بعد صالة العشـاء، وهذه  خطَّ
من لطائف األحـداث وجميلها مع ذوي العلم 

من األعالم.
متَّع الله األسـتاذ الجليل النَّحويَّ البارع: 
حة  د. عبد الرَّحمن بن عبد الله الحميديَّ بالصَّ
والعافيـة، وأمتَّعنا الله وذويـه وطالب العلم 
بمهجته ومحيَّاه، وأطال يف عمره ويرسَّ له كلَّ 

عسري، وبارك له يف عمله وعمره.  
د  كليَّة اللغة العربيَّة/ جامعة اإلمام محمَّ
بن سعود اإلسالميَّة.

                            fhrabah@gmail.com 

م منتجب من أعالمٍ عالم علَ

ّحمن بن عبد اهللا الحميديّالجليل د. عبد الر ّاألستاذ النحوي

 د. فهيد بن رباح بن فهيد الرّباح

اختبـأ القمر تلـك الليلة خلـف جبال مديـن تاركاً 
املهمـة للمصابيـح العتيقة تقاوم وحدهـا عتمة الليل، 
تجول املـوت تلك الليلة يف أزقة حارتنا دون أن أشـعر 

به ! .
تلك الليلـة كان صديقي يقف أمام الباب الخارجي 
للمنـزل ينتظرني لم أطل الغيـاب عليه عدت له أحمل 
روايـة «تحت ظـالل الزيزفون» تحفها عبـارات الثناء 
واملديـح ابتهج صديقـي ألنه حصل عىل هـذه التحفة 
األدبيـة قلـب أوراقهـا ثم غـادر وغاب طيفـه يف أزقة 

حارتنا.
ويف الغد طوق صمت الرحيل شعاع الصباح القاتم, 
وكأن النهـار جاء ذلك اليـوم يف موكب جنائزي مهيب 
كل يشء تلفـح الصمت سـواي أنا والريـح التي بقيت 
تعبث بـأوراق رواية «تحـت ظالل الزيزفـون» تقلب 
أوراقها تكاد تمزقها وصديقي تتصاعد أنفاسـه يحلق  

املوت فوقه يكاد أن يغيب العالم عن عينيه. 
لـم تكن هـذه النازلـة األوىل التي تنزل بـي عندما 
أهدي أحدهـم رواية «تحت ظـالل الزيزفون» للكاتب 
الفرنـيس «الفونـس كار» والتـي عربهـا «مصطفـى 
لطفـي املنفلوطي» بـكل عبقرية, فقد توالـت النوازل 
عـيل وارتبت لذلك األمر كثرياً وقررت أن أقلب صفحات 
التاريخ أبحث بني طياته عن كتب اشـتهرت بنحسها. 
فالبد أن يكون يف تاريخنا العربي من ربط بني حوادث 
معينـة وقـراءة كتاب بعينـه، لم يخب ظنـي فوجدت 
أن قايض القضاة شـمس الدين ابن خلـكان ذكر فيما 
ذكر أن كتـاب مثالب الوزيرين البـي حيان التوحيدي 
من الكتـب املحدودة وما ملكه أحـد إال وانعكس حاله 
يقول ابن خلكان «وقد جربت ذلك وجربه غريي عىل ما 

أخربني من أثق به».
ويف ذلـك الكتاب اسـتقىص أبـو حيـان التوحيدي 
نقائـص الوزيرين الصاحب بـن عباد وأبي الفضل بن 

العميد وبني اللؤم والنقص يف أخالقهما.
وكمـا أن كتاب املقتضب للمـربد القى نفس املصري 
فقد أرجع البعض عدم انتفاع الناس بالكتاب عىل الرغم 
من أنـه يعترب أهم كتاب يف النحو بعد كتاب سـيبويه, 
ألن ابن الراوندي املشـهور بالزندقة روى الكتاب فكان 
شـؤماً عليه ويف ذلك يقول ابن األنبـاري «ومن أكربها 
كتـاب املقتضب، وهو نفيس إال أنه قلما يشـتغل به أو 

ُينتفع به».
الشـك بأن هناك حكايـات ونوادر كثـرية ارتبطت 
بالكتب فالكتاب ليس أوراق بني دفتني فقط بل يتجاوز 
ذلك ليغدوا ككائن مسـتقل وذلك ما سـبق وأشـار له 
الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه عندما ذكر يف كتابه 
إنسـان مفرط بإنسـانيته تحت فقرة بعنـوان الكتاب 
الذي كاد يصري إنسـاناً حيث قال: إن الكتاب قد يسموا 
فوق األفكار التي ضمنها إيـاه مؤلفه ويحيا ككائن له 

روح وعقل ولكنه مع ذلك ليس إنساناً.
وتبقى هنـاك عالقات من نوع خـاص بني الكتاب 
واإلنسان تتشـكل يف الذاكرة تروى عىل شكل حكايات 
غرائبيـة أو يف أحاديـث عابرة تجلـب الونس للنفوس 
التـي تطري شـغفاً بالكتب وهذا املقال هـو إحدى تلك 

األحاديث. 

الكتب النحس

سلطان الحويطي

د. عبدالرحمن الحميدي

مـن اسـتقرأ األدبيـات التـي تناولت أوهـام النخب 
الثقافية، وثقافة الوهم، ومها إىل بروز الشعبوي يف مقابل 
النخبـوي، التي تلتها إعالن سـقوط النخـب، ومداوالت 
تهشـم األبـراج «العاجية»، وبـروز فردانيـة الجماهري 
التـي تحولـت إىل طوباويـات بنيوية، ال يمكـن اقتحام 
جدارياتها ما لم يصبح النخبوي نسـقاً شعبوياً، ضمن 
سياق شعبي، ومن ثم يودع جميع مقتنياته (العاجية)، 
حتى وإن بدت إليه مرشوع العمر، أو ناطحة الفكر التي 

كان يزاحم بها مناكب السحاب!
هذا هو املجال العام الذي وإن شـكل سـياقاً، إال أنه 
ال يمكن التسـليم به نزوالً عند ما تفرسه الجماهري، وما 
تغلف به هذا السياق من انطباعات هي بذاتها ال تعدو أن 
تكون شكالً ظاهرياً النتقال عدوى الوهم من النخبوي إىل 
الشعبي، ومن الربج العاجي الواقعي، إىل برج جماهريي 
افرتايض، ومن فجوة بني قادة الرأي بني مرسـل ومتلق، 
إىل سلسـلة من الفجوات التي تحولـت فخاخاً ومصائد 
سـقوط ملن أراد السقوط فيها من النخب، يف وقت كربت 
فيـه رشيحة من الجماهري عىل النخب أربعاً، فيما اكتفت 
رشيحـة جماهريية أخرى بإسـدال  السـتار عىل مرسح 
النخبة، منذ عقود، ومع ذلك ال يزالون قابعني يف أماكنهم 

بانتظار بروز نخب ما بعد النخبة!
ال يمكـن يف هـذا املقـام تتبـع بعض املؤلفـات التي 
توالت يف اسـتقراء هذه الظاهـرة، وال املؤتمرات وإىل ما 
توصلـت إليه بحوثها، ونحت إليهـا نتائجها، وال مواكب 
إيقاع تداعيات هذه الظاهرة يف وسـائل اإلعالم، ووسائل 
التواصـل، فماذا عسـاه أن يشـكل وجهة المتـداد هذه 
الظاهـرة إذا مـا قلنـا – مثـًال – بموت النخبـة وبروز 
املشـاهري! وهل هم شكل من أشـكال النخبة، أو ظاهرة 
شـكالنية جماهرييـة ملـا بعـد النخبة! وهل نحـن أمام 
ظاهـرة ثقافيـة أم ظاهـرة اسـتهالكية؟! أم أننـا أمام 
انعكاس لوهـم النخب، وثقافة الوهم، الذي ربما فرسته 

لنا نظرية االنعكاس بانعكاس الوهم االفرتايض!
* يف بيئـة الذكاء االصطناعـي.. وكائنات الروبوت.. 

أما تزال الوسائل محايدة؟!

أوهام الجماهير!

محمد المرزوقي

مقام
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ملف األدب السعودي (الجزء 13)

المرأة السعودية: متن أزاح الهوامش وواصل بناء المشهد
الجزيرة الثقافية - محمد هليل الرويلي

دّعامة انحنْت ثمارها اليانعة مالْت؟! لكن ال بأس: فما مالت 
وزالت, إنما ما زالت ُمحّملة َتميل َنظرة الُكروم (املرأة السعودية) 
أضواؤها املُلتمَعة يف املشهد ال يمكن حزُْمها, يف ِمسلّة من النُّور, 
لَنـِرشِه يف مـكان واحـد أو َدهـِم الظالم بـه يف اتجـاه واحد, ُمذ 

استحالت حالة إبداعية, َتْشغل املشهد بعد أن كانت ُتشِغلُه..!
املـرأة يف األدب السـعودي: (كاتبة وروائية وشـاعرة وقاصة 
وناقـدة..), جـاَدْت بَقَسـمات ُروِحهـا, مانحـة بسـخاء أرهق 
سـمهريرية حالكـة اكتحلـت الّسـديمية, ليلتها تـوارت طويًال 

وراء ِحجـاب األقفـال والُحُجـب إال مـن موارد عينني اسـتقرتا 
ـُجف والّسـتائر ُمتجلّـدة, ُتِطل وراء النوافذ واألسـماء  وراء السُّ

املستعارة.
واليوم, يهتدي بها املاء, وهو يُشـّق جَداولُه يف ِشَعاب وُودَيان 
األرض, واألبواب املُرشعة – املرأة السـعودية - َتبسُم عن فٍم من 
اللؤلـؤ (لغة) وأريج للمعنـى, ينقش منه الّناقد أسـفاًرا ما هو 
ببالغها إال بإّياها – شـقيقة الحرف النفيس - ما كان أْشـجاَها 
وأْغدَقَها وأْحناَها وهي َتُسكُّ القَضايا – ال قضاياها - من مطلع 
فْجرَِها املُتوّثِب إىل أَصائِل اشـِتَغاالتَها تكتبها, مانحًة وفاِسـحًة 
الّنجاح بسـخاء كل منهم حولها: (املجتمـع/ الوطن/ ومحيط 

أرستهـا القريـب..) حتـى إذا قال َمْن ُهـم حولها: «يـا كريمة! 
َضاقْت ُفسـَحاِت َدارنا ومن َجاَورَنا..» َمـّدْت يَدَها َنحْو األَْرَجاء 

ُملّوحة َيدها: النور الرحيب والكون القَسَمات املفُسوحة.
إنها املرأة يا سادة, فكيف وهي املرأة السعودية؟!

قبل أن ندلف ما سطرته - عن املرأة - عضو مجلس الشورى 
الشـاعرة والناقدة الدكتورة أسـماء صالح الزهراني والكاتبة 
تغريـد الطاسـان, نتقـدم باسـمكم جميًعا, محبـي الثقافية 
وقرائها الكرام, بالشـكر والعرفان اسـتجابة ضيفتي سلسلة 
(ملف األدب السـعودي) دعوة الثقافية وإسهامهما يف صناعة 

الجزء الثالث عرش.

تأسيس:
ينبغـي التأكيد بداية عـىل أن تمييز ما تكتبه 
املـرأة السـعودية تحـت اسـم «األدب النسـائي 
السـعودي» حيثمـا ورد فيما أكتبه ليـس تمييزًا 
جندرًيـا، إذ ال يطـال الخصائـص الفارقـة بني 
ما هـو أدب عن غريه من ممارسـات اللغة. ومن 
وجهة نظري ال أثر للجندر يف وسـم النوع األدبي 
- يدخل يف ذلك األدب السعودي - من حيث كونه 
- أي األدب - فعـل وعـي، ذلك يعنـي أن عالقته 
بالجندر وتأثره به ال يكون إال بوصف األخري أحد 
العوامل الخارجيـة، اجتماعية، أو ثقافية، فردية 
أو جماعيـة. وفـق هـذه املقدمة لـن أتحدث عما 
تكتبه املرأة السعودية إال يف نطاق التحديد الالزم 

للضبط املنهجي.

تاريخ:
يمكن التأريخ لبدايات ازدهار األدب النسائي 
السـعودي بمطلـع سـتينيات القـرن العرشين، 
التاريـخ الذي ارتبط بانفتاح املجتمع عىل الثقافة 
العربية والعاملية، وقد تدّرج نمو األدب النسـائي 
بمـوازاة ذلك االنفتـاح، حيث انحـرص يف البداية 
بمـن أتيح لهـن التعلم خارج البـالد، إذ صدرت 

معظم الروايات النسائية السعودية يف الستينيات 
والسبعينيات امليالدية - إن لم تكن كلها - خارج 

البالد. 
ولم يكـن أدب املرأة مسـتقالً عـن التحوالت 
الثقافيـة واالجتماعيـة، بـل كان متفاعـًال معها 
وفاعـًال فيها، فقد اضطـرت الكاتبة السـعودية 
للكتابة بأسـماء مستعارة، حني كان الجهر باسم 
امـرأة مـن املحرمات، وعىل سـبيل املثـال كتبت 
الروائية سمرية خاشقجي روايتيها «ودعت آمايل» 
و»ذكريات دامعة» تحت اسـم «بنـت الجزيرة»، 
ويف الثمانينات نرشت الشـاعرة «هيـا العريني» 
كتاباتها يف الصحف تحت اسم «غيداء املنفى».  

بدأت مسـرية الكتابة النسـائية بداية شـاقة، 
حيـث كان عىل الكاتبة السـعودية تحّمل الرفض 
والنبذ مـن املجتمـع، إذا ما تجرأت عـىل الكتابة 
باسـمها الرصيـح، بـل وصـل األمـر للمالحقة 
القانونية، واسـتعداء السـلطة، مـا يمنح الجيل 
األول مـن الكاتبـات شـعرًا ورسًدا حـق الريادة 
بامتيـاز. وارتبطـت األسـماء النسـائية يف ذلـك 
الوقت بقصص من النضـال، يف مواجهة الرفض 
االجتماعي، وتصدرت أسماء ال تزال تمأل مكانها 
يف الساحة اإلبداعية السـعودية، منهن الشاعرات 

فوزيـة أبـو خالـد، وثريـا العريـض، وخديجة 
العمـري، والروائيات نـورة الغامـدي، ورشيفة 

الشمالن، وقماشة العليان. 
وارتبـط ازدهـار الكتابة النسـائية بالنهضة 
التعليمية التي أطلقت تحوالت ثقافية اتسعت عاًما 
بعد عام، حيث أخذت األسـماء النسـائية مكانها 
يف السـاحة اإلبداعية، وتنوع إنتاجها بني الشـعر 
والقصـة القصرية والروايـة. ويمكـن القول إن 
الثمانينات امليالدية أطلقت ذروة النتاج النسائي 
اإلبداعي، إذ قدمت للساحة اإلبداعية أسماء تركت 
أثـرًا نوعيًا عـىل الصعيد املحيل والعربي، أسـماء 
مثـل: (أشـجان الهندي، وهيا العرينـي، وبديعة 
كشـغري) يف الشـعر، و(أميمـة الخميـس وأمل 

الفاران، وليىل الجهني) يف الرسد.
وشاركت املرأة يف الطفرة اإلبداعية التي تنامت 
منذ عقدين من الزمن، واستطاعت حصد الجوائز 
العربيـة واإلقليمية، ففي مجـال الرواية والقصة 

نالت «أمل الفاران» جائزة الشـارقة عن روايتها 
«روحها املوشـومة به»، ونالت «أميمة الخميس» 
جائزة نجيب محفوظ لألدب، عن روايتها «مرسى 
الغرانيق يف مـدن العقيق»، وحملت «رجاء عالم» 
األدب السعودي للعاملية فكانت أول كاتبة تحصد 
جائـزة البوكـر عـن روايتهـا «طـوق الحمام»، 

وترجمت أعمالها لإلنجليزية واإلسبانية. 
وال يمكـن الحديـث عـن التجربـة اإلبداعيـة 
النسـائية - ضمـن التجربة السـعودية والعربية 
- بمعزل عن الرصاع بـني التيار املحافظ والتيار 
املنفتح عىل التجربة الحداثية العاملية، مع اإلشارة 
إىل أن الشـعر كان أكثر تأثرا به من الرسد، حيث 
وجد شـعراء الحداثة يف شـعر التفعيلة مسـاحة 
واسعة للتجريب، واعتصم املعارضون له بالشعر 
العمـودي، ويف النهاية اسـتنفدت املعارك األدبية 
ذات الخلفيـة الفكريـة وقتهـا، وانحاز الشـعر 
لإلبـداع، فانضم العمـودي للتفعيـيل يف تجارب 

الشاعرة السعودية.
ويشكل الهم االجتماعي املوضوع الجوهري 
يف أدب املـرأة، إذ يغلـب الضمـري الجمعي عىل 
الفـردي يف كتاباتهـا، ويف هذا السـياق تتناول 
الكاتبـات حقوق املـرأة - املكفولـة لها رشًعا، 
واملسـلوبة منها عرًفا - ويحمل األدب النسائي 
الهم الوطنـي، فهو إىل جانـب اإلعالم جزء من 
القوة الناعمـة للمملكة، قناة للوعـي والثقافة، 
وقفت جنبـاً إىل جنب مع التعليم الرسـمي، يف 

إعادة املجتمع للوسطية الدينية والفكرية.
وعـىل الصعيـد الفنـي نافس الشـعر الرسد 
فسـاهمت املرأة يف تقديم تجربـة نوعية، حظيت 
بحضـور نوعـي يف الدراسـات النقديـة العربية 
والعاملية، مـن خالل انفتاح أكرب عـىل التجريب، 

واتصال أوسع باملدارس اإلبداعية العاملية. 
أستاذ مساعد األدب والنقد
ناقدة وشاعرة

للمرأة السـعودية  كبرياً  أولت اململكة اهتماماً 
منذ توحيدها عىل يد املؤسس امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سـعود -طيب الله ثراه- انطالقاً 
من مبـادئ وأحـكام الرشيعة السـمحاء، فنالت 
بذلـك الكثـري من الحقـوق، وتبوأت مكانـاً يليق 
بها، وحققت الكثري من املكاسب واإلنجازات، بما 
تمتلكـه من قـدرات كبرية مكنتها مـن الحصول 
عىل مواقع فاعلة يف مختلف املجاالت ومنها األدب 
الذي برزت فيه واستطاعت تقديم صورة مرشفة 

إىل العالم عن املرأة السعودية. 
وعـىل رغـم أن تعبـري األدب قد يبـدو منجزاً 
ذكوريـاً، حيث ظلت الجـداالت املتصلة بإبداعية 
املـرأة يف مجـاالت متعـددة ومتنوعة مطموسـة 
بسـبب وجود بعـض املعوقات التـي حالت دون 
بزوغ شمس األدب النسـائي كالعادات والتقاليد 
السـعودية  املـرأة  أن  إال  الشـعبي،  واملـوروث 
اسـتطاعت أن تدخل معرتك هـذا املجال وتتفوق 
فيه، فظهر النتاج األدبي النسـائي السعودي عىل 
السـاحة الثقافيـة العربية، ونجـح يف إثبات قوة 
الفكـر الثقايف للمرأة السـعودية، وأصبحت املرأة 
السـعودية خـالل فرتة قصـرية أديبة وشـاعرة 
وناقدة وكتابة، لتسـهم بجانب الرجل يف التغيري 
أو ما يسـمى بالحراك األدبي النسـائي املعارص، 
مما جعلها اآلن توازي الرجل يف نتاجها وكتاباتها 
شعراً وقصة ورواية ونقداً، فخالل العقد املايض، 
تمّكنت النسـاء السـعوديات من إصـدار (334 
كتابـاً) خالل األعوام من 2001 إىل 2009 ، وبلغ 
عـدد الروائيـات اآلن (113 روائيـة)، ويف الفرتة 
2014 - 2015 سجلت معارض الكتاب حضوراً 
كبرياً لألسماء النسائية كروايات ومؤلفات أدبية. 
ويوماً تلو اآلخر، رسعـان ما تصدرت األديبة 
السـعودية املشـهد الثقايف يف اململكة بفضل دعم 
القيـادة السياسـية للمرأة السـعودية يف شـتى 
املجاالت حتـى باتت تعيـش اآلن عرصها األدبي 
الذهبي يف ظل قيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز الذي يعد من أكثر الداعمني 
للمسـرية املتنامية للمرأة السعودية، والذي أفسح 

لهـا املجال للنجاح والتفـوق، إيماناً منه أيده الله 
بتميزها ودورها الكبـري يف بناء مجتمع متكامل، 
وهو ما جاءت بـه رؤية 2030 التي جعلت املرأة 
أحد األركان املهمة لبناء املسـتقبل بما تحمله من 
رؤية تشـاركية هادفة تصـب يف تعزيز الجوانب 
الذوقية والحسـية والفنية والنقدية الهادفة التي 

تعترب من مسارات الفن األدبي األصيل.
واملتابـع للشـأن األدبي والثقـايف يف اململكة ال 
يمكنـه إنكار ما وصلت إليه املرأة السـعودية من 
مكانـة وما حققته مـن إنجـازات تخطت حدود 
املحليـة إىل العامليـة يف مجـاالت كثـرية أبرزهـا 
األدب، فقـد تمكنـت من طـرح أفكارهـا الذاتية 
بـل وتجاوزتها، مسـتخدمة العديد مـن األدوات 
الجمالية والفنية، مسـتغلة مع ما تمتلكه األديبة 
السعودية من رؤية ثاقبة، جعلتها حارضة دائماً 
يف الوسـط الثقايف ومشـاركة الرجل يف االستثمار 
يف الثقافـة وفتح فـرص جديـدة للمعرفة، حتى 
وضعت بصمتها اإلبداعية األدبية والحضور محلياً 
وعاملياً فرشحت لجوائز محلية ودولية، وشاركت 

يف فعاليات ومناسبات محلية وخارجية. 
وترجمة ملا تحقق لها يف املجال األدبي ويف أول 
نشاط منربي مفتوح تقف فيه املرأة أمام جمع من 
الرجال فقد شـهدت اململكـة العام املايض تنظيم 
نـادي أبهـا األدبي بالتعـاون مع الهيئـة العامة 
للثقافة أمسـية بعنوان «الوطن واملرأة: املستقبل 
واملسـؤولية» احتفـاالً باليـوم الوطني شـاركت 
فيها الدكتـورة غادة آل زيـاد وصالحة الجرعي 
وأدارتها زهـرة آل ظافر، كما نظم النادي األدبي 
يف منطقة تبـوك محارضة أخـرى بعنوان «دور 
املـرأة الثقايف يف رؤيـة 2030» قدمتها الدكتورة 
الدكتورة ماجدة  عائشة العطوي، وأدارتها أيضاً 

العتيبي.
وقد لعبت جمعيات الثقافة والفنون واألندية 
األدبيـة إىل جانـب معـارض الكتـاب فضالً عن 
الصالونات النسائية التي تعدت الـ 16 صالوناً، 
يف التعريـف بـاألدب النسـائي،  محوريـاً  دوراً 
فأصبـح وصول صـوت املرأة اإلبداعـي مع تلك 

الوسائل يسـرياً، وحصلت عىل مسـاحات أوسع 
للجلـوس عـىل املنصـات األدبية التـي احتكرها 
الرجال لسنوات، مما مّكنها من التعبري عن رأيها 
ومناقشـة القضايـا األدبيـة بحرية تامـة وجهاً 
لوجه مع الرجـال وليس عرب الدوائر التلفزيونية 
كمـا كان الحـال يف املايض، وهو مـا يعد تطوراً 
هاماً سـينعكس أثره عىل إثـراء الحركة الثقافية 
السـعودية والعربيـة، نظـراً ملـا تتميز بـه تلك 
األعمال املقدمة مـن إبداع وإتقان يعرب عن حالة 

التميز لدى األديبات السعوديات. 
وبلغـة األرقـام: بلغـت إصـدارات الكاتبات 
السعوديات خالل السنوات العرش األخرية (409) 
إصـدارات مقابل 1687 كتاباً للرجال، وبلغ عدد 
الروائيات (113 روائية) مما سـاعد يف منافسـة 
األديبة السـعودية وبجـدارة األدبـاء الرجال من 
خـالل تلك األعمـال التي القت نجاحـاً كبرياً بني 
جمهـور النقـاد واملتابعـني بسـبب مـا تطرحه 
بعض األديبات السـعوديات من روايات وقصص 
ومؤلفات ساهم يف انتشـارها االستخدام املتوسع 
لوسـائل النـرش اإللكرتونـي وشـبكة اإلنرتنـت 

الدولية.
وعىل مدى سـنوات طويلة، ملعـت العديد من 
األسـماء يف مجـال األدب النسـائي باململكـة عرب 
كتاباتهـن الجريئـة يف الرواية والقصة والشـعر 
والنقد والتي قررن من خاللها إسقاط الوالية عن 

إبداعهن والسري يف طرق لم يسبقهن أحد إليها.
وسـجلت األعمال األدبية حضوراً كبرياً للمرأة 

السـعودية، وتأتي من بني األسماء النسائية التي 
برعت وبـرزت يف مجال األدب رجـاء عالم، التي 
أصـدرت أول أعمالهـا األدبية يف العـام 1987 ، 
وهي مرسحية بعنوان الرقص عن سـن الشوكة، 
ثـم توالـت أعمالها األدبيـة بعد ذلك مثـل رواية 
طريـق الحريـر واملوت األخـري للممثـل، ورواية 
طـوق الحمامة، التي حصدت بهـا جائزة البوكر 
النسـخة العربيـة للعـام 2011، لتصبح «رجاء 
عالـم» األديبـة العربيـة األوىل التـي تحصل عىل 

جائزة البوكر للرواية العربي.
كمـا تعتـرب الدكتـورة ثريـا العريـض وهي 
أيضاً شاعرة وأديبة سـعودية من أكثر السيدات 
السـعوديات تأثرياً مـن خـالل أطروحاتها التي 
نالـت عـىل إثرها العديـد من األوسـمة والجوائز 
املحلية واإلقليمية والدولية كذلك برز اسم الكاتبة 
والروائيـة واإلعالميـة بدريـة البـرش التي تعترب 
عالمة فارقة يف املشهد اإلبداعي السعودي بما لها 
من الندوات والدراسـات واألمسـيات القصصية، 
إضافـة للمؤلفـات والكتـب، منها: روايـة «هند 
و»غراميـات  «األرجوحـة»  وروايـة  والعسـكر» 
شارع األعىش» ومجموعة قصصية بعنوان «حبة 
الهال»، وكتاب «تزوج سعودية»، ورواية «زائرات 

الخميس».
إضافـة لذلـك بـرز اسـم الشـاعرة والكاتبة 
الراحلـة مسـتورة األحمدي التي كتبـت قصيدة 
الجنادريـة،  ملهرجـان  القلـوب  ملـك  أوبريـت 
وشـاركت يف عدة أمسـيات شـعرية ولها قصائد 

بالفصحـى والنبطـي، وكانـت آخر نشـاطاتها 
الثقافيـة مشـاركتها يف أمسـية شـعرية خـالل 
فعاليات مهرجان املدينة والتي أقيمت يف معرض 

جامعة طيبة الدويل الثالث للكتاب.
وتضم قائمة أسماء األديبات السعوديات أميمة 
الخميس وهي روائية وشـاعرة وناقدة وصحفية 
بدأت نشـاطها األدبي واإلبداعي يف سنوات باكرة 
من عمرها ولها العديد من املجموعات القصصية 
التـي حصدت عـىل إثرهـا العام املـايض جائزة 
نجيب محفوظ لعـام 2018م عن رواية «مرسى 
الغرانيـق يف مدن العقيق» وهـي املرة األوىل التي 
يحصل فيها كاتب من السعودية عىل تلك الجائزة 

منذ انطالقها يف عام 1996م.
ومـن األديبـات السـعوديات أيضاً الشـاعرة 
سـارة الخثالن التي عرفتها األوسـاط األدبية من 
خـالل إنتاجهـا املتميـز والذي نـرش يف مجالت 
وصحـف اململكـة والخليج وهي تعتـرب أول من 
أسسـت منتدى ثقايف نسـائي يف اململكة ويعرف 
بملتقى الرشقيـة الثقايف «األربعائيات»، أيضاً لها 
عـدة كتب منها إبداع املرأة السـعودية بني نوافري 
النفط وكثبـان الرمال واملرأة والسياسـة وكتاب 
مخطوط باسـم الحسـناء املختطفة. كذلك هناك 
األكاديميـة واألديبة والصحافية خريية السـقاف 
التـي أبدعـت يف مجال القصة القصـرية وحازت 
عىل وسـام امللك عبدالعزيز من الدرجة األوىل من 
قبـل خادم الحرمـني الرشيفني امللك سـلمان بن 
عبدالعزيـز عىل هامـش مهرجـان الجنادرية يف 

نسخته الـ 32 .
وإضافة لهذه األسـماء، برزت أسـماء أخرى 
كثرية فهناك قماشـة العليـان والدكتورة فاطمة 
املحسن وأشجان هندي والدكتورة فاطمة القرني 
وشـادية عالم وحميـدة السـنان وبدرية النارص 
وزهـرة بو عـيل ومنرية موصـيل وصفية بن زقر 
ومريم الغامدي ولطيفة قاري وسمرية خاشقجي 
ونجـاة الخياط وسـلطانة السـديري وثريا قابل 
والشـاعرة مالك الخالدي والشاعرة هند املطريي 
وزينـب البحراني والدكتورة إنصاف عيل بخاري 
والدكتورة ملياء باعشـن وسارة العليوي والناقدة 
هويـدا خوجـة وسـمر املقـرن وزينـب حفني، 
وأسـماء كثرية عديدة كان لها دورها وإنجازاتها 
يف املجـاالت اإلبداعية التي نجحـن من خاللها يف 
الوصول بأعمالهن إىل خارج الوطن ليشـاركن يف 

مسرية التنمية والرخاء. 

األدب النسائي السعودي

باتت توازي الرجل اآلن في نتاجها وكتاباتها شعراً وقصة ورواية

المرأة السعودية إبداعات أدبية وثقافية تخطت بها حدود المحلية إلى العالمية

د. أسماء الزهراني

تغريد الطاسان

غالفغالفد. أشجان هندي

غالفغالف
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بخالص العزاء وصادق المواساة
في وفـاة المغفور له إن  شاء هللا

معالي الشيخ

 فيصل بن محمد الشهيل
وتخص بالعزاء أشقاء الفقيد

عبدالعزيز بن محمد الشهيل
فــــهــــــد بن محمد الشهيـل
سلـطــان بن محمد الشهيل

و بنات الفقيد

ريمه و مــنـى

وإلى حفيدي الفقيد
مـــعــتــز وفـيـصـل

أبناء المرحوم منصور  فيصل  الشهيل
وإلى كافة عموم أسرة آل شهيل في المملكة

رحمته بــواســع  الــفــقــيــد   يــتــغــمــد   أن  ــر   ــدي ــق ال الــعــلــي  هللا  ســائــلــيــن 
والــســلــوان الــصــبــر  ـــــه   وذوي ــه   ــل أه ويــلــهــم  جــنــاتــه  فسيح  ويــســكــنــه 
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 كيف تصف تجربتك الشعرية؟ 
- كنت أكتب الشـعر باسم وهمي، وبعد أن تم اكتشايف 
من أصحاب املنتدى أشاروا عيلَّ بالظهور باسمي الحقيقي، 
ومحبتـي للشـعر دعتني فقـط دون نـرشه إعالمياً. كان 
هـذا يف عام 2006 وبعدها نـرشت يل «املختلف» وجريدة 

«الجزيرة» 4 نصوص. 
 لماذا ال تريد الظهور في اإلعالم، ومنصات التواصل 

االجتماعي خدمت الكثير من المبدعين في الظهور؟ 
- أوالً أنا أحفظ الشعر ومتابع جيد، وعندي ذائقه أثق 
بها بعيدة عما أكتـب، ومنصات التواصل متاحة للجميع، 
ولكـن أنـا مقل يف الكتابـة والتعامل معهـا، وأرى أنها ال 

تستهويني اآلن. 
 لماذا اخترت الظهور في قناة أم بي ســي عبر جائزة 

الملك عبدالعزيز لألدب الشعبي؟ 
- ألن هذا ما كنت أبحث عنه، منرب رسـمي وقناة رائدة 
واسـم الجائزة غاٍل عىل الجميع وتحـت مظلة نادي اإلبل 

برئاسة الشيخ فهد بن حثلني.  
 ما مدى رضاك عن مشــاركتك في جائزة الملك عبد 

العزيز لألدب الشعبي؟ 
- أنا ال اعتربها مسـابقة، وإنمـا اعتربها محفالً وطنيًا 
مرشًفـا، وشـاركت يف قصيدة يف ويل العهـد -حفظه الله، 
وسـبب مشـاركتي لكـي أثبت ملـن هم حويل أننـي أجيد 
الوقوف واإللقاء والحضور بالشـعر، ودعيت بعدها ألكثر 

من منرب ولم أقبلها ألن االبتعاد اختياري. 
 بماذا ترد على اتهامك بالتقصير؟ 

األصدقـاء يعاتبوننـي ويسـألونني عـن تقصريي يف 
الكتابة، وإجابتي ال تقنعهم. 

ــف.. ما هو  ــو الموق ــن أســباب كتابة الشــعر ه  م
الموقف الذي أجبرك في بدايتك على الكتابة الشعرية؟ 

- لـم أدرك يومـاً أنني سـأكتب الشـعر، ألنني مكتٍف 
بأشـعار والدي وأخي نايـف، ولكن منذ وفـاة أبي -الله 
يغفـر له- لم أكتـب حرفاً واحـداً، كتبت فقـط مرثية يف 
والدي ولم يسمعها أحد حتى اآلن، وبعدها كتبت لنفيس. 
ــرى بعض الشــعراء يمتهنون  ــي اآلونة األخيرة ن  ف

الشعر ويتكسبون منه.. ما رأيك في ذلك؟ 
- أنا لسـت منهم، وبال شـك الشـعر باب رزق وأبوب 
الرزق كثرية، ولكن األساليب تختلف، ومن أغراض الشعر 
املدح، فشعر املدح بنظري ينقسم إىل (شكراً وإىل عطني).. 
وأنا أرى أن (شكراً) بالشعر ال تخجل الشاعر، أما (عطني) 

بالشعر، فهي لألسف ال تليق بالشاعر. 
 من هو الشاعر الحقيقي في نظرك؟ 

- الشـاعر الحقيقي هو من يصفق لنفسـه أثناء كتابة 
قصيدته. 

 سمعنا أن هناك تعاوناً بينك وبين فنان خليجي وأن 
النص أصبح بين يديه، متى سيرى هذا التعاون النور؟ 

مشعل صقر بن مسعد..

الشاعر الحقيقي هو من يصفق 
لنفسه أثناء كتابة القصيدة
لم أدرك يوماً أنني سأكتب الشعر.. ألنني 

اكتفيت بأشعار والدي وأخي 

ظهوري على MBC في جائزة الملك عبدالعزيز 
لألدب أعتبره إنجازاً وطنياً

بدأت في الشعر باسم مستعار.. وسأعود إليه 
باسم مستعار في تعاون مع فنان خليجي

حاوره - ماجد البريكان

عندما يكتب مشعل الشعر فهو ال يبحث عن انتشاره بقدر بحثه 
عن إرضاء ذاته. فقد أحب الكتابة في سن مبكرة متأثراً بوالده 
وأخيه، كتب قصائد كثيرة واحتفظ بها لنفسه، وعندما توفي 

والده كتب فيه مرثية لم يطلع عليها أحد حتى اآلن. 
ورغم قلة كلماته إال أن مشعل أسهب وهو يقول رأيه بأن 

الشعر لن يمل مع كثرته وأنه في الوقت الحالي ذو قيمة أدبية 
.. وهنا تفاصيل الحوار: 

صورة الشاعر مع أخيه

نايف صقراألمري بدر بن عبداملحسن األمري سعود بن عبداللهسعد بن جدالن




  





إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة الدوادمي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421425057 رقم القرار القضائي

25 / 05 / 1442 التاريخ

سعد جري سعد الرويس اسم المنفذ ضده

1082508647 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

421369654 رقم القرار القضائي

22 / 04 / 1442 التاريخ

ملحان صنيتان  المطيرى اسم المنفذ ضده

1024480863 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالرس
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421398016 رقم القرار القضائي

30 / 04 / 1442 التاريخ

بسام إبراهيم عبدهللا الشمري اسم المنفذ ضده

1070928021 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421365262 رقم القرار القضائي

21 / 04 / 1442 التاريخ

غدير جوده شنوف محمد اسم المنفذ ضده

2165123106 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة عشر دائرة التنفيذ

290908002 رقم القرار القضائي

20 / 09 / 1442 التاريخ

عمر عبدهللا فكري عبدالفتاح اسم المنفذ ضده

A27334425 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421377963 رقم القرار القضائي

24 / 04 / 1442 التاريخ

منال حمود علي  العمري اسم المنفذ ضده

1104439409 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421360768 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1442 التاريخ

خالد سليمان  الذياب اسم المنفذ ضده

1022262354 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

برفحاء
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

285664005 رقم القرار القضائي

15 / 09 / 1442 التاريخ

رداد عبار الجنيدي الشمري اسم المنفذ ضده

1041163286 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالرس
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421378573 رقم القرار القضائي

24 / 04 / 1442 التاريخ

هادي بن صائل بن شباب 
المطيري

اسم المنفذ ضده

1075382695 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

3400721608765 رقم القرار القضائي

16 / 03 / 1442 التاريخ

عايد مسلم سويلم العطوي اسم المنفذ ضده

1027119765 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة دائرة التنفيذ

193397003 رقم القرار القضائي

27 / 07 / 1442 التاريخ

مشغل ثقة السيدات النسائي اسم المنفذ ضده

1010258021 رقم الهوية


         
  





           


باسـم  سـيكون  ولكـن  قريبـاً،  نعـم   -
مستعار. 

 ماذا تقول للشعراء اآلتية أسماؤهم: 
 األمري بدر بن عبداملحسن. 

 األمري سعود بن عبدالله.
الشاعر نايف صقر.

الشاعر سعد بن جدالن.
- بدر بن عبداملحسن: مهندس الكلمة. 

سعود بن عبدالله: أمري الشعر. 
نايف صقر: قدوة الشعر. 

سعد بن جدالن: كل الشعر. 
 هناك مســاجالت شــعرية بينك وبين 

الشاعر ضيدان بن قضعان. لماذا؟ 
- ليسـت مسـاجلة بل كانت إشـادة من 
الشاعر الكبري جداً ضيدان بن قضعان عندما 
شـاهد قصيدتي يف ويل العهـد.. وهي عبارة 

عن بيتني.

تحتل قصائد الشــعراء..   المرأة دائماً 
هل كتبت في المرأة؟ 

- املرأة نصف الشـعر والقصيدة الغزلية 
من أصعب القصائد. 

ــور.. فماذا  ــر للظه ــرت في منب ــو ُخي  ل
تختار؟ 

- منرب وطني. 

 قصيدة جديدة لك؟ 
- ال تضايق كريٍم صوت قافه طويل 

فوق متنه عباه وفوق راسه عرب 
املعم يتمايل والعمامه تميل 

وطيّب الراس ثابت ما يميل ويهب 
املواقف توّقف كل عابر سبيل 
والليايل مع الخالّن ما تنحسب 

وكان سجيت والعالم تحط وتشيل 
سجة الطيّبني عن الحثاله طرب 

ما نذم البخيل وال نرز الخبيل 
وال نبيع الكالم إال لرف الكتب 

وال نساوم عىل بعض الكثري القليل 
اليل منها مذله وانتقادة محب 

ليه ال جيت آبكتب يل كالٍم ثقيل 
قبـل اقولـه يجـي منهـم كالم وعتـب 

خلك حصان فالدنيا يجي له صهيل 
يطمر الزله ويصهل وال ينغلب 
ودّور الرزق فالدنيا بليا دليل 

كل األرزاق عند الله بجهد وسـبب 
وال ترجى كريم وال ترجى بخيل 

إن ترجيت غري الله قلة أدب
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«الجزيرة» - طارق العبودي

اختار االتحاد السعودي لكرة 
القدم الحكم البولندي ســيمون 
مارسينياك لقيادة مباراة نهائي 
كأس الملك التي ستجمع فريقي 

التعاون والفيصلي.
ــداً  واح ــم  الحك ــذا  ه ــد  ويع
ــب  ــكام األجان ــن أفضــل الح م
ــادة عديد  ــاركوا في قي الذين ش
المنافســات  ــي  ف ــات  المباري

المحلية في الموســمين الماضيين 
وهذا الموسم، كان آخرها مواجهة 
ــالل واألهلي  ــن اله أمــس األول بي
ـــ 5 أهداف  ــي كســبها الهالل ب الت

لهدف.
ــرة دولية  ــينياك خب ويملك مارس
عريضة إذ شارك في قيادة مباريات 

ــيا 2018 ، وفي  ــي مونديال روس ف
ــي  وف  ، ــا 2016  أوروب ــم  أم كأس 
ــذ 2014 ،  ــال أوروبا من دوري أبط

والدوري األوروبي 2012 .
ــر أن التعاون وصل للنهائي  يذك
ــا وصل  ــح، فيم ــى حســاب الفت عل

الفيصلي بعد فوزه على النصر. 

البولندي سيمون مارسينياك 
يقود نهائي كأس الملك

«الجزيرة» ـ حمود المطيري

تسيّد فريق الهالل مباراته أمام شقيقه فريق األهلي 
ــة كبيرة قوامها خمســة أهداف  ــوز عليه بنتيج ــق الف وحق
ــرر ذات النتيجة بعد 12  ــق الضيف, ليك ــل هدف للفري مقاب
ــاً عندما فاز على فريق الشــباب بنتيجة 5ـ1 في الجولة  يوم

ــدوري. ــن ال ــة م ــل الماضي قب
ــالل عودته الســريعة والكبيرة في  يحســب لفريق اله
غضون أيام, وهذه هي سمة وميزة الفرق الكبيرة التي تتعثر 
ــي الفريق انتقاداً حاداً بعد  وتنهــض من جديد, فبعد أن لق
نتائجه المتواضعة رغم تأهله في بطولة دوري أبطال آسيا 
2021 م، عاد وحقق فوزاً كبيراً على الشباب بقيادة المدرب 
الوطني القدير عبداللطيف الحسيني قبل أن يفقد نقطتين 
ــن فريق الباطن، ويعود ويحقق فوزاً عريضاً على األهلي،  م
ــب الدوري  ــدة من تحقيق لق ــى بعد خطوة واح ــح عل وأصب
رقم 17 حيث يكفيه الفوز على التعاون في المباراة المقبلة 
ــمياً ببطولة الدوري دون  من الدوري في القصيم ليتوج رس

النظر للنتائج األخرى.

ــد بن نافل  ــتاذ فه ــالل بقيادة األس يحســب إلدارة اله
ــط اإلعالمي والجماهيري الكبير  تعاطيها المثالي مع الضغ
ــن الجماهير األخرى حاول  ــى الفريق، حتى أن البعض م عل
ــي هذا  ــي حينها «ف ــن نافل ف ــال اب ــق، وق تشــتيت الفري

المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاوالت 
ــال موضوعات غير  ــب بافتع لتشــتيت الهالل خارج الملع

دقيقة».
ــالل العزيزة:  ــر اله ــالتي لجماهي ــول «رس ــود ويق ليع
ــط الدفاع  ــا عهدناكم أن تســتمروا  خ ــول منكم كم المأم
األول تجاه كل من يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على 
حســاب النادي؛ إضافة إلى استمرار دعمكم ألبطالنا لنفرح 

ــويًا بمزيد من األلقاب». س
هذه الكلمات والرسائل جعلت من الهالل فريقاً يبذل 
ــل الظهور بصــورة مميزة بدعم  ــس من أج ــي والنفي الغال
ــة، ليظهر الهالل  ــاهدنا ردة الفعل اإليجابي ــره وش جماهي

بهذه المستويات الكبيرة.
ــوز الكبير  ــد بن نافل بعد الف ــق رئيس الهالل فه وعلّ
ــوم.. بعودة حضور  ــال: الفرحة فرحتان الي ــى األهلي وق عل
ــم  ــي أه ــالث ف ــاط الث ــق النق ــة.. وتحقي ــا الغالي جماهيرن
ــاراة مهمة وتبقى األهم  ــات الدوري.. نجحنا في مب منعطف
ــا نخوض مباراتين نهائيتين أمام التعاون والفيصلي,  عندم

لنتكاتف سويا من أجل أن يستمر الهالل أوالً.

«الجزيرة» - طارق العبودي

ـــ «الجزيرة» أن  كشــفت مصادر ل
إدارة نادي الهالل ســتخاطب االتحاد 
ــالً بلجنة  ــرة القدم ممث الســعودي لك
المسابقات بشــأن طلب نقل مباراة 
ــروي األول أمام الفيصلي  الفريق الك
في الجولة األخيرة لدوري كأس األمير 
ــلمان للمحترفين من  ــن س ــد ب محم
استاد األمير فيصل بن فهد بالرياض 
ــد الدولي في  ــك فه ــتاد المل ــى اس إل
نفس يومها المحدد مســبقاً «األحد 

30 مايو الجاري».
ــن يتم رفعه  ــر أن هذا الطلب ل غي
ــق أمام  ــاراة الفري ــاء مب ــد انته اال بع
التعاون األحد المقبل وخروجه منها 

بنتيجة ايجابية.
ووفقاً للمصادر ذاتها فإن الطلب 
ــه يتضمن  ــيتم رفع ــي الذي س الهالل
أسباباً ومبررات عدة، في مقدمتها أن 
ــتيعابية لمدرجات استاد  الطاقة االس

ــتاد  ــن طاقة اس ــد أكثر م ــك فه المل
ــيمنح  ــر الذي س ــر فيصــل ، األم األمي
فرصة حضــور أكبر عدد من الجماهير 
ــاء الذهبيين  ــن األعض ــدد م ــر ع وأكب
ــيتم  س التي  الرياضية  والشــخصيات 
ــاد الكرة ووزارة  ــا من قبل اتح دعوته
ــي منح ختام الدوري  الرياضة، وبالتال

جماالً أكثر.
ــالل بصــدارة الدوري  ــرد اله وينف
قبل جولتين من النهاية بـ 55 نقطة 
ــل 51 نقطة للشــباب وســيحل  مقاب
ــد المقبل على التعاون في  ضيفاً األح
ــرة» ويكفيه  ــل األخي ــة 29 «قب الجول
نقطتان فقط من أصل 6 نقاط ليتوج 
بطالً بغض النظر عن نتائج منافسيه 
ــن المتبقيتين، ففي حال  في الجولتي
ــى التعاون سيحســم اللقب  فوزه عل
ــة النتائج،  ــر لبقي ــه دون النظ لصالح
أما تعادله او خسارته وفوز مطارديه 
ــة  الجول ــى  ال الحســم  فســيتأجل 

االخيرة.

مصادر «الجزيرة»:

الهالل سيطلب نقل مباراته 
أمام الفيصلي إلى الدرة

قال: نفتخر بوجود ناديين في دوري المحترفين

محافظ المجمعة يهنئ بصعود الفيحاء

المجمعة- فهد الفهد

ــر  األمي ــاء  الفيح ــظ  محاف ســمو  ــأ  هن
ــن عبدهللا بن فيصــل، أهالي  ــن ب عبدالرحم
ــاء الكروي،  ــود فريق الفيح المجمعة بصع
ــر محمد بن  ــى دوري كأس األمي ــه إل وعودت
ــاب موســم  ــد غي ــن بع ــلمان للمحترفي س

رياضي واحد فقط. 
ــح خاص  ــي تصري ــا قدم ســموه ف كم
لـ»الجزيرة» التهنئة لرئيس النادي عبدهللا 
ــس اإلدارة وأعضاء  ــاء مجل ــي وأعض أبانم
ــي  الفن ــن  والجهازي ــن  والالعبي الشــرف 
ــق لمجهودهم، وإصرارهم  واإلداري للفري
ــه الطبيعي  ــودة بالفريق إلى مكان على الع

وقبل هذا كله منافســتهم الشريفة خالل 
ــلمان  ــر محمد بن س ــات دوري األمي مباري
ألندية الدرجة األولى التي توجوها بإعالنهم 

الصعود قبل نهاية الدوري بجولتين.
ــاء  ج ــق  تحق ــا  م إن  ســموه:  ــال  وق
ــود, وأطالب  ــق هللا ثم بتضافر الجه بتوفي
ــتعداد الجيد  ــادي والالعبين باالس إدارة الن
والمبكر لتجهيز الفريق لمنافســات دوري 
ــلمان للمحترفين  كأس األمير محمد بن س
ــادم. وأضــاف: محافظة  في الموســم الق
ــن في  ــا ناديي ــأن منه ــر ب ــة تفخ المجمع
ــاء، ودعا  ــي والفيح ــا الفيصل ــاز، هم الممت
ــذو بقية أندية  ــا بالتوفيق، وأن تح هللا لهم

المحافظة حذوهما. 

أصبح على بعد خطوة من التتويج في الدوري

فريق الهالل يضرب بـ «الخمسة» مرتين في 12 يوماً

األول عاد من أبها بانتصار مهم.. والثاني قلبها على الرائد بثالثية

االتحاد يبقي آماله بالدوري.. والنصر 
يحتفظ بحظوظه في حجز مقعد آسيوي

تعادل مع الطائي ورفع رصيده إلى 80 نقطة

الفيحاء يخطف البطاقة الثانية ويصعد 
لدوري األمير محمد بن سلمان للمحترفين

المجمعة – فهد الفهد 

أعلن فريق الفيحاء األول لكرة القدم 
صعوده رسميا لدوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية في 
تاريخه، وقبل نهاية دوري األمير محمد 
ــلمان للدرجة األولى بجولتين بعد  بن س
ــع رصيده النقطــي إلى 80 نقطة،  أن رف
ــع ضيفه الطائي  بعد  تعادله الســلبي م
في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس 
في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في 

افتتاحية الجولة 36 للمسابقة.
وقد شــهدت المباراة عودة الحضور 
ــه  تعليق ــد  بع ــرة  م ألول  ــري  الجماهي
ــة للحد من  ــراءات االحترازي ــن اإلج ضم

انتشار فيروس كورونا.. وبعد أن أطلق 
الحكم الدولي ســلطان الحربي صافرتة 
ــة المباراة عمت الفرحة األوســاط  بنهاي
ــدوري  ل ــم  فريقه ــودة  بع ــة  الفيحاوي
األضواء حيث تعانق الالعبون وجهازاهم 
الفني واإلداري وحملوا مدربهم الحبيب 
ــاق وقدم المدرب  ــن رمضان على األعن ب
ــركات الجمبازية داخل  ــن الح فاصــال م
ــود  بصع ــا  فرح األخضــر  المســتطيل 
ــق الثاني على التوالي  الفريق وهو الفري
ــد أن  ــرافه بع ــد تحــت اش ــذي يصع ال
ــق العين،  صعد الموســم الماضي بفري
ــع الالعبين  ــر م ــت الجماهي ــا احتفل كم
ــن وزفت الجماهير فريقها إلى  واإلداريي

مقر النادي وسط أفراح عارمة.

ــوز ببطولة الدوري، بعد  ــظ االتحاد على آماله بالف حاف
أن كسب أبها 2-1، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة.

ــى مقعد  ــه بالحصول عل ــا حافظ النصــر على آمال كم
آسيوي، في حال خسر االتحاد مباراتيه المتبقيتين، وذلك 
بعد فوزه على الرائد 3-1. وفي مكة تعادل الوحدة وضمك 

1-1، واستمرا في معمعة الهبوط لدوري األولى.

الوحدة وضمك تعادال واستمرا 
تحت تهديد الهبوط!

فوز األزرق على التعاون يمنحه لقب الدوري الـ17 بشكل رسمي 
رئيس الهالل ابن نافل: في هذا المنعطف المهم تبقى نهائيان أمام التعاون والفيصلي
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حساب الهالل يف تويرت ـ خمسة قبل العيد وخمسة بعده
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من مدرجات استاد امللك فهد الدويل

أبها x االتحاد
«الجزيرة» - الرياضة

بحظوظه  االتحاد  تمســك 
ــب دوري  ــي المنافســة على لق ف
ــى  عل ــوزه  ف ــد  بع ــن  المحترفي
ــا يهدفين مقابل  مســتضيفه أبه
هدف، في المباراة التي جمعتهما 
ــب مدينة األمير ســلطان  في ملع
ــز الرياضية بالمحالة  بن عبدالعزي

في أبها.
ــدّم االتحاد بهدف مبكر من  تق
تســديدة من مهاجمه الكســاندر 
بيروجوفيتش بعد مرور 7 دقائق, 
ــل النتيحة  ــي تعدي ــح أبها ف ونج
بواســطة مهاجمه صالح العمري 
من عالمة الجزاء عند الدقيقة 35، 
لكن االتحاد عاد وتقدم بتســديدة 
ــه المالكي عند  ــن  عبداإلل ــة م قوي

الدقيقة 42.
هذا االنتصار رفع رصيد االتحاد 

ــدم بها للمركز  ــى 50 نقطة، تق إل
الثالث، فيما تجّمد رصيد أبها عند 
ـــ12، وما  ــي المركز ال 34 نقطة ف

زال خطر الهبوط يهدده.

النصر*الرائد
الجزيرة -عيسى الحكمي

ــى ملعب مرســول بارك  عل
ــره في الشــوط  ــب النصــر تأخ قل
ــه الرائد 0-1 إلى  ــام ضيف األول أم
فوز بثالثية في الشوط الثاني ليرفع 
ــي المركز  ــى 45 نقطة ف رصيده إل
ــى بعد نقطتين  الخامــس وبات عل
ــاون صاحب المركز  ــط من التع فق
ــن تجمد رصيد الرائد  الرابع ،في حي

على 35 نقطة في المركز العاشر.
النصــركل  ــداف  أه وســجل 
ــكان وعبد الرزاق  من فراس البري
ــي الدقائق  ــد هللا «هدفين» ف حم
ــى الترتيب،بينما  59 و74 و88 عل

ســجل الرائد أوال عن طريق أرنود 
ديوم في الدقيقة 29.

نجح الرائد في فرض انضباط 
ــد هللا ورفاقه من  تكتيكي منع حم
الوصول إلى مرمى عز الدين دوخة 
ــى الشــوط األول لصالحهم  وأنه
بهدف ديوم، وفي الشــوط الثاني 
وأعطــت  النصــر  أداء  تحســن 
ــم  الصليه ــول  بدخ ــرات  التغيي
ــكان  البري ــا  وقبلهم والحســن 
ــرت عن عديد  ــادة هجومية أثم زي

الفرص التي تم استغالل 3 منها، 
ــرة الثانية  ــد في الفت ــد الرائ واعتم
ــد أن الخطورة  ــوالت بي ــى التح عل
ــرة واحدة من  ــم تحضر ســوى م ل
ــا  له وتصــدى  ــدف  اله ــب  صاح

حارس النصر وليد عبدهللا.
ــات  إصاب ــاراة  المب شــهدت 
عضلية لثالثي النصــر خالد الغنام 
وعبد اإلله العمري وعبد هللا مادو، 
ــز يجرى  ــدرب ميني ــل الم ــا جع م
تبديالت إجبارية وربما تغيب هذه 

األســماء عندما يحل النصر ضيفا 
على الوحدة في 25 الجاري. 

ويسعى النصر لتحسين مركزه 
ــب والحصول على  ــدول الترتي بج
ــى دوري أبطال  ــة مؤهلة إل بطاق

آسيا 2022-2021،
ويبحث الرائد الذي يحل ضيفا 
ــى االتفاق  ــي الجولة القادمة عل ف
ــروج من  ــن موقفه للخ ــن تأمي ع

حسابات المقاعد المتأخرة.

الوحدة x ضمك

ــا الوحدة وضمك  تعادل فريق
بهدف لكل منهما في المباراة التي 
ــة المكرمة, بات  جمعتهما في مك
ــن صعباً إذ يلزمهما  وضع الفريقي
الفوز في الجولتين المتبقيتين إن 
ــاء, إذ ارتفع  ــا أرادا ضمان البق هم
رصيد الوحدة إلى 31 نقطة، أبقته 
ــر، متقدماً  ــز الرابع عش ــي المرك ف
ــدة على ضيفه الذي ما  بنقطة واح

زال في المركز الخامس عشر. 
ــك أوالً بواســطة  ســجل ضم
ــزاء مع  ــن عالمة الج ــش م انتوليت
ــادل  ــى, وتع ــة الحصــة األول نهاي
ــدة هيرناني في بداية الحصة  للوح

الثانية. 

 األمري عبدالرحمن بن عبدالله محافظ املجمعة حرض املباراة
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النرص يوقع مع الربازييل «إندرسون تاليسكا» 
بصفقة وصفت عرب وسائل اإلعالم باملدوية وأن 
النرص فجـر املريكاتو الصيفـي وأنها الصفقة 

التي تعد صفعة قاسية عىل الهالل..  
النـرص وحسـب وصـف «بعض» وسـائل 
اإلعالم كسـب معركة رشسـة أمـام الهالل مما 
تسبب باهتزاز الثقة بني إدارة الهالل وجماهري 

النادي.. 
إدارة الهالل التي تواجه عاصفة من الهجوم 
الجماهـريي الرشس بسـبب عـدم قدرتها عىل 

التعاقد مع الظاهرة الكروية «تاليسكا».. 
من املؤسـف أن مـا ذكرته يتـم تداوله بكل 
أريحيـة يف أروقـة إعالمنـا سـواء املقـروء أو 

املسموع وحتى املرئي.. 
الهـالل وكما أشـيع إعالمياً بـدأ التفكري يف 
العب خط الوسـط الربازييل «تاليسكا» تحديدا 

يف أبريل من علم 2020..
ودخـل يف املفاوضات الرسـمية يف يناير من 
عام 2021 وانتهت قصة تاليسكا مع الهالل يف 
شـهر مارس من نفس العـام وذلك للمبالغة يف 
قيمة العقد واشـرتاط الهالل فسخ عقد الالعب 

مع فريقه «قوانزو الصيني» للتعاقد معه.. 
ولكن « تغريدة» واحـدة من أحد اإلعالميني 
املحسـوبني عىل الهالل والذي أكـد من خاللها 
االتفـاق النهائـي بني الهـالل والالعب هي من 

أثارت حفيظة الجمهور الهاليل.. 
بعد الطريقة التي قدم بها الالعب كمحرتف 
يف صفـوف النـرص الغريـم التقليـدي للهالل 
وفرست عىل أن هذا التقديم املسـتفز للهالليني 
هو انتصار نرصاوي وضعف هاليل كبري وفشل 

يف خطة التفاوض الزرقاء.. 
وتناىس الجمهـور ردة الفعل العاطفية جداً 
ما تفوه بـه رئيس مجلس إدارة نـادي الهالل 
االستاذ «فهد بن نافل»  وعرب حسابه يف «تويرت» 
يف أكثـر مـن تغريـدة والـذي أكد مـن خاللها 
اسـتغالل اسـم الهالل من بعض «السمارسة» 
واإلعالميـني وذلك للتأثري اإلعالمي والجماهريي 

عىل الهالل.. 
ما يقوم بـه «بعض» اإلعالم املحسـوب عىل 
النرص مـن ممارسـات ال تمـت للمهنية بصلة 
هو محاولة لتأكيد املقولة (سـحبة تاليسكا عىل 
الهالل) وإشباع العاطفة الجماهريية النرصاوية 
باالنتصـارات املدويـة عىل الهـالل وبيع الوهم 
وان كان هذا الوهم «وقتي» وال يؤثر يف مسـرية 
الهـالل وحصده لأللقاب والبطـوالت وهو عىل 

أعتاب املنافسـة عىل لقب دوري املحرتفني.. 
انتشار صورة لالعب يف أواخر شهر رمضان 
املبارك وظهوره قبـل أيام قليلة بنفس املالبس 
والهيئة يؤكد أن النرص انهى التعاقد مع الالعب 
منـذ فرتة طويلـة واإلعـالن عـن الصفقة كان 
مقنـن واختري توقيتـه بعناية لزيـادة الضغط 
الجماهـريي عـىل إدارة «بن نافل» بعـد ايهام 
الجماهـري الهاللية بأن الهـالل اتفق نهائياً مع 

الالعب.. 
جميـع هـذه الشـواهد لو تـم التفكـري بها 
بعمق لوجدنا أنها مجـرد عملية تحجيم لكيان 
جماهـريي كبـري اسـمه «النرص» ومجـرد بيع 
الوهـم عىل الجماهري الصفـراء التي تعي جيداً 
أن الهـالل تجاوز ناديهم بمراحـل كبرية جداً، 
بـل إن التنافـس بينهما قد يكـون معدوم وأن 
الهـالل يحلق خارج الرسب وان توقيع فريقهم 
مع العب كان الهالل قد تفاوض معه ولم يتفق 
الطرفـان عىل ذلك ال يعد انتصارا يسـتحق كل 

هذا الوهج اإلعالمي.. 
اليشء اإليجابي يف هذا الشـأن أن الكثري من 
الجماهري الهاللية كانت عىل اطالع مسـبق عىل 
خط سـري املفاوضات مع تاليسـكا وتيكسـريا 
وغريهما من الالعبني وكانت تتابع بعناية أخبار 
الهـالل من املصادر اإلعالميـة وكانت ملتصقة 
بناديهـا وإدارته ولم يثنيها أمـر تعاقد النرص 
مع العب انسـحبت إدارة الهالل من املفاوضات 

معه منذ مدة طويلة. 
االنتصـارات الوهميـة التي حققهـا اإلعالم 
األصفـر واملركز اإلعالمي النرصاوي وحسـاب 
نادي النرص بموقع التواصل االجتماعي «تويرت» 
كان نتاجه الحراك اإليجابي الجماهريي األزرق 
نحو دعم الفريـق أمام املباراة الحاسـمة أمام 
األهيل وانتهاء جميع التذاكر املخصصة للمباراة 
قبل يوم املباراة.. كما انتهت املباراة بفوز ساحق 

قوامه خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

قشعريرة 
االنتقـاد الهادف للعمل هـو ديدن كل هاليل 
وهو رس تميـز إدارات الهالل عـىل مر األزمان 
وااللتفاف الجماهريي نحو النادي هو رس تألق 

الهالل ورس بطوالته الحقيقية.

 twitter
alkhayberi_2222@

سحبة «تاليسكا» 
على الهالل

محمد الخيبري

قشعريرة

كتب ـ حمود المطيري 

تلقـى األهـيل نتيجـة قاسـية 
الهـالل  فريـق  مـن  بخسـارته 
بخمسـة أهـداف مقابـل هـدف 
ضمن مباريـات الجولـة 28 من 
بـن  محمـد  األمـري  دوري  كأس 

سلمان للمحرتفني.
ما  هذه النتيجة أوضحت جلياً 
يعانيـه فريق األهيل من ضعف يف 
األداء ويف العنـارص, وهي ليسـت 
وليدة اليوم بل إن الفريق لم يقدم 

ما يشـفع له منُذ بداية املوسـم.
مـن تسـبب يف خسـارة األهيل 
بهـذه النتيجـة الثقيلـة يف هـذه 

املبـاراة, هـي ركائزه األساسـية 
مـن الالعبني والـذي يعول عليهم 
الفريق كثرياً, فنـرى قائد الفريق 
معتـز هوسـاوي يتسـبب بخطأ 
يف الهـدف الثاني, ويسـبب ركلة 
جـزاء وُيطرد مـن املبـاراة, هذه 
األخطاء «البدائيـة» ال تحدث من 
العـب ذي خـربة وقائـد للفريق, 
والالعب اآلخـر والذي يفرتض ان 
يكون «نصـف الفريق» الحارس 
محمد العويس يتسـبب يف رضبة 
جزاء ويلج مرماه أهداف سـهلة, 
وكذلك املهاجم عمر السومة الذي 
ُدفـع فيه ماليني الرياالت وُقدم له 
كل يشء من أجـل أن يجدد عقده 

مع الفريق, لم يسـدد وال تسديدة 
خطرية عىل املرمى الهاليل, بعكس 
عبدالرحمـن  الشـباب  الالعبـني 
غريـب, وحسـن العـيل, وهيثـم 
عسـريي, الذين اجتهـدوا وقدموا 

مجهوداً مميزاً.
ويبقى السؤال األهم.. إذا كانت 
الركائـز األساسـية بالفريق ومن 
يعول عليهم لم يقدموا املسـتوى 
املطلوب.. ما الفائدة من وجودهم 

بالفريق واالعتماد عليهم؟!
لـك أن تتخيل أن فريقاً بحجم 
األهيل, لم يحقق يف آخر 11 مباراة 
بالدوري سـوى فوز وحيد, وهذا 
يبني حجم املعاناة والخلل الواضح 

داخل الفريق.
برئاسـة  األهيل  إلدارة  رسـالة 
مـا  النفيعـي..  ماجـد  األسـتاذ 
يحـدث لألهيل هو تبعـات للعمل 
عليكم  العمل  السابق..  العشوائي 
كبـري ومضاعف ويحتاج إىل جهد 
ودعـم.. يجب عليكـم أن تتخذوا 
قـرارات حازمـة من أجـل األهيل 
ومصلحتـه, هـذا املوسـم يعتـرب 
عـىل  املحافظـة  األهـم  للنسـيان 
مدرب  اسـتمرار  منها  املكتسبات 
الفريق ريجيكامب واتخاذ سياسة 
اإلحـالل بالفريق بعمـل تغيريات 
يف العنارص األجنبية واسـتقطاب 
العبني محليني يف عدد من الخانات 

التـي يحتاجهـا الفريـق لتكتمل 
العنـارص, ويعود األهيل منافسـاً 

عىل البطوالت.
رسالة لرجاالت األهيل ومحبيه 
وجماهـريه.. نتمنـى أن يتكاتفوا 
ويوحـدوا كلمتهم, حتى  جميعـاً 
ال يتـأزم الوضـع ويتجـه النادي 
لطريق مظلـم, فاألهـيل يف فرتته 
األخرية وضعه صعب جداً ويحتاج 
وقفة الجميع حتى يعود إىل سابق 
عهـده, فهو كيان كبـري بتاريخه 
وإنجازاتـه ويعترب واحداً من أهم 
أركان الكـرة السـعودية، وخلفه 
رجـال حريصـون عـىل نهوضه 

وعودته منافساً عىل البطوالت.

«الجزيرة» - طارق العبودي

قـّدم الربتغايل خوسـيه مورايس املدير 
الفنـي لفريـق الهـالل الكـروي شـكره 
وتقديره لنجوم الفريق إثر املجهود الكبري 
واملسـتوى املميز الذي قدمـوه أمام األهيل 
واسـتحقوا بموجبه الفوز بخماسية أبقت 
الفريق األزرق يف القمة بفارق 4 نقاط عن 

أقرب منافس.
وقـال مورايـس يف حديثه بعـد املباراة 
للقنـاة الناقلـة: أشـكر الالعبـني الذيـن 
قدمـوا مباراة ممتازة، الفضـل لله ثم لهم 

بإمكاناتهم الكبرية وليس يل.
وكان  جيـداً  فريقـي  لعـب  وأضـاف: 
األهـيل  يسـتطع  ولـم  املوعـد  يف  نجومـه 

مجاراتنا، وكان باإلمـكان الفوز بأكرب من 
هذه النتيجة لو استغل الالعبون ولو جزءاً 

من الفرص املتاحة.
وأشـار إىل أن خروج العب األهيل معتز 
هوسـاوي بالبطاقـة الحمـراء قبيل نهاية 
الشوط األول أسهم يف تقليل حماس الالعبني 
بعد أن ارتاحوا للنتيجة ألن استبعاد الالعب 
حدث والفريـق كان متقدماً بهدفني وجاء 
الهـدف الثالث مـن خطأ ارتكبـه الالعب 

واستحق بموجبه البطاقة الحمراء.
وعـن قـراره باسـتبدال الالعـب يارس 
الشـهراني قـال: الالعب كان يعاني شـداً 
بسيطاً وقدم مجهوداً كبرياً، إضافة إىل أنه 
مهـدد باإليقاف، واألهـيل كان مرتاجعاً وال 
يوجد منه تهديد ملرمانا ففضلت اسـتبدال 

الالعب.
ورفض املدرب الهاليل التأكيد بأن فريقه 
«َضِمـَن» انتزاع اللقب.. وقال: لم تحسـم 

األمور بعد، هناك مباراتان حاسمتان.
وتحدث مورايس عن مهمته مع الفريق 
األزرق وأشـار إىل أنـه جاء لفريـق بطل، 
حقق مؤخراً دوري أبطال آسـيا والدوري 
وكأس امللـك وعنـارصه بمـا يمتلكون من 
مهـارات وتميّز يسـاعدون أي مدرب عىل 
العمـل والنجاح، وأنه فقـط أجرى بعض 
التعديـالت عـىل طريقـة اللعـب وتنظيم 

الالعبني.
وأبدى يف ختام حديثه سعادته بحضور 
الجماهري، مشـرياً إىل أن هـذا األمر أضفى 

عىل املباراة جماالً وقوًة وحماساً.

حقق فوزاً وحيداً في آخر 11 مباريات بالدوري !

األهلي لن يتقدم خطوة واحدة ولن يقدم 
شيئاً في ظل وجود أشباه الالعبين

قال: الالعبون يستحقون الشكر ودوري مكمل لهم.. مدرب الهالل مورايس:

األهلي لم يستطع مجاراتنا والطرد قلل 
حماس فريقي وكان باإلمكان زيادة النتيجة

العمل كبير ومضاعف على إدارة النفيعي.. والحل هو اإلحالل
األهيل مع النفيعي يحتاج للعودة للبطوالت العويس وهوساوي خالل مباراة الهاللفريق األهيل 

جئت لبطل القارة وليس لفريق عادي

فجأة، بدون مقدمات، ودون سابق إنذار، قرر تاليسكا 
الربازييل تغيري خط سريه، فبدالً من أن يحط رحاله يف مطار 
الهالل الـدويل كما هو مجـدول من قبل، وصلـت طائرته 
بسالم يف مدرج العاملي من دون اإلعالن عن السبب يف تغيري 
خط السري الذي من املتوقع أن يكون جراء حدوث عواصف 
طارئة حالت دون هبوط طائرته يف محطة الوصول املقرر 
لها سـابقاً، تاليسـكا صفقـة نرصاوية رابحـة يتطلع لها 

عشاق العاملي أن تحقق النتائج والتطلعات املرجوة.

بالفوز على األهلي.. الدوري للزعيم 
أكتب هذا املقال قبـل انطالقة مباراة الهالل واألهيل، يف 
حال فوز األول، أقول دون تـردد، باملبارك للكتيبة الزرقاء 
مقدماً بطولة الدوري، والهالل الذي أصبح قاب قوسني من 
الفوز باللقـب لن يخذل جمهوره العريض وسـيوقع معه 
وثيقة صلح بعد مشوار متذبذب يف املرحلة السابقة، فريق 
كالهالل لن يفرط بالدوري يف آخر أمتار هذا السـباق الذي 
ال يزال يف مقدمة الركب رغم مطاردة الشـباب واالتحاد له، 
وهو يعرف جيداً خطـورة الوضع وأن أي تفريط بالنقاط 
يعنـي ابتعاده عـن مركز الصدارة، لذا أتوقع أنه سـيطبق 

املثل الشعبي (اليل ما يأكل بيده لن يشبع). 
و،،، سامحونا

تاليسكا يسلك 
طريق النصر

أحمد العلوال

مورايس اكتفى بتدريبات استرجاعية للمشاركين أمام األهليسامحونا

البريك وجانغ يعودان للهالل قبل 
مواجهة التعاون 

«الجزيرة» - طارق العبودي 

بات الثنائي محمد الربيك وجانغ هيون سـو جاهزان 
للمشـاركة مع فريقهما الهالل يف مباراتـه القادمة أمام 
التعـاون األحد املقبـل بعد أن أنهيـا برنامجهما التأهييل 
ومنحهمـا الـكادر الطبـي الضوء األخرض للمشـاركة يف 
التدريبات، وشـارك الالعبان يف مـران البارحة الذي جاء 
بعـد أقل من 24 سـاعة من مبـاراة الفريـق أمام األهيل 
التي انتهت زرقاء بخماسية ، وتركز املران يف مجمله عىل 
النواحي االسـرتجاعية للمشاركني أمام األهيل، فيما أكمل 

بقيـة الالعبني بمن فيهم الربيك وجانغ الحصة التدريبية 
بشـكلها املعتـاد الـذي اشـتمل عىل نـواٍح بدنيـة وفنية 

ومناورة كروية عىل جزء من مساحة امللعب.
وسـيؤدي الفريـق الليلـة مرانـه اعتياديـا يف بدايـة 
التحضـريات الفعلية ملواجهة التعاون يف بريدة لحسـاب 
الجولـة 29 « الجولـة ماقبل األخرية « مـن دوري كأس 
األمري محمد بن سلمان للمحرتفني التي سيدخلها الهالل 
بشعار الفوز واليشء غريه من اجل حسم اللقب لصالحه 
للمرة الثانية عىل التوايل دون الدخول يف أي حسـابات يف 

الجولة األخرية.

الربيك وجانغ هيون باتا يف جاهزية للمشاركة
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* لـم يمر دوري ممتاز غريـب.. وعجيب يف الكثري 
من نتائج مبارياته، ويف تأرجح مستويات أغلب الفرق 
املشاركة فيه مثل دوري املوسـم الحايل وخصوصاً أن 
متصدر الدوري هو الهالل الذي يعيش يف هذا املوسـم 
أسـوأ مواسـمه.. كما أن األخطاء التحكيمية الكوارثية 
مـن خالله تظل هي األخرى غريبة وعجيبة إذا وضعنا 
بعني االعتبـار أنها حدثـت بوجود (تقنيـة فار) وعىل 
غـرار ما حدث يف مباريات عديـدة وكان آخرها رضبة 
الجزاء الصحيحة التي لم تحتسب ملصلحة فريق ضمك 

يف مباراته أمام االتحاد..
* قبـل أكثر من عقدين من الزمن لم يكن لبطوالت 
املناطـق أي ذكـر لكونها عبارة عـن (تصفيات أولية) 
لبطوالت رئيسـية يف اململكـة (ولم يكن فيهـا تتويج) 
ولكـن ألن بطوالت الهالل تزايدت يف العقدين األخريين 
بشـكل كبري وأصبح الفارق واسـعاً جـداً بينه وأقرب 
منافسيه يف عدد البطوالت الرسمية راح بعض منسوبي 
وإعالم األندية املنافسة (جماهريياً) يحتسبون (بطوالت 
املناطـق.. وحتى البطوالت الوديـة) من ضمن بطوالت 
أنديتهم يف محاولة منهم لتقليص الفارق الكبري يف عدد 

البطوالت بينها وبني الهالل.. نعم هذه كل الحكاية!
* يف الخامـس والعرشيـن من الشـهر املايض ومن 

خالل فوزه بالخمسـة (5-1) عىل الشباب أعاد الهالل 
ذكـرى عمرهـا (50) عاماً عـىل اعتبـار أن الهالل يف 
موسم 1392هـ فاز عىل الشباب بخماسية (-5 صفر) 
ولكونـه طيلة الخمسـني عاماً املاضية لم يسـّجل مثل 
هذا العـدد من األهداف يف املرمى الشـبابي عىل عكس 
أغلب الفرق التي تعرَّضت شباكها ألكثر من (خماسية 
هاللية) ومنها االتحاد (أربع مرات).. والنرص (مرتني) 
واألهـيل وآخرها خماسـية أمس األول وكذلـك االتفاق 

والوحدة والفيصيل والفتح وفرق أخرى عديدة..
* مـع العلـم بـأن الهالل يف يـوم االثنـني (7-9-

1439هــ) تمّكـن من الفـوز بنتيجة كبـرية جداً عىل 

الشـباب قوامهـا (9-1) ولكـن ذلك حـدث يف مباراة 
وديـة.. وكان مدرب الشـباب وقتها هـو الوطني خالد 
القرونـي.. كما أن الهالل يف هذه املباراة شـارك بدون 
نجومه الدوليني الرتباطهم بمعسكر للمنتخب.. يف حني 

شارك الشباب تقريباً بأغلب عنارصه األساسية..

شر البلية ما يضحك!

* اسـتوقفتني عىل طريقـة (رش البلية ما يضحك) 
تلـك املزاعـم التـي راح أصحابها يؤكـدون أن النرص 
إذا غـاب عن (منصـات التتويج) فـإن الفرصة حينها 
سـتكون سـانحة أمـام الفـرق األخـرى لتحقيق هذه 

البطولة أو تلك..
* تلك املزاعم (اسـتوقفتني) ألن من قرأها أو سمع 
عنهـا وهو ال يعـرف تاريخنا الكروي ربمـا أعتقد أن 
النـرص هو أقل الفرق السـعودية الجماهريية والكبرية 
(غيابـاً) عن منصـات التتويج وأن غيابـه عن تحقيق 

البطوالت ُيعد (من النوادر) وعىل اعتبار أن العكس هو 
الصحيح وبالـذات من خالل العقـود الثالثة األخرية.. 

بالفعل رش البلية ما يضحك!
* الذي يثري الضحك أيضاً.. أن أحدهم زعم أن الهالل 
ال يخىش إال من عودة النرص للمنافسـة عىل البطوالت.. 
وعىل اعتبـار أنه يف إحدى أهم فـرتات النرص البطولية 
(مـن موسـم 1397 - وحتـى نهاية 1415هــ) أيام 

وجود وتألق األسـطورة ماجد عبدالله ويوسف خميس 
ومحيسن الجمعان والهريفي ونجوم كبار آخرين كان 
الهالل وخالل تلك الفرتة قد حقق (15) بطولة يف حني 

أن النرص لم يحقق سوى (9) بطوالت..
* الهـالل ربمـا خيش من عـودة النـرص (يف حالة 
واحـدة فقط).. وهـذه الحالة إذا تحولت املنافسـة إىل 

خارج امللعب أكثر منها داخله.

منتخب القصيم

* قبـل أكثر من (45) عامـاً تم تكوين منتخب من 
أندية منطقـة القصيم، ويف يوم األحـد املوافق (3-4-

1395هــ) التقى بمنتخب السـويس املـرصي.. هذا 

اللقاء انتهى بالتعادل (3-3) وسـجل أهداف منتخب 
القصيـم عبدالعزيز املسـلم (وأبو عسـل) وعبدالعزيز 

الشيب من رضبة جزاء..
* وأدار اللقـاء الحكام مثيب الجعيد - رحمه الله - 

ومنيع الخليوي ومحمد السبيعي..

خاتمة

اللَّهم احفظ السـعودية من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن، ووفِّق والة أمرنـا وانرصهم عىل عدونا وعدوهم، 
اللَّهم كـن عوناً ونصـرياً لرجال أمننـا يف الداخل وَمن 
هم عـىل حدود بالدنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسـلمني 
أجمعني، وصلِّ اللَّهم وسـلِّم عىل نبيِّنـا محمد وعىل آله 

وصحبه إىل يوم الدين.

(برصاحـة) ال يسـتطيع أحد أن يقول غـري ذلك نعم إنها 
رضبـة معلم تعاقد فخم مع العب كبري ومميز فنيا يمتلك من 
الحلـول العديدة واملتنوعة لتخليـص أي لقاء إنه املوهبة الفذ 
(تاليسـكا)، لقد كان الالعب حلم أي ناد وأمنية أي جمهور، 
ولكنه كان صعب املنال بعيد بمسافات كبرية ليتواجد يف أحد 
أنديتنا أشبه باملسـتحيل أن تشاهده بيننا ويف مالعبنا، وذلك 
لقيمته السـوقية الكبرية وصعوبـة تحقيق رغباته خاصة أن 
هناك منافسـة رشسـة لكسـبه، ولكن كل الصعوبات تذوب 
وتتـالىش عندما تصـل البن الفهد العاشـق املتيـم بالعاملي، 
نعم ال مسـتحيل أمام األمري خالد بن فهـد الذي من الصعب 
تكـراره أو تواجـد من يشـبهه، ففي داخله عشـق ال ينقطع 
لكيان أحبه ويبادله الحب، ومع إيماني أن سـموه الشـخص 
الوحيـد الذي يقف خلـف كل التعاقدات واملـرشوع الضخم 
الذي يعمل عىل بنائه ليتميز العاملي وهو الذي قدم مسـتوى 
وأداء أقـل ما يقـال عنه ممتاز رغـم الظـروف وااللتزامات 
التي تعرض لها الفريق من املوسـم املـايض ومحاولة وضع 

بعـض العوائق يف طريقه بعدم التسـجيل أو منع العبني من 
مشاركته أو أخطاء التحكيم، ومع ذلك يتميز آسيوياً ومحلياً 
ويحقق كأس السـوبر لهذا املوسم والزال يصارع عىل مركز 
متقـدم رغم ان معظم النرصاويني قد عربوا بداية املوسـم ان 
هذا موسـم لنسـيان منذ أن توغلت كورونا يف عنارص الفريق 
سـواء العبني أو أفراد األجهزة املختلفة، وال يمكن إغفال عدم 
االستقرار اإلداري والفني فتعاقب ثالثة طواقم فنية مختلفة 
يف موسـم يعترب كارثة ناهيك عـن إدارة األمور من قبِل إدارة 
سـابقة دخلت املجال الريايض بالخطأ، ولكن بتعاقد العاملي 
مـع أحد أبرز نجـوم العالم دليل عىل مواصلة املنافسـة عىل 
مختلف األصعدة وسيكون القادم أفضل وأميز يف ظل وجود 

ودعم الرمز االستثنائي بن الفهد الويف.

نقاط للتأمل 
- كان الالعب الداهية تاليسـكا حديثهم وحلمهم وشاغل 
أفكارهـم وشـهور للتفـاوض واألمنيـات ليأتي ابـن الفهد 

دوري العجائب.. 
والغرائب

تاليسكا عيدية الرمز االستثنائي
صالح الهويريني

كل جمعة

عبدالعزيز بن علي الدغيثر

ويخلصها بأقل من سـاعة، فسـمعة الكيان العاملية وتواجد بصراحة
عنـارص مميزة يف الفريق وجماهرييته الطاغية هو ما سـاعد 

عىل كسب نجم عاملي مميز.
- من يحاول أن يشبه أو يقارن صفقة الالعب تاليسكا مع 
الالعـب كأحمد موىس فأقل ما يقال عنـه (جاهل) فال مقارنة 
بني عقليتيهما االحرتافيـة فأحمد موىس لم يكن يرغب القدوم 
وباعه ناديه من أجل املال، أما تاليسكا فهو يبحث عن االحرتاف 

والتواجد والتميز إضافة إىل املال، فاملقارنة ظاملة وجاهلة.
- رغم كل سـلبيات هذا املوسـم الكروية مـن أمور فنية 
وكورونـا وغياب الجماهـري وتعدد املدربـني إال أن التحكيم 
يعترب األسوأ وهذا ما سبق أن ذكرته من البداية، ومع األسف 
مـا زال وما حكمـاء لقاء العني والنرص وضمـك واالتحاد إال 
أكرب دليل واملشـكلة غري املعرتف بها أن املباريات والعنارص 
أكـرب بكثري من إمكانات الحكام خاصة املحليني، أما األجانب 

فاالختيارات كيف الحال؟؟

خاتمة:
لـوال اختـالف الرأي مـا بان الجميـل من القبيـح، تعلم 

أسلوب الكالم الراقي بأخذ وعطاء.
أكثر مشـاكل مجتمعنا.. ال رجعنا للصحيح، كل يشـوف 

انه هو اليل صح والعالم خطأ.
(وعـىل الوعد والعهد معكم أحبتـي جميعا عندما أترشف 
بلقائكم كل يوم جمعـة عرب جريدة الجميع (الجزيرة) ولكم 

محبتي وعىل الخري دائما نلتقي).

«الجزيرة»- سلطان الحارثي
جديد..  مـن  الهـالل  عاد 
وانترص بخماسية ثانية خالل 
أسـبوعني.. فـاز يف األوىل عىل 
فريـق الشـباب.. ويف الثانية 
وضع األهيل مع بقية ضحاياه 
الذين خرسوا بالخماسيات يف 

الدوري السـعودي.
إذا  الهـالل..  هـو  هكـذا 
حـرض أخفى الجميـع.. وإذا 
تألـق جعـل أنصـاره يف قمة 
استشـعر  وإذا  سـعادتهم.. 
العبوه باملسـؤولية انترصوا.. 
بـل  انتصـار…!  أي  وليـس 
انتصـار فيـه هيبة تـزرع يف 

قلوب منافسيه الخوف.
واألهيل..  الهالل  مباراة  يف 

بدأ الهالل واضحاً بأنه يطمح 
واسـتعادة  املباراة..  لكسـب 
عافيته بعـد االختفاء التام يف 
مباراتـه مـع الباطـن.. وهذا 
هو حال الهالل منذ أشـهر.. 
مباراة يتألق ويكون يف القمة.. 

وأخرى يختفي تماماً.. ونحن 
الحالـة  عـن  نتحـدث  هنـا 
الهجومية.. أما الدفاع فنضع 
أكثر من عالمة استفهام حول 
مسـتواه..! فهـذا الدفاع لوال 
املباريات  عىل  الهالل  سيطرة 

لظهـرت  نتائجهـا  وكسـب 
عيوبه بشكل واضح للجميع.

وسلمان  الدورسي  سـالم 
الفرج قادا الهـالل يف مباراة 
أمـس األول للتألـق وكسـب 
الدورسي  فسـالم  نقاطهـا.. 
يف هـذه املباراة،  كان مبدعـاً 
وسـجل هدفـاً ال يسـجله إال 
النجـوم الكبـار.. واسـتطاع 
أن يشـكل جبهة يرسى ثقيلة 
فنيـاً.. أما الفـرج.. فالحديث 
حوله ال يمـل.. فهذا نجم من 
طـراز نـادر.. يسـتلم بهدوء 
تسـلمه  بهـدوء..  ويسـلم 
صحيح.. وتسـليمه صحيح.. 
يتوسـط امللعـب وكأنـه قـد 
حتـى  أقصـاه  مـن  ملكـه 

الفريق  رمانـة  هـو  أقصاه.. 
يكـون  بحضـوره  الهـاليل.. 
وسـط الهالل األكثـر تميزاً.. 
ركيزة  الهالل  يفقـد  وبغيابه 
أساسـية يف خارطة الفريق.. 
فهنيئاً للهالل والهالليني بهذا 
لنـا املتعة  الالعـب.. وهنيئـاً 

التي يقدمها.
بقي أن نقول: بخماسـية 
يكـون  األهـيل..  يف  الهـالل 
الهـالل قـد هـزم كل الفرق 
حققـت  التـي  السـعودية 
بخماسية،  السعودي  الدوري 
عام  بفريـق  االتحـاد  بدأهـا 
2009 وانتهت بنتيجة 5 /0 
ثم فريـق الفتح عـام 2012 
وانتهـت 5/ 0 ومن ثم فريق 

االتفـاق عـام 2014 وانتهت 
5/ 1، فجاء دور فريق النرص 
يف عام 2017  وانتهت بنتيجة 
5/ 1، ويف هذا املوسم 2021 
هزم فريق الشباب بنتيجة 5 
/1، وأخرياً هزم  األهيل بنفس 
النتيجة 5/ 1، أما هذا املوسم 
وحتـى اآلن فقد هـزم أربعة 
فرق بخماسية.. فمع الشباب 
يهـزم  أن  اسـتطاع  واألهـيل 
بخماسـيتني،  والعني  الفتـح 
وبالرغم مـن أن الهالل ليس 
يف مسـتواه، إال أن شـخصية 
مـا  دائمـاً  البطـل  الفريـق 
تحرض، وتكـون هيبة الزعيم 
العاملي أمام كل الفرق كبريها 

قبل صغريها. 

آخر ضحاياه الشباب واألهلي

كبير الكبار.. هزم أبطال الدوري بالخماسيات
ل جبهة يسرى ثقيلة - سالم مبدع.. وشكّ

- الفرج.. يتوسط الملعب وكأنه قد ملكه من أقصاه حتى أقصاه

ــي إدارة النادي  ــتغربوا تحل  اس
النموذجي بروح المنافســة الشريفة، 
ــاءة  لإلس ــتفزازها  اس ــوا  وحاول

للمنافس.
  

ــي ال  ــادي العاصم ــر الن  جماهي
ــي أو أجنبي كبير  ــم بأي العب محل تحل

إال إذا وافق عليه السمسار المقرّب.
  

ــي إدارة النادي  ــتغربوا تحل  اس
النموذجي بروح المنافســة الشريفة، 
ــاءة  لإلس ــتفزازها  اس ــوا  وحاول

للمنافس.
  

ــي ال  ــادي العاصم ــر الن  جماهي
ــي أو أجنبي كبير  ــم بأي العب محل تحل

إال إذا وافق عليه السمسار المقرّب.
  

ــادي الكبير تســتغرب   إدارة الن
وصول األخبار السرية لإلعالم، ومنها 
المفاوضات! ويبدو أنها آخر من يعلم 

بأن التسريب منها وفيها!
  

ــت بين قطبين  ــة كان  المواجه
كبيرين والصــراخ والعويل يصدر من 

طرف ثالث! 
  

 النزاع على تنفيذ ركلة الجزاء لو 
حدث في زمن اإلدارة الراحلة لشــاهد 
الجميع الالعبين يجلســان على مأدبة 

«مفطح» كالعادة! 
  

ــد جديد مع  ــى موع ــع عل  الجمي
مقلب جديد. وعلى المدرج ونتفرج.

  
ــم وكان آخر  ــوه كالطع   وضع

من يعلم!
  

ــي كان  ــتديو التحليل ــي اإلس  ف
الشكل التمثيلي الحزين للناقد واضح 

جداً بعد الهزيمة الثقيلة.
  

ــم آخر.. آخر كم؟ ال يمكن أن   ك
تحسم صفقة عليها الكالم.

  

 فوائد بعض االنتصارات ليس 
ــي فرض  ــي النقاط وحســب، بل ف ف
حالة صمت قســري على المتطاولين 

من الصغار.
  

ــيكون  س ــادم  الق الموســم   
موســم المعاناة مع الصراع للهروب 

من الهبوط.
  

ــة إلى مليار آخر   يبدو أنه بحاج
ليفوز ببطولة مرة أخرى.

  
ــادي الســرية  ــار الن  نشــر أخب
ــون  ــد تك ــط شــطارة، فق ليســت فق
ــل البيت. أو شــطارة  تســريباً من أه

سمسار.
  

> الصفقة اكتســبت زخماً إعالميًا 
ــذا الذي  ــا الفنية وه ــن قيمته أكثر م

يبحث عنه صانعها.
  

ــوا  ــون يجــب أن يطالب  الخانع
ــل  ــم مث ــوا حقوقه بالمســاواة وينال
غيرهم الذين يحظون بدالل غير عادي 
بدالً من أن يتركوا حبيبهم يترنّح وهم 

يهتفون في المدرجات األخرى.
  

ــداد  أع ــرك  تح ــاً  قريب ــوا  ترقب  
ــزوّرة وارتفاعها إذا ما  ــوالت الم البط

حقق النادي الكبير منجزاً جديداً.
  

 اإلنجازات التي تحققت مؤخراً 
ــاءت بفعل فعالية  ج وخارجياً  داخلياً 
تهديفية هائلة. كان يفتقدها الفريق 

طيلة السنوات الماضية رغم تفّوقه.
  

ــي إدارة  ــن تحل ــتغرابهم م  اس
ــي بالروح  ــادي العاصمي النموذج الن
ــة كل يرى  ــاء على طريق ــة ج الرياضي

الناس بعين طبعه!
  

ــزء من عمله اإلعالمي رســم   ج
السيناريوهات لعمليات (البروباغندا) 

للصفقات المضروبة.
  

ــاد طريق  ــارٍ إليج  التنســيق ج
ــون والمســتحقات  لتســديد كل الدي

الفلكية.
  

 الحارس وصل إلى قناعة تامة 
بضرورة الرحيل، وفتح خط التفاوض 

من جديد مع النادي العاصمي.
  

 يمكن االعتماد على الوســطاء 
ــوا  ــن إذا كان ــادي ولك ــاء الن ــن أبن م

مخلصين.
  

ــة  ــدت عاصف ــية أخم  الخماس
الصفقة المفتعلة.

  
ــدده  يح ــات  الصفق ــم  حج  
ــب وليس الصخب  العطاء في المالع

والضوضاء. 
  

 المعلم ســوف يطلب اجتماعاً 
ــتراتيجية  اإلس ــى  عل ــاق  لالتف ــالً  عاج
ــدد بطوالت  ــاع ع ــد ارتف ــة بع القادم

الفريق الكبير، فالوضع حرج جداً.
  

 يقدِّم نفسه كعضو ذهبي، رغم 
أن رسم العضوية مدفوع عنه!

  
ــد على السمســارة  ــن يعتم  م
في تحديد اختياراته فســيجد نفســه 
يسقط في الفشل كل مرة مع خسارة 

أمواله.
  

ــادي الكبير تســتغرب   إدارة الن
وصول األخبار السرية لإلعالم، ومنها 
المفاوضات! ويبدو أنها آخر من يعلم 

بأن التسريب منها وفيها!
  

ــت بين قطبين  ــة كان  المواجه
كبيرين والصــراخ والعويل يصدر من 

طرف ثالث! 
  

 النزاع على تنفيذ ركلة الجزاء لو 
حدث في زمن اإلدارة الراحلة لشــاهد 
الجميع الالعبين يجلســان على مأدبة 

«مفطح» كالعادة! 

ــد جديد مع  ــى موع ــع عل  الجمي
مقلب جديد. وعلى المدرج ونتفرج.

  
ــم وكان آخر  ــوه كالطع   وضع

من يعلم!
  

ــي كان  ــتديو التحليل ــي اإلس  ف
الشكل التمثيلي الحزين للناقد واضح 

جداً بعد الهزيمة الثقيلة.
  

ــم آخر.. آخر كم؟ ال يمكن أن   ك
تحسم صفقة عليها الكالم.

  
 فوائد بعض االنتصارات ليس 
ــي فرض  ــي النقاط وحســب، بل ف ف
حالة صمت قســري على المتطاولين 

من الصغار.
  

ــيكون  س ــادم  الق الموســم   
موســم المعاناة مع الصراع للهروب 

من الهبوط.
  

ــة إلى مليار آخر   يبدو أنه بحاج
ليفوز ببطولة مرة أخرى.

  
ــادي الســرية  ــار الن  نشــر أخب
ــون  ــد تك ــط شــطارة، فق ليســت فق
ــل البيت. أو شــطارة  تســريباً من أه

سمسار.
  

 الصفقة اكتسبت زخماً إعالميًا 
ــذا الذي  ــا الفنية وه ــن قيمته أكثر م

يبحث عنه صانعها.
  

ــوا  ــون يجــب أن يطالب  الخانع
ــل  ــم مث ــوا حقوقه بالمســاواة وينال
غيرهم الذين يحظون بدالل غير عادي 
بدالً من أن يتركوا حبيبهم يترنّح وهم 

يهتفون في المدرجات األخرى.
  

ــداد  أع ــرك  تح ــاً  قريب ــوا  ترقب  
ــزوّرة وارتفاعها إذا ما  ــوالت الم البط

حقق النادي الكبير منجزاً جديداً.
  

 اإلنجازات التي تحققت مؤخراً 

ــاءت بفعل فعالية  ج وخارجياً  داخلياً 
تهديفية هائلة. كان يفتقدها الفريق 

طيلة السنوات الماضية رغم تفّوقه.
  

ــي إدارة  ــن تحل ــتغرابهم م  اس
ــي بالروح  ــادي العاصمي النموذج الن
ــة كل يرى  ــاء على طريق ــة ج الرياضي

الناس بعين طبعه!
  

ــزء من عمله اإلعالمي رســم   ج
السيناريوهات لعمليات (البروباغندا) 

للصفقات المضروبة.
  

ــاد طريق  ــارٍ إليج  التنســيق ج
ــون والمســتحقات  لتســديد كل الدي

الفلكية.
  

 الحارس وصل إلى قناعة تامة 
بضرورة الرحيل، وفتح خط التفاوض 

من جديد مع النادي العاصمي.
  

 يمكن االعتماد على الوســطاء 
ــوا  ــن إذا كان ــادي ولك ــاء الن ــن أبن م

مخلصين.
  

ــة  ــدت عاصف ــية أخم  الخماس
الصفقة المفتعلة.

  
ــدده  يح ــات  الصفق ــم  حج  
ــب وليس الصخب  العطاء في المالع

والضوضاء. 
  

ــب اجتماعاً  > المعلم ســوف يطل
ــتراتيجية  اإلس ــى  عل ــاق  لالتف ــالً  عاج
ــدد بطوالت  ــاع ع ــد ارتف ــة بع القادم

الفريق الكبير، فالوضع حرج جداً.
  

 يقدِّم نفسه كعضو ذهبي، رغم 
أن رسم العضوية مدفوع عنه!

  
ــد على السمســارة  ــن يعتم  م
في تحديد اختياراته فســيجد نفســه 
يسقط في الفشل كل مرة مع خسارة 

أمواله.
  

كواليس
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مدير تحرير الشؤون الثقافّية

إبراهيم عبد الرحمن التركي
culture@al-jazirah.com.sa

مدير تحرير الشؤون الرياضية

محمد صالح العبدي
sports@al-jazirah.com.sa

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد
هاتف: 011/4870959

المدير العام

عبد اللطيف بن سعد العتيق 
gm@al-jazirah.com.sa
هاتف: 011/4870959 

رئيس التحرير

خالد بن حمد المالك 
chief@al-jazirah.com.sa
هاتف: 011/4871016  

نائب رئيس التحرير

فهد بن عبدالله العجالن
f.ajlan@al-jazirah.com.sa

هاتف: 011/4891737

نائب رئيس التحرير

أحمد بن ضيف الله الغامدي
a.dhaif@al-jazirah.com.sa

هاتف: 011/4871039

اإلدارة والتحرير

عىل إثر قرار الجهات املعنية يف اململكة العربية السـعودية (منع 
دخول إرساليات الخرضاوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من 
خـالل أراضيها) لحني تقديم السـلطات اللبنانية املعنية ضمانات 
كافية وموثوقة التخاذهم اإلجراءات الالزمة إليقاف عمليات تهريب 
املخـدرات املمنهجة ضدنا يف بالدنا املباركة املعطاء اململكة العربية 

السعودية.
عـىل إثر هـذا القرار جال يف خاطري شـخص الشـيخ عيل بن 
محمد الجميعة رحمه الله الذي ال أعرف رجالً نذر نفسه -بصفته 
الشـخصية ال الرسـمية- وبذل ماله وجهده ووقتـه وفكره وقلمه 
وجاهـه وولده ملوضـوع (توطـني الزراعة ومن ثـم تحقيق األمن 
الغذائـي) مثل هذا الرجل الذي جعل هـذا األمر هدفاً وطنياً عزيزاً 
عنده فكتب مقاالت عدة.. وحارض يف عدد من جامعاتنا السعودية.. 
وتنقَّل بني مناطق اململكة املختلفة مسوِّقاً لفكرة الزراعة الوطنية.. 
واسـتضاف يف مزارعه بحائل (العزيزية واملرسة والشعالنية) أهل 
الرأي والخربة واملختصني األكاديميني ليقفوا بأنفسـهم عىل نماذج 
من الزراعة السـعودية، ويتحاوروا ويناقشـوا وجهـاً لوجه ثنائية 
(املاء والزرع) بكل أريحية وشفافية ووضوح، ومن منطلق وطني 
رصف، وعىل أسس علمية أكاديمية من جهة، وميدانية تجريبية من 
جهـة ثانية، معترباً أن االجتماع ملناقشـة هذه القضية الوطنية، بل 
العاملية الدقيقة املهمة- التي تعد إشـكالية كربى أمام متخذ القرار 
- من أفضل االجتماعات التي يعقدها املسلمون بعد االجتماع ألداء 

الصلوات الخمس يف بيوت الله (املسجد).
كمـا أن الجميعـة أنشـأ وتبنى ودعـم وأرشف بنفسـه وتابع 
ملتقى الخطة السـنوي الذي يعد عالمة فارقـة يف تاريخ اللقاءات 
املتخصصة بالشـأن الزراعي، ليس هذا فحسب، بل عمل بنفسه يف 
الحقل وكان يجد متعته يف حرث األرض وسقي الزرع وحني يكون 

الحصاد أو جني الثمار.
ومن امليدان رفع – رحمـه الله- عرائضه لوالة األمر - حفظهم 
ُر فيها بأهميـة األمن الغذائي يف  اللـه وأدام عزهم ومجدهـم- يذكِّ
االسـتقرار الداخيل الحايل واملستقبيل، ودوره الرئيس يف عالج كثري 
من املشاكل االقتصادية واالجتماعية وعىل رأسها البطالة، ويف ذات 
الوقت يرشح معاناة املزارع الصغري، ويبنيِّ بكل شفافية ووضوح 
وجهة نظره الشخصية يف استثمار رأس املال السعودي يف الزراعة 
الخارجية التي كان يرفضها تماماً ويعلن ذلك رصاحة يف جلساتها 
ومقاالتـه وعرائضه ، فهي يف نظره مخاطرة حقيقية يف أمن رئيس 
(الغذاء) تتأثر بشكل مبارش بالسياسات العاملية والعالقات الثنائية 
وكذا الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تتبدل وتتغري ال محالة 
يف هـذا البلد أو ذاك، داعياً رجال األعمـال أصحاب رؤوس األموال 
لالستثمار الواسع يف الزراعة الداخلية التي يعتربها العمود الفقري 
لالقتصـاد املحـيل، والضمان الرئيس للتنمية املسـتدامة يف اململكة 
العربية السعودية، ولذا ال عجب -يف نظره- من أن (جاللة امللك عبد 
العزيز بن عبدالرحمن آل سـعود -رحمه الله- جعل شعار اململكة 

نخلة محمية بسيفني، والنخلة -كما هو معلوم- رمز الزراعة).
وحتى يشـارك رحمه الله يف ردم الهوة بني النظرية األكاديمية 
والتطبيـق امليدانـي بادر بتأسـيس كريس الشـيخ عـيل الجميعة 
للتنمية املسـتدامة يف املجتمعات الزراعيـة يف رحاب جامعة حائل 
ودعمه بخمسـة ماليني ريال، وموَّل عـدداً من املؤتمرات والندوات 
الزراعيـة التي احتضنتهـا جامعاتنا السـعودية، ودعم الجمعيات 
الزراعيـة األكاديميـة واألهليـة، ورصف عىل عـدد ال حرص له من 
الدراسـات الزراعية املتخصصة سواء يف البذور واألسمدة والرتبة، 
أو بالتسـويق والصيانة، أو الصناعـة والتخزين. وعىل خطى أبي 
فهد -رحمه الله- سـار وما زال يسـري أبناؤه وأحفـاده من بعده 
فها هم اليوم يف الحقل من جديد من أجل إكمال مسـرية والدهم يف 
املشاركة الحقيقية لتحقيق أمن غذائي سعودي متميز يف ظل دعم 
ومباركة من لدن قيادة بالدنا املعطاءة اململكة العربية السـعودية 
مـوالي خـادم الحرمني الرشيفـني امللك سـلمان بن عبـد العزيز 
وسـيدي ويل عهده األمني صاحب السـمو امللكـي األمري محمد بن 
سـلمان -حفظهما الله ورعاهما- اللذين يوليـان القطاع الزراعي 
جلَّ اهتمامهما وعظيم رعايتهما، ويدعمان كل مبادرة من شـأنها 
املسـاهمة الفعلية يف تحقيق رفاهية الحياة وأمن وسالمة وسعادة 
والتوسيع عىل املواطن والقاطن، ودمت عزيزاً يا وطني، وإىل لقاء، 

والسالم.

مخاطر االستثمار 
الزراعي الخارجي في 
نظر (علي الجميعة) 

رحمه اهللا

د. عثمان بن صالح الحبر األخضر
العامر الكتب أجمل أثاث المنزل!

البـذاءات وحمالت البعض التي تشـن 
علينـا واملحـاوالت الخسيسـة للنيـل منا 
وتشـويهنا تاريخاً وإرثـاً وثقافة وموقفاً 
وشـخوصاً، صـادرة من عقـول مريضة 
مرتزقـة  مجموعـة  وموجهـة،  ومؤجـرة 
يعتقـدون أنهم كلمـا أوغلـوا يف أعمالهم 
الشـنيعة ضدنا كلما كسـبوا ربحاً ونرصاً 
ومنفعة، حمالتهم الشائنة ال ترضنا إال أن 
يرضنا طنني الذبـاب، أو نقيق الضفادع، 
أو نعيق الغربان، فنحن منذ أن وجدنا فلنا 
اللياقـة والقيافة والصـدارة، ولن يضرينا 
نباحهـم عـىل السوشـيال ميديـا، فنحن 
اعتدنا عىل مقارعة الكبار، دوالً وزعامات، 

ونحـن يف الخط األول، وليس لدينا متسـع من الوقت ملقارعة 
الصغار املراهقني، أصحاب األجندات املشبوهة، وال الباحثني 
عن الشـهرة عىل حسـاب املبادئ والقيم واألخالق، يكفي أن 
لدينـا معني ال ينضب مـن الوالء والوطنيـة والثبات، ويكفي 
أننا أحرار أبناء أحرار، ال نخون التعهدات، وال نبيع األمانات، 
توارثنـا ذلك جيالً بعـد جيل، وكابراً بعد كابـر، إننا ال نمثل 
دور البطولـة، ألننـا يف حقيقتنا وواقعنا أبطـال ال نهاب وال 
نخـاف، فالبطولة لنا، واإلقـدام لنا والعبـور، ولغرينا أدوار 
الخسـة والنذالـة، واالزدواجية املقيتـة، والبهللـة، ما عندنا 
توحش وال انحدار، خطابنا راقي، وممارسـتنا راقية، وقولنا 

واحـد. إن الوضـع املأزوم الذي يمارسـه 
هؤالء ومن يدعمهم ويدفعهم ينبىء بأنهم 
مرىض، والبذاءة هي سيدتهم. إن حاالتهم 
هذه تعد نوعاً من التمرد املشوه واملقموع 
واالنحـراف. إن البغـض والحسـد همـا 
النقطة الحرجة عن هؤالء. إن اللغة املبتذلة 
والوضيعة التي يتفوهون بها ويسوقونها 
يعد خروجاً عن األخالق السوية. إن البذاءة 
من عالمات أفول هؤالء وغروب شمسـهم، 
ألن انخفـاض مسـتوى الفكـر والتفكري 
لديهم ضئيل ومائـع. إن البذاءة والركاكة 
لن تخلق سوى التخلف والنكوص، عندما 
تنحـرس األخـالق وتتضاءل يكـون األداء 
واهناً وضعيفاً. إن الواحد منا ال يحتاج إىل وقت كبري الكتشاف 
هؤالء، فاكتشافهم سهل ورسيع، ألن االبتذال الذي يمارسونه 
يكشـفهم برسعة الربق. إن خطابهم اإلعالمي يشعرك بأنهم 
خالفوا السائد، وملؤوا اللغة النقية بمفردات سوقية وهابطة. 
إن البذاءة أشـبه بالنفايات، وهي استعارة ال تتجاوز الواقع، 
وال تصنع جماالً لغوياً أبداً، وتنعكس عىل صاحبها. إنها لعبة 
قذرة، ومفردة كريهة، ال يتقنها سـوى املهرجني عىل مسارح 

النكد.    
 

ramadanalanezi@hotmail.com

البذاءة لغة المهرجين على مسارح النكد!

يحيـط بنـا الجمال مـن كل جانب، 
ويتدخل يف نظرتنـا لهذا املصطلح عدة 
مفاهيم يف جميع املجـاالت، وبإختالف 
الثقافات املهتمـة بالجمال، وتبقى لغة 
الجمال، إحساسا جميال، ننطر إليه من 
مختلـف الزوايا املحيطـة بنا، ومنها أن 
ينال مظهرنـا الخارجي، نظرة إعجاب 
وتقديـر للشـكل هو مطلب منـذ بداية 
البرشيـة، حيـث كانـت أدوات الزينـة 
وإسـتخداماتها ألجـل الحصـول عـىل 
مظهـر أجمـل وهكذا وبتطـور الزمن، 
تقدمت األسـاليب واملنتجات التي تعني 

بأمور الجمال أكثر فأكثر.
كما تقـدم الطب التجميـيل، بجميع 
الثقـة  ليمنـح  وجراحاتـه،  عملياتـه 
بالنفس، ويجدد الحالة النفسية إيجابياً 
ولم يعد سابقاً كما هو عليه اليوم، حيث 
كان يقتـرص عىل نجوم الفـن والتمثيل 

واملشاهري وعارضات األزياء.
لقد أصبح اليوم يشـمل عامة الناس 
ويشمل أيضاً الذين يتطلعون إىل مظهر 
للنسـاء والرجال  وجماالً  أكثر تناسـقاً 
وكان لإلعـالم والسوشـل ميديا (عرص 
الصـورة املؤثرة) لهـا دور كبري للتأثري 
يف تغـري الذوق بمتطلبـات الجمال  وما 
يـريض رغبـات املتطلعـني إىل الجمال 
بشـكلهم الخارجي، هـو الحصول عىل 

تناسق أكثر وأجمل.
وألجل تحقيق هذه الرغبات يلجؤون 
إىل أطبـاء جراحـة التجميـل، حيث لم 
يعد مقترصا عىل إصـالح عيوب خلقية 
أو تشـوهات ناتجة عن حوادث معينة، 
بل شـمل التغري بما يتناسـب وحالتهم 
يف عدم التناسـق، وأسـباب عـدم تقبل 
الـذات، خاصة عنـد النسـاء الحوامل، 
بسـبب الحمل املتكرر، وتهـدل البطن 

كما واهتمام الناس بالشـكل والصورة، 
له أثر أيضـاً ألن يكون الجمـال مطلبا 
كعمليات تصغري األنف، وشد الجفون، 
والوجه والرقبة وشفط الدهون املرتاكمة 
يف أجزاء من الجسم  ويبقى دور طبيب 
التجميـل، أو الجراحـة التجميلية، هو 
إصالح عيوب خلقية أو مشاكل حصلت 
بسـبب حادث ما حيث يكمـن دوره يف 
إصالح تلك العيوب الذي يسعى بدوره 
وجماالً،  للتغري األفضـل واألكثر قبـوالً 
كمـا لـكل إجـراء تجميـيل أو عمليـة 
جراحيـة، هنـاك رشوط وتعليمات قبل 
وبعد عىل املريـض اتباعها بما يتماىش 
مـع حالة املريض صحيـاً وتبقى أمانة 
الطبيـب ومهارته وخرباتـه، األمر املهم 
وقد وصـل أطباؤنا السـعوديني اليوم، 
عىل مسـتوى عال جداً مقارنة مع دول 
أمريكا وأوروبا يف مختلف التخصصات 

الطبية ومنها الجراحة التجميلية، التي 
كسـبت الثقـة ملرتاديهـا يف القطاعـني 
العام والخاص وتوفر األجهزة الحديثة 
واأليدي العاملة واملمتازة، مما جعل ذلك 
يوفر األمان والطمأنينة أكثر من اللجوء 
للسفر إلجراء عملية تجميلية  والتجميل 
ليس مجرد علم، وليس مجرد شـكل أو 
مقاييس معينة، بل هو فن وذوق وروح 
ومفاهيـم ال ُتحـىص، هو فكـر وثقافة 
ورؤيـة، دراسـة وتخصـص وخـربات 

لخدمة محتاجيها.

طبيب الجمال (التجميل)

غنيـاً  اإلسـالمي  تاريخنـا  كان  إذا 
باملكتبات العامة الكربى، كبيت الحكمة 
يف بغـداد، ودار الحكمـة يف القاهـرة، 
ومكتبة الخلفـاء الفاطميني يف القاهرة، 
والظاهرية يف دمشق، وغريها فإنه غني 
أيضـاً باملكتبات الخاصة التي أسسـها 
رجـال أخلصـوا للعلـم، وأرخصـوا له 
مالهم وجاههم، كمكتبة الخليفة الحكم 
يف األندلس، وقد كان فيها أربعمائة ألف 
مجلد، ومكتبة الفتح بن خاقان وقد قيل: 
إنه اجتمع فيها مـا لم يجتمع يف خزانة 
قط، ومكتبة جمال الدين القفطي الذي 
شهر بتتبعه للكتب ومرضه عند فقدها، 
ومكتبـة بنـي عمـار يف طرابلس وكان 
فيهـا مئة وثمانون ناسـخاً ينسـخون 
بالليل والنهـار، ومكتبة ابن الخشـاب 
النحوي، وكان من أولع الناس بالكتب.               
واملكتبـات الخاصـة ذات نكهـة قد 
ال نجدهـا يف املكتبـات العامـة، ففيهـا 

النوادر التي يقتنصها أصحابها، وفيها 
تعليقـات أربابها من العلمـاء واألدباء، 
واملراسـالت  الوثائـق  أيضـا  وفيهـا 
واملكاتبـات التـي ترتفـع قيمتها بقدر 
ارتفاع قيمة أصحابها، وكانت املكتبات 
قبـل توحيـد اململكة، يف منـازل بعض 
وأغلـب  واملثقفـني،  واألدبـاء  العلمـاء 
مقتنياتها يختص بعلوم القرآن والفقه 
والفرائـض واألحاديث النبوية الرشيفة 
واللغة العربيـة وآدابها وآداب الرحالت 

والعلوم اإلنسانية.
مكتبـة  بـأول  اململكـة  يف  ونفخـر 
شـخصية يف تاريخنا الحضاري، وهي 
مكتبـة محمد بن جبري بـن مطعم أحد 
أئمـة التابعني، وكان ابـن جبري هذا قد 
جمع كتبه كلها يف بيت، وأغلق عليه بابا، 
ودفـع املفتـاح إىل موالة له، وقـال لها: 
«من جاءك يطلب منك مما يف هذا البيت 
شيئا فادفعي إليه املفتاح وال تذهبي من 

الكتب شـيئاً! فكانت أول مكتبة خاصة 
تفتح للجمهور يف تاريخ اإلسالم». 

وشـهدت مكة أيضاً سلسـلة طويلة 
من املكتبـات الخاصة املذكـورة قديما 
وحديثـا، كمكتبـة األمـري رشف الدين، 
ومكتبـة تقي الديـن الفـايس، ومكتبة 
الكـردي، ومكتبة الشـيخ محمد رسور 
إبراهيـم  الشـاعر  ومكتبـة  الصبـان، 
الغـزاوي، ومكتبة علوي شـطا ومكتبة 
أحمد عبد الغفور عطـار ومكتبة عاتق 
البـالدي ومكتبـة القـايض محمـد بن 
هديهـد الجهني ومكتبـات عبد الله بن 
دهيش، وحسن مشاط، وحسني فدعق، 
وأحمد محمد فقـي. ويف املدينة املنورة 
كانـت أشـهر مكتباتها مكتبـة عارف 
حكمـت التي أنشـئت عـام 1270هـ، 
ويف الطائف مكتبة محمد سـعيد كمال 
التي أنشئت يف ستينيات القرن الهجري 
املايض. وكانت معظم بيوت علماء نجد 

واألحسـاء وحائل وغريهـا ال تخلو من 
مكتبـات خاصـة للتثبت مـن األحكام 
ولنـرش املعرفـة والثقافـة.       إن هذه 
الكنـوز الهائلـة من املكتبـات الخاصة 
توجب عىل املؤسسـات العلمية الثقافية 
أن توليها عنايتها، وتشـملها برعايتها، 
حيـث إنهـا قـد تـؤول يف النهايـة إىل 
املجتمع إما عن طريـق صاحب املكتبة 
نفسه أو بعد وفاته يقوم الورثة ببيعها 
أو بإهدائها ملكتبة معينة أو للمجتمع.       
قال أبو تمام: «الكتب أجمل أثاث يف 

املنزل حتى إذا لم نقرأها».

بكري عساس

د. محمد حسين 
القحطاني

رمضان بن جريدي 
العنزي

نعم حنا بدو، وشيمنا العربية 
األصيلة دعتنا إىل أن نمتلك سجالً 
حافـًال من الدعم املتنـوع للبنان، 
وقد ُقدرت املساعدات التي قدمتها 
السـعودية إىل لبنـان بنحـو 70 
مليـار دوالر يف الفـرتة بني عامي 
عـن  ناهيـك  و2015،   1990

املسـاعدات التي حصلت عليها قبل هذه الفرتة، باإلضافة 
ملسـاعدات أخرى اسـتدعتها أحداث الحـروب التي عانى 
منها لبنـان، مثل تحمل السـعودية ترميم 36 ألف منزل 
يف 44 قريـة جنوبية إبان الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف 
عام 2006، وتخصيصها 550 مليون دوالر إلعادة إعمار 
208 قرى يف املناطق اللبنانيـة، و36 مبنى دمر بالكامل 
يف الضاحية الجنوبية، إذ بلغ مجموع الوحدات السـكنية 
املدمـرة واملتـرضرة التـي قدمت السـعودية مسـاعدات 
ألصحابهـا 55.190 وحدة سـكنية، باإلضافـة إىل تربع 
املواطنني السعوديني بـ105 ماليني دوالر أمريكي للبنان 

للتخفيف من ويالت تلك الحرب.
نعم حنـا بدو، ولم تتـوان قيمنا العربية والسـعودية 
عن املشـاركة يف دعم لبنان يف كل الفعاليات، التي نظمت 
ملسـاندة لبنان وإنعاش اقتصاده، ومنهـا مؤتمر باريس 
بنسـخه الثـالث، ومؤتمـر «سـيدر» الذي عقـد يف أبريل 
(نيسـان) 2019، ومنحت فيه اململكة لبنان قرضاً بقيمة 
مليـار دوالر أمريكي، كما أن الدعم السـعودي ال يقترص 
عىل النهوض باالقتصاد اللبناني، بل يشـمل كل املجاالت، 

ومن بينهـا املجال السـيايس، إذ 
لعبـت اململكة دوراً مهماً يف إنهاء 
الحرب األهليـة يف لبنان، وهيأت 
ألبنائـه مـن مختلـف الطوائـف 
يف  والتفاهـم  للحـوار  الفرصـة 
مدينة الطائف، حتى توافقوا عىل 
عقد جديد مـن التعايـش دونوا 
بنـوده فيما بات يعـرف تاريخيـاً بـ»اتفـاق الطائف»، 
ويرتكز الدعم السـعودي الشامل للبنان عىل تحقيق هدف 

أسايس يتمحور حول الحفاظ عىل أمنه واستقراره.
نعـم حنا بـدو، ولم نتوقـف عن كل ذلـك الدعم، فقد 
قامت السـعودية العظمى بالتخفيف مـن آثار وتداعيات 
الكارثـة، التي أملت به لبنان يف أعقـاب االنفجار الضخم، 
الـذي وقع يف ميناء بريوت قبل عدة أشـهر، وأدى إىل وفاة 
العرشات وإصابة خمسـة آالف شخص، وترشيداً كثر من 
300 ألـف آخرين جراء تـرضر منازلهم، كما تسـبب يف 
خسـائر اقتصادية ومادية تراوح قيمتها ما بني 10 و15 
مليار دوالر، حسـب تقدير محافظ بـريوت مروان عبود، 
وكما لم تأل السـعودية جهـداً يف املايض ملسـاعدة لبنان 
ودعمه عىل كل املسـتويات، فقد هبت منذ الساعات األوىل 
للفاجعة لتقديم العون الالزم له، وقد تجسد ذلك يف تسيري 
جرس جوي من الرياض إىل بريوت، نعم حنا بدو ونفتخر 
بأصالتنـا وحارضنـا ومسـتقبلنا، بقيادة سـيدي خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ويل 

عهده األمني األمري محمد بن سلمان - حفظها الله-.

نعم حنا بدو

د. فاطمة سحاب الرشيدي
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امتياز التوزيع: الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع

يف الكتـاب املشـهور للرحالـة ابـن جبري 
الكناني االندليس «تذكرة باألخبار عن اتفاقات 
األسـفار» ذكرنا بأخباره يف أسـفاره، وحلوله 
بمكـة املكرمة رشفها الله، وكان ذلك يف القرن 
السـادس الهجـري، وقد ذكر فيـه الكثري عن 
أحوال الناس، وسـبق التطـرق إىل طرف من 

ذلك يف مقاالت سابقة. 
يف مقالـة اليـوم ننقـل بتـرصف بعـض 
مالحظاتـه عـن أهـل الـرساة وقدومهـم إىل 
مكـة، وكان يقـال لهم «الرسو» اشـتقاقاً من 
طبوغرافيـة املنطقـة وجغرافيتهـا، والرسي، 
هو الرشيف املاجد والرساة أيضاً تعني السمو 
واالرتفاع، ولهذا فإننا نجد ابن زيدون بعد أن 
أودع السجن، ظلماً وجوراً، دفع وهو يف سجنه 
بقصيـدة إىل صديقـه الوزير أبـي حفص بن 

برد، يقول فيها: 

ـــــاُس  ــــى َظــــــنِّــــــَي ب ــــل ـــــا َع م
ـــــُر وَيـــاســـو ـــــدَه ـــــرَُح ال ـــــج َ ي

ـــمــــا أَشـــــــــرََف بِـــالـــَمـــرءِ  بـَّ ُر
ــــــاُس ـــــى اآلمــــــــــــــاِل ي ـــــل َع

ـــَك إِغـــفـــال  ـــجـــي ـــن ـــــد يُ ـــــَق َ وَل
ــــــراُس ــــــتِ ـــــــــَك اح ُـــــــــردي وَي

ــــاٌم  ــــه وَالـــــَمـــــحـــــاذيـــــُر ِس
وَالــــــَمــــــقــــــاديــــــُر ِقــــيــــاُس

ــــوٌد  ــــع ـــــــــدى ُق ــــــم أَج ــــــكَ َ وَل
ـــاُس ـــم ـــتِ ـَــــكـــــم أَكــــــــدى ال وَل

مــا  إِذا  ــــــُر  ــــــدَه ال ــــــــــذا  وََك
ـــــاُس ن َذلَّ  ــــــــاٌس  ن ــــــــزَّ  َع

ــــاٌف  ــــي َـــــنـــــو األَيّـــــــــــامِ أَخ وَب
ــــــــســــــــاُس ـــــــــــــــراةٌ وَِخ َس

والشـاهد هنا، هو قولـه رساة، أي رشفاء 
أماجد، أما قولـه أخياف فهو يعني املختلفون 
منهـم الـرساة األماجـد، والخسـاس األراذل، 
والشـك أن املعيـار هنا ليس املـال، أو األصل، 
وإنما حسن الخلق، ومكارم األخالق، التي حث 
عليها اإلسـالم، وكان رسـول اللـه -صىل الله 
عليه وسـلم- نموذجاً يف ذلك، لهذا فقد وصفه 

الله بأنه عىل خلق كريم. 
يقول ابن جبري: إن من عناية الله سبحانه 
وتعـاىل بمكة املكرمة، والبلـد األمني، أن قبائل 
من جبـال الرساة، واليمن يقـال لهم «الرسو» 
وهـي مضافة لـرساة الرجال، كمـا أخرب ابن 
جبري بذلك أحد رجاالت اليمن يعرف بابن أبي 
الصيف، فاشتق الناس لهم هذا االسم من اسم 
بالدهم، ويذكر ابن جبري أنهم قبائل شتى من 

بجيلة، وسواها. 
ويذكـر أنهم يسـتعدون للقـدوم إىل مكة 
قبـل انطالقهم إليها، حيـث يجمعون بني نية 
العمـرة واملرية، مما تنتجـه البالد من أطعمة، 
كالحنطة والذرة وسـائر الحبـوب، إىل اللوبية 
ودونها، ويجلبون السـمن والعسـل والزبيب 
واللوز، فتكون هذه املـرية مزيجا بني الطعام 
واإليـدام والفاكهـة، وهم يقدمـون إىل مكة يف 
مسـريتهم تلك راجلني أو راكبـني عىل جمال، 
تحمـل أمتعتهـم، ومريتهم، وتحمـل األثرياء 

منهم، وربما العجزة أيضاً، وأعدادهم باآلالف، 
وعندمـا يحلـون ببلد معـني يف طريقهم، فإن 
سـكان تلـك البـالد يرغـدون لتوفـر األرزاق 
واألطعمة، والبيع والرشاء وترخص األسـعار، 
فيصبـح يف مقدور غري ذي اليسـار الحصول 
عـىل بعض من الطعـام، بقليل مـن املقايضة 
ببعض األقمشة، وعندما يحلون بمكة املكرمة، 
فإنهم يبـدأون ببيع بضاعتهم التي يسـميها 
ابـن جبـري مريتهم، ويف سـورة يوسـف عليه 
السـالم: «ونمري أهلها ونزداد كيل بعري»، ذلك 
كيل يسـري» ويف الغالب فإنها تطلق عىل املواد 
الغذائية. يف تعامل أهل الرساة األكارم، مع أهل 
مكـة رشفها الله ال يأخـذون ديناراً وال درهماً 
بل عن طريق املقايضة بالبضاعة، فيقدم أهل 
الـرساة األطعمة، بينمـا يعوضونهم أهل مكة 
عنها باألقمشة، واملالحف املتان، واألقنعة، وما 
أشـبه ذلك، مما يلبسـه ويسـتخدمه األعراب، 
وهكذا يجلب الله لهذا البلد الكريم ما يحتاجه 
من غذاء مقابل تلك البضائع التي يحصل أهل 
مكـة عليها من خـالل تجارتهم مـع الحجاج 
اآلخرين، ورحالتهم إىل الشام، واليمن، ونجد، 

وغريها. 
هـؤالء الرسو يرون أن يف ذلـك بركة، لهذا 
فإنهم يسـتعدون قبـل قدومهـم، وإذا حدث 
منهم غفلة أو تأخري، بسبب الطقس أو نحوه، 
فـإن النسـاء يجتمعـن، ويخرجنهـم، ألنهن 
يربـني، كما يـرى الرجال أن عـدم جلب املرية 
إىل مكة يقلل الربكة، وربما تموت املوايش بدءا 
أو أن يحل الجـدب ببالدمهم، لهذا فهم يرون 
الربكـة يف الذهـاب إىل مكـة باملـرية وللعمرة، 

لتزيد الربكة والخري للجميع. 
وبالدهم كا يقول ابن جبري خصبة متسعة، 
كثـرية التني والعنب، واسـعة املحـرث، وافرة 
الغـالت، وهي كذلك- والحمد لله- حتى يومنا 
هـذا. ويقول ابن جبـري: إن أهلها عرب قحاح 
جفـاة، أصحـاء، رصحاء فصحـاء، لم تغذهم 
الرقة الحرضيـة، وال طبعتهم السـري املدنية، 
وال سـددت مقاصدهـم السـنن الرشعية، فال 
تجد عندهم من أعمال العبادات، سـوى حسن 
النية، وهـذا قول ابن جبري أما أنـا فأظن، أنه 
قـد بالغ يف قوله فعندهم علماء وفقهاء يف ذلك 
الزمـان، يفقهـون العامة. ويقـول ابن جبري: 
وهم من صدق نيتهم، وعمق إيمانهم إذا طافوا 
بالكعبة املرشفة يتطارحون، متعلقني بأستار 
الكعبة تطارح البنني باألم املشفقة، ثم تتصدع 
ألسنتهم بأدعية تتصدح لها القلوب، وتنحرس 
لهـا األعـني الجوامـد فتصوب، فـرتى الناس 
حولهم باسطي أيديهم، مؤمنني عىل أدعيتهم، 
لكن ال أحد يسـتطيع أن يطـوف يف وجودهم، 
وال يوجـد سـبيل السـتالم الحجر، يسـريون 

مرتابطني كأنهم مربوطني بسالسل. 
كما نقـل ابن جبري طريقتهـم يف الصالة، 
وذكـر أمـوراً ال أعتقد أنه مصيـب يف بعضها، 
ووصف رسعة ركوعهم وسجودهم، وغري ذلك 
مثل التسـليم وااللتفات وغـري ذلك، وليس من 
املستحسـن إيرادها، العتقادي ان فيها شـيئا 

من املبالغة. 

نوازع

السراة في
 رحلة ابن جبير

 لم يعـد هناك حديـث يف الصالونات 
الفرنسـية ويف وسـائل اإلعـالم إال عـن 
أسـابيع  منـذ  نـرشه  مقـال  تداعيـات 
عسـكريون فرنسـيون بينهم 20 جنراالً 
ومائـة ضابط رفيع املسـتوى وأكثر من 
ألف عسـكري آخرين، يف نرشة أسبوعية 
محافظـة متشـددة وهي مجلـة «فالور 
أكتويل»، يتحدث عن «تفكك» فرنسا، تلته 
رسالة من زعيمة اليمني املتطرف مارين 
لوبن تدعوهم إىل املشاركة يف االنتخابات. 
ويديـن هـؤالء العسـكريون «التفـكك» 
الذي يرضب فرنسـا و»يتجىل يف نظرهم 
عـرب يشء من معـاداة العنرصية، بهدف 
واحد هـو خلق حالة مـن الضيق وحتى 
الكراهية بني املجموعـات»، معتربين أنه 
«تفكك يـؤدي مع اإلسـالموية وجحافل 
الضواحـي، إىل فصـل أجـزاء عديدة من 
األمة لتحويلها إىل أراض خاضعة لعقائد 
تتعارض مع الدسـتور الفرنيس». ورغم 
أن بعًضا من موقعي املقالة سـيواجهون 
عقوبـات، فإن املجلة نفسـها نرشت منذ 
أيام مقاالً جديداً بعنـوان «من أجل بقاء 
بالدنـا»، كتبه عسـكريون يف الخدمة لم 
يفصحـوا عن أسـمائهم وفتحـوه لجمع 
التواقيع، وتخطى عدد املوقعني عىل املقال 
36 ألف شـخص. وتضمن املقال املوجه 
إىل الرئيـس إيمانويل ماكـرون والوزراء 
والنـواب وكبار املوظفـني «تحركوا (...) 
األمـر ال يتعلـق هذه املرة بمشـاعر رهن 

الطلب أو صيغ مبتذلة أو أصداء إعالمية. 
ليس املطلـوب تمديد والياتكـم أو الفوز 
بواليـات أخرى. بل مـا هو عىل املحك هو 
بقـاء بالدنـا، بالدكم». ويعـرف موقعو 
املقال أنفسـهم بأنهم «نحـن من أطلقت 
عليهـم الصحـف اسـم «جيل النـار»». 
وكتبوا «سـواء يف أفغانسـتان أو مايل أو 
أفريقيا الوسـطى أو مواقع أخرى، واجه 
عدد منا نريان العدو. وبعضنا خرس فيها 
رفاقـاً». وأحـدث كل هذا صخبـاً وجدالً 
حـاداً داخل الطبقة السياسـية، إذ اعترب 
البعض أن ذلك أشـبه بدعـوة إىل التمرد 
داخـل البالد خاصة من أقوام تسـتدعي 
مهامهم واجب التحفظ، فيما حيا آخرون 
انتفاضة ستنقذ البالد من أناس يعون ما 

يقولـون.

وال جـرم أن نرى يف مثـل هذا املجال 
املشـحون  الجديـد  العـام  السـيايس 
برصاعات جديدة لم تعهدها الجمهورية 
الخامسـة يف تاريخهـا، قيـام الحكومـة 
مؤسسـاتية   فعـل  بـردات  الفرنسـية 
كمـرشوع القانـون الجديد الـذي قدمه 
وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان، 
أمام مجلس الوزراء، وهو مرشوع مؤلف 
من 19 بنداً حول االستخبارات ومكافحة 
اإلرهاب يف البالد التي شهدت يف السنوات 
األخـرية موجة اعتـداءات غري مسـبوقة 
نفذها إسالميون متطرفون وأوقعت أكثر 

من 260 قتيالً.
ويحتـوي مـرشوع القانـون الجديد 
عـىل 19 بنداً. فيما يهـدف قبل كل يشء 
إىل «تحديـث» و»تعزيز» عدد من أحكام 
قانون االستخبارات وقانون األمن الداخيل 
ومكافحـة اإلرهاب، ومن بـني أبرز املواد 
التي يتضمنها املـرشوع، إمكانية تمديد 
تدابـري املراقبة الفردية (اإلقامة الجربية) 
مـن  الخـروج  بعـد  سـنتني»  حـد  «إىل 
السـجن باملقارنة مع سـنة واحدة حالياً 
لألشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام 
بالسـجن ثالث سـنوات عىل أقـل تقدير 
مـع النفـاذ بتهـم اإلرهاب؛ كما يسـمح 
النـص باتخاذ تدابري قضائية بحق هؤالء 
«الخارجني من السجن» ولكن الجديد يف 
مجال االسـتخبارات األمنية، وعىل شاكلة 
ما نشـاهده يف املسلسـالت األمريكية من 

قبيـل Blaklist، يقرتح مرشوع القانون 
اسـتخدام تقنيـة «الخوارزمية» من أجل 
الحصـول عىل بيانات لكل من يسـتخدم 
البيانـات.  هـذه  ومعالجـة  اإلنرتنـت 
والهـدف من هذه التقنية هو كشـف كل 
األشـخاص الذيـن يميلـون إىل التطرف 
الدينـي أو أولئك الذيـن يخططون ربما 
للقيام بأعمال عنيفـة، فضالً عن متابعة 
ترصفاتهم؛ ففي حال شـاهد شخص ما 
مثالً مرات عدة رشيط فيديو يظهر عملية 
قطع الرؤوس عىل اإلنرتنت أو عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي ومحتويات أخرى 
ذات طابـع إرهابـي، فاملديريـة العامـة 
لألمن الداخـيل سـتطلب اإلذن من ثالثة 
أشخاص، من بينهم ممثل اللجنة الوطنية 
لإلعالم اآليل والحريات يف فرنسا، من أجل 
كشف هوية هذا الشخص؛ وكشف وزير 
الداخليـة أن مثـل هذه التقنية سـمحت 
للرشطة بإحباط مخططني إرهابيني منذ 

2017 يف فرنسا.
جرأة الجنود الفرنسـيني الذي أرادوا 
التدخل يف املجال السيايس العام، وطبيعة 
مـرشوع القانون حول مكافحة اإلرهاب، 
تأتي كلها قبل سنة واحدة من االنتخابات 
الرئاسـية املقـررة يف مايو/أيار 2022، 
وهو ما يوحي بأن قضايا األمن يف فرنسا 
بل ويف العديد من الدول الغربية تشـكل 
أولويـة لغالبية املواطنـني الغربيني بعد 

األزمة الصحية.

فرنسا ومعضلة اإلرهاب
د. عبدالحق عزوزي

ذكرنـي كالم رشبـل وهبـة بموقف 
حصل معي عام 2015 يف قاعة دراسية 
يف كليـة إدارة األعمـال يف حـرم جامعة 
كانسـاس، حيث كنت طالبـة دكتوراه 
مبتعثـة للدراسـة يف الواليـات املتحدة 
وأدرس تخصـص إدارة املوارد البرشية 
كتخصص فرعي، ويف ذلك الفصل طلب 
منا الربفسور أن نأخذ موقعه عىل املنصة 
ونقول نبذة تعريفية عن حياة كل واحد 
فينـا لزمالئـه الذيـن كان أغلبيتهم من 
أمريـكا، بعضهـم طلبـة مبتعثون من 
الجيش األمريكي، حيث عرفت ذلك من 
رسدهم لبعض القصـص، لقد أخذ كل 
من زمالئي وقته يف التعريف عن نفسـه 
واالجابة عن أسئلة الزمالء حول ثقافته، 
وكما هي عادتي التـي أحبها كنت آخر 
طالبة تقدمـت للمنصة، وبدأت حديثي 
عـن نفـيس وبأنـي أم ألربعـة أطفـال 
وأصويل من البادية، وأني عشـت بعضاً 
من سنوات طفولتي مع جدي وجدتي يف 
الصحراء، حيث كنت أساعدهما رحمهما 
الله يف رعاية الغنم وحلبها وعمل الجبن 
والسـجاد والحقائب من صوف الغنم، 
وأردفت «بالرغم مـن ذلك فأنا أحلم أن 
أحصل عىل الدكتوراه وأكون شـخصية 

مؤثرة يف بلدي».
كانـت نبـذة قصرية وبسـيطة جدا 
بـدأت بعدهـا األسـئلة تنهـال عيل من 
الطلبة. كان هنالك أسـئلة كثرية، بعض 
منها مضحك يسـتفرس عن تقنية نساء 
البدو يف صنع «اليوقـرت» أي «الروب» 
وكيفيـة مقاومـة خيمة البـدو للمطر، 
وكان هنالك سـؤال من إحدى الطالبات 
وأذكـر نصه حرفياً حيـث قالت «كيف 
ملرأة مـن الباديـة عاشـت يف الصحراء 
أن تحصل عـىل الدكتوراه مـن جامعة 
كانسـاس وأن تعيش يف مدينة أمريكية 
وتتأقلم معها». عىل الرغم من أن السؤال 
قـد يبدو اسـتفزازياً إال أنني ابتسـمت 
وقلت لهـا «البـداوة ليسـت رجعية أو 
وجود خيمـة أو غنمـة يف حياتك وإنما 
هـي أخالق وثقافة مصدرهـا التأمل يف 
نظريات الطبيعة والصرب عىل الشـدائد 
ومراعـاة القيـم رغم قسـاوة الصحراء 

وبساطتها».
وطرحت لهـا قصة جدتـي رحمها 
اللـه مع القط الذي كانت تربيه وتدللـه 
وكأنه طفل لها، وغضبت مني يف إحدى 
املـرات ألننـي رضبتـه وطردتـه ورغم 
انها أميـة إال انها قالـت حقيقة علمية. 

قالـت جدتي: «مـا يف فم القـط أنظف 
من اإلنسان وإن القط صديق املرأة منذ 
غابر العصـور قبل اخـرتاع الثالجات، 
فـإذا رفض قطـاً أكل لحـم مطبوخ يف 
املنـزل دل ذلـك عىل أن األكل فسـد مع 
حرارة الجـو، وأنه غـري صالح إلطعام 
األطفال». وتأكدت بعد مرور 20 سـنة 
بالصدفة أثنـاء إحدى عمليـات البحث 
يف قوقـل من صدق هـذه املعلومة حيث 
إن لعـاب القط علميـاً يحتوي عىل مواد 

Antiseptic مطهرة
كان نشـاطاً طالبياً جميالً، وقضينا 
فيـه لحظـات شـيقة ومكننـي من أن 
أقـول شـيئاً يف خاطـري، حيـث كنت 
أتسـاءل دوماً عن سـبب قيـام البعض 
بربـط البداوة بالتخلف عـىل الرغم من 
ان الباديـة لها عاداتهـا وتقاليدها التي 
تعد مفخرة لكل العـرب. وال أنىس مرة 
موقفاً حصل معي وأنا بعمر 8 سـنوات 
حيث إني رفعت طرف الخيمة ودخلتها 
عوضاً عن الدخول من الباب، فوبختني 
جدتـي وقالت يل: إن ما قمت به يخالف 
عـادات البدو حيث مـن الواجب دخول 
البيـوت مـن أبوابها، ومـا يخالف ذلك 
يعد منقصة ويسـتوجب يف عرف البدو 

العقـاب، وهنا أسـأل نفيس وأنـا أتابع 
مقطع رشبل الذي يسـتنقص فيه البدو 
وهو رجل حاصل عىل إجازة وشهادة يف 
الحقوق: أين هو مـن ثقافة البدو التي 
يعايرنـا بها؟ وهل علمته ثقافته احرتام 
اإلنسان وتقديره؟. إن كان البدو يف أشد 
ظـروف حياتهم رضاوة احرتموا قيمهم 
وأنفسهم وقططهم وخيولهم ومواشيهم 
فأين رشبل من هذه الثقافة التي يعايرنا 

بها وهي أرقى وأثمن مما يدرك؟.
رشبـل ومن عىل شـاكلته مـا هم إال 
جاحدين يعضون األيدي التي أحسـنت 
لهـم وهم يف الحقيقة مطـاة لحزب الله 
وألسـنة لها. وما خرج عىل لسان رشبل 
مـا هو إال غيض من فيض حقده ودليل 
دامغ عـىل تدني أخالقـه وأخالق حزب 
الله وأتباعه الذيـن ال يشء يردعهم عن 
الفسـاد يف األرض ال دين وال اخالق وال 

حتى عرف بادية او مدينة.

kawthar4phd@

تعلم من جدتي يا شربل وهبة
د. كوثر خلف حامد

د. محمد بن 
عبدالرحمن البشر

قبـل حديثـي عـن مواسـم الربنامـج الناجح 
واملتميـز «اللقاء من الصفر» سـأخربكم عن عرابه 
مفيد النويرص املقدم الناجح واملعد املتألق الذي كان 
يظـن أنه ابـن ألم غلبانة وضعيفة، تشـبه يف رقتها 
وسالسـتها نمـوذج الفنانة القديـرة كريمة مختار 
يف املرسحية الشـهرية «العيال كـربت» التي تعطي 
انطباًعا بأنها املرأة البسيطة جدٍّا.. واملطيعة.. لكنه 
حني كرب وشق طريقه بنجاح وإرصار وعزيمة قوية 
أدرك أن روح تلـك املرأة هي تعويذته للنجاح، وأن 
بساطتها هي من شكلت شـخصيته التي ال تعرف 
الهزيمة، وال تكل من شق طريق وعر يف عالم اإلعالم 
ويف زحمة الربامج والفضائيات حتى صار برنامجه 
اللقـاء من الصفر هو نافذة تطل بنا عىل مبدعني لم 
نكن نعرف عنهم سـوى أسماء المعة لها حضورها 
دون أن نعـرف كيـف بـدؤوا من الصفـر، وكيف 
عشـقوا دروب النجاح فحلقوا فـوق أجنحة األمل، 

والعمل الجاد حتى نجحوا.
مواسـم «اللقـاء مـن الصفـر» الـذي اسـتمر 
لسـنوات كان نافذتنـا عىل مبدعني لـم نكن نعرف 
عنهم سوى أسـماء المعة يف فضاءات النجاح، لكن 
الربنامـج الناجح الذي اسـتطاع أن يجد له موطئ 
قدم يف زحمة الربامج والفضائيات التي تنرش الغث 
والسـمني اسـتطاع  أن يرتبـع عىل عـرش الربامج 

الهادفـة وأن يطلعنـا عـىل قصـص نجـاح رائدة 
لعمالقة بدؤوا من الصفر ووصلوا القمة.

صالح القحطاني أحـد ضيوف مفيد النويرص 
شـخصية مبهرة أطلعنـا لقاؤه عىل مشـوار عذب 
اختـص بمحال الحلويات التي امتلكها والتي كانت 
مجرد مخابز دون تخطيط  مسـبق منه للتخصص 
يف هـذا املجال، تحولـت بعد ذلك ملصانـع عمالقة، 
وابتكـر أصناًفـا عديدة من الحلويـات اقترصت يف 

املايض عىل أنواع محدودة.
رحلة الطالب األول عىل دفعته يف كلية امللك فهد 
األمنيـة الذي انتسـب إليها طلبًـا يف رضا والده، إىل 
معيد فيها ثم إىل تاجر معروف ذي صيت وحضور 

يف فروع توزعت عىل مناطق اململكة كلها.
كنت إذا سـافرت ملنطقة من مناطق اململكة يف 
ظروف عمـل طارئة ودون أن أمتلـك الوقت ألبتاع 
هدايـا ألولئك الذين سـأقابلهم؛ كنـت أطمنئ أنني 
سـأجد يف املنطقة محال لسنابل السالم يمكنني أن 
أشـرتي منها هدايا رسيعة وطازجـة كمنتج محيل 

رائع ومميز.
من الصفر بدأ كثريون لكنهم استقروا يف القمة 
بعـد جهد وكـد، وربمـا تنطبق عليهـم حكمتي يف 
الحياة «من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار عىل 

الدرب وصل».

األشرعة

مواسم اللقاء 
من الصفر

ميسون أبو بكر
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بخالص العزاء وصادق المواساة

فـــي وفـــــاة
 المغفور له بإذن هللا تعالى

الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الرشيد

مدير تعليم البنات بمحافظة الرس سابقًا ومساعد مدير تعليم القصيم سابقًا

وتخص بالعزاء أخوي الفقيد

منــيـــع محمـــد الــرشيــــــــد
المهندس صالح محمد الرشيد

وأبناء الفقيد

عبدالرحمن ومحمد وعبدالعزيز وصالح وسليمان
 وخالد وطارق وعادل وإبراهيم وزياد وراكان وتركي

وشقيقاتهم وزوجاته وأحفاده

والعزاء موصول إلى

الزميل الكاتب في صحيفة الجزيرة

رشيـــد بن عبــدالرحمن الــرشـــيد
وأسرة الرشيد بالرس ومناطق المملكة كافة

رحمته بــواســع  الــفــقــيــد   يــتــغــمــد   أن  ــر   ــدي ــق ال الــعــلــي  هللا  ســائــلــيــن 
والــســلــوان الــصــبــر  ـــــه   وذوي ــه   ــل أه ويــلــهــم  جــنــاتــه  فسيح  ويــســكــنــه 



27 األسبوعية
صحافةالجمعة - السبت 9 - 10 من شوال 1442هـ 21 - 22 مايو (أيار) 2021م العدد 17703 

مريعـاً  أسـبوعاً  كان  لقـد 
مـن العنـف املتبـادل يف إرسائيل 
وفلسـطني، حيث قصفت الغارات 
الجوية اإلرسائيليـة غزة وأطلقت 
حمـاس وابًال شـبه مسـتمر من 
الصواريخ عىل إرسائيل. مات أكثر 
من 200 شخص من الفلسطينيني. 
لكن اإلرسائيليني أصيبوا بالذهول 
- والرعب - لرؤيـة بلدات تنفجر 
يف أعمـال عنـف بـني املواطنـني 

اليهود والفلسطينيني.
مظاهـرات  إرسائيـل  عرفـت 
واشتباكات عنيفة مع قوات األمن 
يف زمـن الحـرب بشـكل خاص. 
ففي عـام 2000 قتلـت الرشطة 
من عرب  اإلرسائيليـة 13 مواطناً 
1948 كانـوا يتظاهرون يف بداية 
االنتفاضـة الثانيـة، وهـو جـرح 
لم يلتئـم قط. لكن منذ تأسـيس 
إرسائيل، لم يستطع أحد أن يتذكر 
موجات من الناس هاجموا الناس 
ومدنيـون  والرمـوز  واملمتلـكات 
حـدث  كمـا  مدنيـني  يهاجمـون 

مؤخرا. 
الهجمـات  توقـف  بعـد 
الصاروخية التي رضبت تل أبيب، 
شعرت املدينة فجأة بالهدوء يف يوم 
ربيعي، لكنه غريب. يف األسـبوع 
أن  اإلرسائيليـون  أدرك  املـايض، 
تحـت القـرشة املشمسـة يكمـن 

خطر الرصاع العرقي.
أعمـال  أن  البعـض  يـرى 

التدمري بـني الطرفـني اإلرسائييل 
والفلسطيني متناظرة - فالحشود 
بعضها  تطارد  والعربية  اليهودية 
البعـض. سـعى الصحفيـون إىل 
أو  اليهـود  املجموعـة،  تحديـد 
العرب، التـي ارتكبـت املزيد من 
العنـف. لكن البحث عـن التناظر 
أو القيـاس ال طائـل مـن ورائه. 
ما يهم هـو معرفة كيف حدث أن 
املواطنـني انتفضـوا ضد بعضهم 
والعرب،  لليهود  بالنسبة  البعض. 
اإلجابـات مختلفـة إىل حـد كبري. 
اندلعـت مظاهـرات يف األسـابيع 
األخـرية للعديـد مـن املواطنـني 
الفلسـطينيني يف إرسائيـل، حول 
األحـداث يف القدس التـي عجلت 
بالتصعيد اإلرسائييل الفلسـطيني 
األخـري. كانوا يعـربون عن تاريخ 
طويل من اليأس. غالبًا ما يشـبه 
أنفسـهم  الفلسـطينيون  هـؤالء 
باألمريكيـني األفارقـة الذيـن تم 
اسـتبعادهم أيًضا مـن األمة منذ 
املجموعتان،  تشـرتك  تأسيسـها. 

واألمريكيـون  الفلسـطينيون 
األفارقـة يف تاريـخ طويـل مـن 
التهميـش السـيايس واالجتماعي 
واالقتصـادي الذي يسـتمر حتى 

اليوم. 
بني الفلسـطينيني يف إرسائيل، 
أسهمت هذه الظروف يف مشكالت 
حادة ناتجة من هيمنة العصابات 
غيـاب  مـع  املسـلح،  والعنـف 
اإلنصـاف مـن الدولة. لقـد كان 
للرقابة  خاضًعـا  املحـيل  املجتمع 
الداخليـة بشـكل غـري كاٍف كما 
أثرت أزمـة كوفيد - 19 يف صحة 
واقتصاد هذا املجتمع الفلسطيني 
العصابات  حرب  وازدهرت  بشدة 

ودفعت الخسائر إىل ذروتها.
لكن تدهور الوضع السـيايس 
للفلسـطينيني يف إرسائيـل يعـود 
املشـكالت  إىل  كبـرية  بدرجـة 
عـىل  واالقتصاديـة.  االجتماعيـة 
أصـدرت  املـايض،  العقـد  مـدى 
إرسائيل قوانني تسـتهدف حقوق 
املواطنـني الفلسـطينيني، وبلغت 
ذروتها يف قانون «الدولة القومية» 
اليهـود  ورفعـت   ،2018 لعـام 
إىل مكانـة أعـىل يف إرسائيـل. لقد 
تجـاوز الخطاب املعـادي للعرب 
مـن السياسـيني اليمينيني الخط 
املقبـول إىل التحريـض. يف عملية 
طويلـة األمـد، هاجمـت الدولـة 
منازلهـم، من خـالل االفتقار إىل 
التخطيـط للبلـدات العربية، مما 
يجعـل الوصـول إىل التصاريـح 

صعبًا، ثم إصدار أوامر هدم للبناء 
دون تصاريـح. بني عامي 2012 
و2014، كانـت 97 يف املائـة من 
أوامـر هـدم املنـازل يف البلـدات 
العربية. قرى بأكملها دمرت. سعى 
قانـون مثري للجدل لعـام 2017 
إىل تشـديد العقوبـة عـىل «البناء 
الكثريون  يعـد  القانونـي».  غـري 
هـذا الوضـع امتـداًدا لالحتـالل 
اإلرسائييل، لذلـك عندما بدأ إخالء 
العائالت الفلسطينية من منازلهم 
يف القدس الرشقية وشيًكا مؤخرًا، 
تضامنية  احتجاجـات  ذلـك  أثار 
حـول إرسائيل. عندمـا ُقتل رجل 
عربـي يف اللـد برصـاص اليهود 

بعد بـدء الهجمـات الصاروخية، 
أفسحت املظاهرات املجال ألعمال 
شـغب اسـتهدفت الناس واملعابد 
اليهودية وحتى مرسح ومطعم يف 
مدينة عكا الشـمالية كانا يرمزان 

إىل التعايش.
 يجلس اليهود عىل رأس الهرم 
االجتماعي والسيايس واالقتصادي 
يف إرسائيـل. العصابـات التـي ال 
تزال تطـارد البلـدات اإلرسائيلية 
وتـرصخ «املـوت للعـرب» لديها 
قوة هائلـة وتريد املزيـد. الحزب 
الذي يمثل أفكارهم يسـمى القوة 
اليهوديـة. والقوة متاحـة لهم يف 
كل مـكان. تظهر التقارير مثريي 

شـغب يهـود يف اللـد مـع رجال 
الرشطة إىل جانبهم وهم يرشقون 
الحجـارة - ولم يتـم القبض عىل 
أي منهـم. يهود من مسـتوطنات 
متطرفة يف الضفة الغربية انضموا 

إىل أعمال الشغب يف اللد.
يف  اليمـني  أحـزاب  قامـت   
إرسائيل بحمـالت من أجل هيمنة 
يهودية أكرب بكثري يف إرسائيل. قاد 
ورشع  القومي  اليمينـي  الجنـاح 
الغضـب ضد العرب واليسـاريني 
اإلعـالم.  ووسـائل  واملهاجريـن 
واحـدة من أهـم حمـالت اليمني 
وإن كانت أقل شهرة هي االعتداء 
طويـل األمد عىل رشعيـة القانون 

نفسـه. عىل مدى عقد من الزمان 
أو نحـو ذلك، كان القادة من أعىل 
بما  القضاء،  يقوضون  املستويات 
يف ذلـك املحكمة العليـا، واملدعي 
العـام وإنفـاذ القانـون نفسـه. 
التوتر مع املحكمة العليا له جذور 

تاريخية عميقة يف إرسائيل.
كتب أحد اليهـود اليمينيني عىل 
تلجرام Telegram، تطبيق املراسلة 
صحيفـة  يف  صحفـي  إىل  املشـفر، 
هآرتز اإلرسائيلية: «أنا لست مهتًما 
بقانون الدولـة، أنا ألتـزم بقوانني 

التوراة منذ 2000 سنة» 
ال يوجـد سـبب يـربر عنـف 
اليهـود. تعـد كل الهجمـات عىل 
املدنيـني جريمـة، ويعـد تدنيس 
املعابد اليهودية أو املسـاجد أمراً 
شنيعاً. الجناة مسـؤولون بشكل 

شخيص ويجب محاسبتهم.
الفلسطينيني  بني  املشهد  يبدو 
واإلرسائيليني قاتما. لقد سئلت عما 
إذا كان يمكـن لليهود والعرب أن 
يعيشوا معا مرة أخرى. باعتقادي 
أن الخطـوة األوىل هـي مواجهـة 
األسباب. من الناحية املثالية، فإن 
الخطوة التالية هي تطبيق ما قاله 
و.هـ.  الكبري  الربيطاني  الشـاعر 
أودن: «يجـب أن نحـب بعضنـا 

البعض أو نموت».
 

* خبيرة بريطانية في الشؤون 
السياسية واإلستراتيجية 
- عن (الجاردين) البريطانية

التكنولوجيا هي أسـلوب حياة، لكنها 
أوالً وقبل كل يشء عمل تجاري يكافأ فيه 
اتساع نطاق االبتكار ورسعة الوصول إىل 
السوق أكثر من معاقبة عدم أمان املنتج. 
وبسـبب ذلك، قد يتم طرح املنتجات غري 
اآلمنة يف السـوق، ثم تصبح أكثر عرضة 
للتقدم التكنولوجي أو يتم تعديلها الحًقا 
مـن قبل املسـتخدمني التجاريـني الذين 
يسـعون للحصـول عىل مزايا تنافسـية. 
اليـوم، يتـم تخزيـن واسـتثمار ونقـل 
البيانـات وشـكل النقود عـرب تطبيقات 

وأنظمة وشبكات اإلنرتنت. 
ما لم يبدأ القطاعان العام والخاص يف 
وضع األمن الرقمي عىل قدم املسـاواة مع 
االبتكار الرقمي، سـوف نسـتمر يف رؤية 
أرضار متزايـدة للبنـى التحتية الحيوية 
وجودة حياتنا. ما هو الحل؟ لسوء الحظ، 
لقـد أمضينا عقـوًدا عىل طريق أسـلوب 
حياة غـري آمن، ولـن يكون من السـهل 
إعادة تأهيله. يمكننـا تفويض الحكومة 
أو التحقـق من صحـة برمجيات القطاع 
الخاص، أو تأسـيس اسـتخدام تقنيات 
مثل الذكاء االصطناعـي لرشطة الربامج 
والشبكات واألنظمة. لكن هذه التغيريات 
سـتثري قضايا مادية وسياسـية معقدة، 
بمـا يف ذلك دور الحكومـة والتوازن بني 

األمن والخصوصية.
ربما تكمن اإلجابـة يف تطوير إنرتنت 
آمن جديد ومرصح به سـيكون الوصول 
إليه مرخًصا ويخضـع ملجموعة واضحة 
مـن املعايـري وآليـات اإلنفاذ. سـيعرف 
الجميـع كيـف سـيتم تصنيـف األعمال 
العدائيـة عـىل اإلنرتنت وما الـذي يتوّقع 
أن يعاني منـه املنتهكـون للمعايري، هم 
وبلدهـم األصـيل والشـبكات وخطـوط 
األنابيب التي يستخدمونها لنقل بياناتهم 
كرد فعـل لتلـك االنتهـاكات. القليل من 
ذلك موجود اليوم، وغالبًا ما يجعل نسبة 
املخاطرة واملكافأة القابلة للحسـاب ملثل 

هذه اإلجراءات عىل اإلنرتنت مشكلة.
األمـر  يشـبه  املتحـدة،  الواليـات  يف 
التنفيـذي األخـري الذي أصـدره الرئيس 
بايـدن رًدا عـىل اخـرتاق خـط األنابيب 
بهـا  أدىل  التـي  العديـدة  الترصيحـات 
الرؤساء كلينتون وبوش وأوباما وترامب. 
توجيهها بـأن تطلق الحكومـة برنامًجا 
تجريبيًـا لتوفري «ختـم املوافقة» للربامج 
املطورة بشكل آمن يمكن أن يكون خطوة 
ذات قيمـة إىل األمـام وتتطلـب دراسـة 

وتنفيذ فوريني، عـىل الرغم من أنها تثري 
املشكالت املذكورة أعاله.

باألمـن  الوعـي  ذكـرى  إحيـاء  تـم 
السيرباني يف األمر التنفيذي رقم 13010 
الصادر عن الرئيس كلينتون عام 1996 
الذي حدد تسع بنى تحتية وطنية مهمة. 
تبع ذلك يف عـام 1999 التوجيه الرئايس 
رقم 63 الذي سعى إىل وضع بنى تحتية 
ألنظمة معلومات موثوقة ومرتابطة وآمنة 

بحلول عام 2003. هذا صحيح 2003!
أخريًا، يف كانون الثاني - يناير 2000، 
أصـدر البيـت األبيض يف عهـد كلينتون، 
الذي كان يتمتع ببصرية ملحوظة بشـأن 
التهديـدات اإللكرتونيـة، خطة من 199 
صفحة لحماية أنظمة املعلومات محّذرة 
مـن أن الهـدف التـايل سـيكون البنيـة 

التحتية األمريكية.
بعد خمسـة وثالثني يوًما من أحداث 
الحادي عرش من سبتمرب، أصدر الرئيس 
جـورج دبليو بوش األمـر التنفيذي رقم 
13231 الذي يطالب الوكاالت الفيدرالية 
املسؤولة عن الدفاع واألمن بحماية البنى 
التحتيـة الحيويـة، كمـا أصـدرت إدارة 
بـوش بعد ذلـك تقريرًا مـن 76 صفحة 
يف عـام 2003 لتأسـيس بريوقراطيـات 
جديـدة لتنفيـذ حـوايل 50 توصية ملنع 
الهجمـات اإللكرتونية ضد البنى التحتية 
الحيويـة يف أمريـكا. جـاءت بعـد ذلـك 

التوجيهات الرئاسـية 38 و 54 يف يوليو 
2004 وينايـر 2008، وتوجيه الوكاالت 
الفيدرالية  الشـبكات  لتأمني  الفيدراليـة 

وسالسل التوريد.
أصدر الرئيس أوباما التوجيه الرئايس 
التنفيـذي  واألمـر   20 رقـم  للسياسـة 
13636 وتوجيـه السياسـة الرئايس 21 
يف عامـي 2012 و2013 لتسـهيل بناء 
أنظمة دفاع أفضـل وتعزيز أمن ومرونة 
البنى التحتية الحيوية. تم تفويض مهمة 
تأمـني 16 بنيـة تحتية مهمـة إىل حوايل 
عرشيـن وكالة فيدراليـة. يف عام 2017، 
أصـدر الرئيس ترامـب األمـر التنفيذي 
13800، الذي يوجه مرة أخرى مجموعة 
من الـوكاالت الفيدرالية لتحديد القدرات 
التي يمكن للوكاالت أن تستخدمها لدعم 
جهـود األمن السـيرباني للبنـى التحتية 

الحيوية.
نـرشت الحكومة األمريكيـة أكثر من 
عرشيـن وكالـة لتقاسـم املسـؤولية عن 
األهـداف التـي لـم تغـري الظـروف عىل 
يف  أنفسـنا  نجـد  كاٍف.  بشـكل  األرض 

عـام 2021 أمـام أي خيار آخر سـوى 
اسـتخدام التقنيات الرقميـة التي نفهم 
أنها قـد تتعرض للقرصنة من قبل أعداء 
مثابريـن. وتزداد املشـكلة بشـكل أكرب 
كل يوم حيث يتـم إضافة نقاط الضعف 
النظامية بشـكل أرسع مما يمكن تطوير 
الحلـول. لـم نخصـص مـوارد كافيـة 
للسـماح للخرباء بمعالجة أخطر مشكلة 
نواجههـا كدولة. نتيجة لذلك، من املمكن 
تماًمـا أن تتوقف األحـداث اليومية التي 
نأخذهـا كأمر مسـلم به يف صبـاح الغد 
عندما تصبح شـبكات الكهرباء مظلمة، 
وتتوقف أجهزة الرصاف اآليل عن رصف 
األمـوال، ويتم اخرتاق املركبات املتحركة، 
وتختفي األسـواق املالية، وتتوقف أنظمة 
املياه عن العمل. سـيتم تضخيم املشكلة 
فقط من خـالل التقنيـات الجديدة مثل 

الحوسبة الكمية.
تعتمـد الدولـة وأنظمتها وشـبكاتها 
الرقمية إىل حد كبري عـىل تأثريات تحييد 
التدمـري املؤكد املتبادل الـذي نجح الحد 
من االنتشـار النووي. ولكـن يف الفضاء 
اإللكرتونـي، يصبـح األمر أكثـر فاعلية 
كل يـوم حيـث تـزداد رسعـة ورخـص 
للـدول  توفريهـا  ويتـم  التكنولوجيـا  
واإلرهابيني  اإلجرامية  والكارتالت  املارقة 
واملتطرفني الذين ليسـوا جـزًءا من أرسة 
الـدول. يجـب عـىل أي شـخص مهتـم 
بمسـتقبل الفضاء اإللكرتوني أن يراجع 
بعناية التقريـر املكون من 182 صفحة 
وتوصياتـه الــ 75 الصـادرة عن لجنة 
مـارس  يف   Cyberspace Solarium
2020. إنـه يوضح بمهـارة ودقة تهديد 
الفضـاء  يمثلـه  الـذي  القومـي  األمـن 

اإللكرتوني.
اليـوم، يتبقـى لنا أفضـل بديل أمني 
وهـو التأكـد من أنـه بعد تدمـري جهاز 
كمبيوتـر أو شـبكة أو نظـام، تتم إعادة 
بناء وظائفه واسـتعادتها يف أرسع وقت 
ممكن. يبدو هذا بمثابة اعرتاف استباقي 
بالهزيمـة. تخيل لو كان هـذا هو النهج 

الذي يستخدمه الجيش األمريكي.

* أستاذ القانون في برنامج أنتونين 
سكاليا للقانون التابع لكلية الحقوق 
في جامعة جورج ميسون ومؤلف 
كتاب «200 عام من الذعر المالي 
األمريكي».
- عن صحيفة (ذا هيل) األمريكية

عنصرية إسرائيل
تغذي العنف ضد الفلسطينيين

الهزة االرتدادية الناجمة عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
(بريكسـت) ليسـت مسـألة ثانوية مثرية للضحك والتنـدر. ومثلما 
يحصل حني ينحرس املّد ليكشـف عن األشياء املرعبة من شتى األنواع 
التي كانت كامنة تحت سـطح البحر، هكذا أيضاً ُيظهر بوضوح تام 
خروج بريطانيا من االتحـاد األوروبي إىل مدى كانت عضويتها فيه، 
والعضوية الجزئية لجرييس وبقية تابعيات التاج األخرى، يف االتحاد، 
مفيدة لألطراف كلها. وكما هي الحال مع بحر الشمال بصورة عامة، 
وصـوالً إىل تجارة املحار االسـكتلندية، من الواضح أنه عىل الرغم من 
اسـتعادة اململكة املتحدة فعالً سـيطرتها عىل منطقتهـا االقتصادية 
البحريـة الحرصية، فهي قد خرست عىل نحو مدهش السـيطرة عىل 
األسـواق يف أوروبا التي كانـت يف متناولها وتتمتـع بحرية الوصول 

اليسري إليها.
قد تشعر جرييس وسكانها الذين يعملون يف صيد األسماك أن من 
حقهم أن يحددوا املراكب الفرنسـية التي يمكنها اآلن أن تقطف ثمار 
البحر، لكن أيضاً من املمكن لصيادي األسـماك الفرنسيني املتشددين 
أن يحـارصوا الجزيرة، كما تسـتطيع الحكومة الفرنسـية أن تقطع 
إمدادات الكهرباء عن جرييس، ويمكن لالتحاد األوروبي أن ينتقم هو 
اآلخر، مثالً بحظر الوصول إىل قطاع الخدمات املالية للكتلة األوروبية 
عـىل بريطانيا. وقد يتعني عندها إنشـاء جرس جوي لتوفري اإلمدادات 
للجزيرة املحارصة، وذلك بموجب خطط الطوارئ املرسـومة سـابقاً 
والخاصة بربيكسـت. وعىل الرغم من أن أبناء جرييس ممن عاشـوا يف 
اململكة املتحدة خالل الـ 15 سنة األخرية، هم وحدهم من تمتعوا بحق 
التصويت يف االستفتاء بشـأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
فإن ثمة سـؤال جديـر بالطرح: هل هذه هي عملية الربيكسـت التي 

صوتنا من أجلها؟
مـن املؤكـد أن ذلك لـم ُيعرض عىل اإلطـالق كل الحافـالت التي 
اسُتعملت يف حملة الرتويج لربيكست، غري أنه يمثل واحدة من النتائج 
املتوقعة واملشـؤومة لقرار الخروج، لو أن أحداً قد تكبد مشقة النظر 
يف األمر. وكما هي الحال مع عملية السـالم اإليرلندية، فإن الرتتيبات 
املتعلقـة بالصيـد الفرنيس حول جـزر القناة، قد أُرسـيت منذ زمن 
طويل. وقـد ألغت «اتفاقية التجارة والتعـاون» الجديدة بني االتحاد 
األوروبي واململكة املتحدة «معاهدة خليج غرانفيل» القديمة والفروع 
األخرى املتحدرة منها. واالتفاقية، كما نرى، قد بددت كل أوجه العيش 
الراسخة ورمتها يف الهواء. إن الربيكست أسوأ من لعبة صفرية ال ربح 
فيها وال خسـارة ألي من الالعبـني، ألن الخروج من االتحاد األوروبي 
يتسبب بمعاناة األطراف كلها إما من خالل الحرمان من الوصول إىل 

مناطق الصيد وإما عن طريق استبعاده من أسواق الصيد.
لم تسـتطع السـفن الحربية، حتى يف أيام نابليـون، أن توفر حالً 
مسـتداماً ألي مسـألة أو خالفا عىل اإلطالق، ويحتـاج الوضع املنايف 
للمنطـق يف القنـاة اإلنجليزية إىل حل عميل رسيـع، ولو كان ذلك من 
خالل إجـراء تعديالت عاجلة يف معاهدات الربيكسـت، إذا لزم األمر. 
ومن املمكن التعامل مع املياه حول جزر جرييس، وغويرنيس، وسارك، 
وألدرنـي، كحالـة خاصة، طوال فـرتة انتقالية أطـول، أو العودة إىل 

الرتتيبات القديمة املتناغمة نسبياً.

افتتاحية (االندبندنت) البريطانية

هزة بريكست 
االرتدادية

إعداد: خالد حامد

داليا شيندلين*

توماس بي 
فارتانيان*

األمن السيبراني.. 
مشــكلة تؤرق الدول



األسبوعيةاألخيرة

ربطتني بـه العالقـة األخويـة، والصداقة، 
والعمـل الصحفي املشـرتك، وهو مـن فتح يل 
باب العمل يف الصحافة، وشجعني آلخذ مكاني 
ومكانتـي بني زمـالء منهم األحيـاء ومنهم من 
ماتوا -رحمهم اللـه-، وال أعتقد أن أحداً اقرتب 
منـه، أو تعرَّف عليـه، أو زامله يف عمل، أو كان 
لـه فرصة بأن يلتقيـه يف الداخل أو الخارج، إال 
وكان سـعيد الحظ، فهو أمام الرجل املتواضع، 
الكريم، ذي الخلق، الشهم، اإلنسان، ذي املروءة، 

وصاحب االبتسامة، والجليس األنيس.
  

هكذا عرفت وتعرفـت عىل فيصل بن محمد 
الشـهيل منـذ أكثر مـن أربعـني عامـاً، حيث 
الوفاء، والصدق، والشـهامة، واحـرتام الناس، 
فـال خصومات لـه مع أحـد، وال خالفـات مع 
أي كان، دمـث األخـالق، يخجلـك بتواضعـه، 
ويحببك بنفسه، ويشـجعك عىل التواصل معه، 
ويعـذرك حني تقـرص، أو يغيب صوتك لفرتات 

ه الله بصفـات ومواصفات  عنـه، فالرجل خصَّ
ال تجدهـا إال يف قليـل مـن الناس، كمـا هي يف 
الغـايل والحبيب أخي وصديقـي الفقيد فيصل 

الشهيل.

  
لقد عاش سنواته األخرية يعاني من عوارض 
صحيـة، لكنـه ال يعـرتف ألصدقائـه ومحبيه 
وأقربائـه بهـا، ويرى أنهـا عـوارض وتزول، 
فهـو ال يريـد إزعاج أقرب النـاس إليه، يتحمل 
ويجامل عىل حساب وضعه الصحي، وال يغيب 
عـن مرتاديه يف اسـرتاحته أو بيته، معتمداً عىل 
الكريس املتحرك للوصول إليهم يف أغلب األحيان، 
ملتزماً يف مجلسه بالكالم الجميل، وعدم السماح 
بالحديث إال يف إطار ما يحبه ويستلطفه الناس، 
فال يستغاب بمجلسه أحد، وال حديث للحضور 
ييسء ألحـد، وال كالم إال بما يرفع الرأس، وبما 
يشـجع عىل اإلكثار من الزيـارات، روح الفقيد 

سـمحة، وشخصيته مبهرة، إنسان ذو كاريزما 
مميزة، هذا بعض ما يمكن أن يقال عنه.

  
يف الجانـب اآلخـر فقـد تنوعت مشـاركاته 
يف خدمـة الوطن، من التدريـس بالجامعة، إىل 
رئاسـة األندية الرياضية، ومن الخدمة بوزارة 
النقل، وكيل وزارة، إىل قيادة مؤسسـة الجزيرة 
للصحافـة والطباعة والنـرش ودوره يف إصدار 
يف مجلـس إدارة  الجزيـرة، كمـا كان عضـواً 
لصحيفـة الريايض،  صحيفة اليوم، ومؤسسـاً 
وضمن هذه األعمال املتنوعة إدارته للمؤسسـة 
العامة لسـكة الحديد عىل مدى سـنوات طويلة 
برتبة معـايل، ويف كل موقع، ويف جميع وظائفه 
كان هو املسـؤول املميز، كان األمني، والصادق، 
واملواطن الخلوق، والرجل املسؤول الذي يعتمد 

عليه.
  

كتـب مقـاالت عـدة يف صحيفـة الجزيـرة 

وغريهـا، وأرشف عىل تحريـر وإدارة صحيفة 
الجزيرة، وشارك وحرض عدداً من املؤتمرات يف 
الداخل والخارج، ومثَّل اململكة خارجياً يف كثري 
مـن املهام، ورأس كثرياً مـن اللجان الحكومية، 
وبعضهـا كان عضـواً فيها، يف مسـرية طويلة، 
ورحلـة حافلة بالعطاء، وثريـة باإلنجازات، ما 

أُرِّخ بعضه، وما طواه النسيان بعضه اآلخر.
  

أنا حزين، دموعي تسبق كلماتي، منذ فقدت 
عضدي وسندي ضمن عدد من أعز أصدقائي، 
ويبلغ حزني مداه حني باعدت املسـافات بيننا 
إبان حياتـه، فحرمتنا من اللقـاءات إال القليل 
منها، واقتـرص أغلب التواصل فيمـا بيننا عىل 
الهاتـف التي كنت أظن أنه يغني عن اللقاءات، 
فـإذا بي أكتشـف وقد تـويف (أبومنصور). كم 
كنـت أتمنى لو كانـت اللقاءات املبـارشة فيما 
بيننا أكثر مما كانت، لكنها إرادة الله، أن يتوىف 
يف مقـر إقامته باملنطقـة الرشقيـة، وأن يأتي 

االتصـال من أخي سـلطان الشـهيل ينعاه يل، 
وهو يف حالة بكاء شـديد، وأنـا يف حالة ارتباك 
وعـدم اسـتيعاب، وكأنـي ال أصـدق أن يكون 

فيصل قد مات.
  

رحم الله حبيبنا الغايل، فقد تركت وفاته رنة 
حزن، ودمعـة أىس، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، 
أحر التعازي ألشقائه عبدالعزيز وفهد وسلطان، 
ولكريمتي الفقيد ريمـة ومنى، وحفيديه معتز 
وفيصـل، ولنـا جميعـاً نحن أصدقـاء ومحبي 
الراحـل الكبري، دعواتنا له بالعفو واملغفرة، من 

رب كريم، {إِنَّا لِلِّه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجعوَن}.
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بقلم: خالد المالكالرجل الذي ال ينسى

عبداهللا الهاجري - «الجزيرة»

أعلن رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرتفيه 
األستاذ تركي بن عبداملحسـن آل الشيخ عن تمكني 
20 فكرة فائزة يف مبادرة «أفكار الرتفيه»، وذلك بعد 
االنتهاء من عمليات الفرز والرتشـيح لجميع األفكار 
التـي اسـتقبلتها الهيئة، وتجـاوزت 12 ألف فكرة 

بعضها قابل للتنقل بني مدن اململكة ومحافظاتها.
وأشـارت الهيئـة إىل أن األفكار الفائـزة تميّزت 
بتنوعها واختالف أنشـطتها الرتفيهية التي تقدمها 
للـزوار، فيمـا تميزت بعـض األفـكار بأنها تطرح 
للمـرة األوىل يف اململكة، يف حني ترتبط بعض األفكار 
الفائزة يف املبادرة بالرتاث السعودي، بهدف الحفاظ 

عليهما ونقلهما إىل األجيال القادمة.
ويف مقدمـة األفـكار الفائـزة، جـاءت فكرة «ذا 
قـروف» املقدمة من رشكة سـهام الدوليـة، وتمنح 
الفكـرة الـزوار تجربـة ثريـة بـكل تفاصيلها من 
خالل مناطق رئيسـية مختلفة، إضافة إىل األنشطة 
املصاحبـة ومن بينهـا عروض مرسحيـة وعروض 
غنائية وهايكينق وغريها. كما قدمت مؤسسة رشيك 
الحلول فكرة «Shows On Wheels» وهي شاحنة 
مصنعة عىل شكل مرسح متكامل للعروض الرتفيهية 
والحيـة، ويتنقـل داخل املـدن واملحافظـات. ومن 
 «DIGILAND» بـني األفكار الفائزة، جاءت فكـرة
املقدمة من مؤسسة أربع خطوات لتنظيم الفعاليات، 
وهي فعالية ترفيهية تفاعلية تقنية ستضم مجموعة 
مـن املناطق واألنشـطة تحـت مظلـة التكنولوجيا 
والرياضة واملوسـيقى. كما فـازت رشكة آد لتنظيم 
الفعاليـات عن فكرتها Beyond  وهي إقامة فعالية 
تفاعلية مصممة إلتاحـة الفرصة للحارضين لكرس 

الحواجز العقلية والجسـدية وتحفيزهم عىل تجربة 
أشـياء جديدة عرب مجموعة من األنشطة بمستويات 

مختلفة.
أما فكرة «سوشـل ونرت» التي قدمتها مؤسسـة 
الخريجي لتنظيم املعارض، فهي فعالية مقسمة إىل 
عدد من املناطق (مطاعم - سينما خارجية - جلسات 
خارجيـة - منطقة تسـوق). وفـازت رشكة ووش 
الرتفيهيـة بفكرتهـا ACTIONSIZE وهي إنشـاء 
مركـز ترفيهي متنقل مخصص لـكل أفراد العائلة. 
ومـن بني األفـكار الفائـزة، فكرة «سـبوكي هولر» 
لرشكة يوتوبيا، والتي تنقل الزوار يف متاهة يواجهون 
فيهـا عدداً من املمثلني أثنـاء محاولة الخروج منها. 
أما مؤسسـة خارج النطاق للرتفيه ففازت بفكرتها 
«GAMEKOM» وهي معرض أللعاب الفيديو يمر 
فيه الزائر بعدد من املراحـل واأللعاب املختلفة. أما 

فكرة «نوتة سـعودية» فقدمتها رشكة نوتة للرشق، 
وهي رحلـة حول اململكة من خالل اسـتديو متنقل 

يسمح للمشاركني يف كل مدينة بتجربة أداء داخله.
ومـن بني األفـكار الفائزة، جاءت فكـرة «بوابة 
العالـم» التي قدمتها رشكة نـوار الرتفيهية، وفكرة 
«هوى» التي قدمتها رشكة الوحوش الرقمية، وفكرة 
«راوت» املقدمة من مؤسسـة قدرات عربية، وفكرة 
«كوكـب الواقع االفـرتايض» التي قدمتها مؤسسـة 
فـن التقنيـة األوىل، وكذلـك فكرة «عتيـق» لرشكة 
الم الرتفيهيـة، وفكـرة «Science Factory» التي 
قدمتها رشكة سـيليكون. كما فاز نـادي الكوميديا 
عـن فكرة إلقامة مرسحية «سـندريال السـعودية»، 
 Load» وفازت مؤسسـة صاب للتجارة عن فكرتها
And Shoot» وهي فعالية خاصة لعشـاق الرماية. 
كمـا فـازت فكـرة «Dare to dune» التـي قدمها 
مركز سـجاف، وهي فكرة خاص لهواة القيادة عىل 
الكثبان الرملية. أما ملسـات أفنـت ففازت عن فكرة 
متحـف  وهـو   ،«Optical illusion museum»
خـداع برصي. كمـا كان ضمـن املبـادرات الفائزة 
مبـادرة «ريـاض أوايسـس» التي قدمتهـا رشكتا 
العامليـة وسـفن أكسـربينس، وتعـد الفعالية أوىل 
األفكار التي تم تنفيذها وعىل مدى ثالثة أشهر بداية 

العام الحايل.
وتهدف مبادرة «أفكار الرتفيه» إىل إثراء القطاع 
الرتفيهـي وتعزيـز دور املجتمع يف اختيـار األفكار 
واملبـادرات الرتفيهية التي تلبـي أذواقه وتطلعاته. 
كمـا تعـزز املبادرة مـن دور القطـاع الخاص، من 
الرشكات واملنشـآت الصغرية واملتوسطة املحلية، يف 
النهوض بقطاع الرتفيه وزيادة مسـاهمته يف الناتج 

املحيل اإلجمايل.
باريس - (ا ف ب)

سـاعدت األربـاح التـي تحققـت بفضل 
لقاحات كوفيد19- تسعة أشخاص عىل األقل 
عىل أن يصبحوا مليارديرات، كما قالت جماعة 
ضغـط الخميس داعيـة إىل إنهاء «السـيطرة  
االحتكارية» لـرشكات األدوية عىل تكنولوجيا 

اللقاحات.
 وقال تحالف «ذي بيبولز فاكسني أالينس» 
يف بيـان «يف مـا بينهـم، يملـك  املليارديرات 
التسـعة الجدد ثروة صافية تبلغ 19.3 مليار 
دوالر، وهو ما يكفي لتلقيح كل سكان البلدان 

املنخفضة الدخل 1.3 مرة». 
وأوضح التحالف، وهو شبكة من املنظمات 
والناشـطني الذيـن يناضلون من أجـل إنهاء 
حقـوق امللكية وبراءات االخرتاع للقاحات، أنه 
يسـتند يف أرقامـه إىل بيانات قائمـة فوربس 

ألغنياء العالم. 
وقالـت آنا ماريوت من منظمة أوكسـفام، 
وهي جزء من هذا التحالف «هؤالء  املليارديرات 

هـم الوجـه البرشي لألربـاح الضخمـة التي 
تجنيهـا العديـد مـن رشكات  األدويـة مـن 

احتكارها هذه اللقاحات». 
وباإلضافة إىل األثرياء الجدد، شهد ثمانية 
من أصحاب املليارات الحاليني زيادة  ثروتهم 
مجتمعـة بمقـدار 32.2 مليـار دوالر بفضل 

طرح اللقاحات، وفق التحالف. 
وعىل رأس قائمة املليارديرات الجدد بفضل 
اللقاحات، الرئيس التنفيذي لرشكة  «مودرينا» 
ستيفان بانسيل ونظريه يف «بايونتيك» أوغور 
شاهني، باإلضافة إىل  مؤسيس رشكة اللقاحات 
الصينية «كانسينو بايولوجيكس». ويأتي هذا 
البحـث قبل القمـة العاملية للصحـة ملجموعة 
العرشيـن الجمعـة والتي كانـت بمثابة منرب 
للدعوات املتزايدة إلزالة حماية امللكية الفكرية 

مؤقتاً للقاحات املضادة لفريوس كورونا. 
ويقول املؤّيدون إن القيام بذلك من شـأنه 
أن يعـزِّز اإلنتـاج يف البلدان الناميـة  ويعالج 
مشـكلة الال مسـاواة الهائلـة يف الوصول إىل 

اللقاحات.

فيصل الشهيل إلى رحمة اهللا
انتقـل إىل رحمـة اللـه تعـاىل معـايل 
الشيخ/ فيصل بن محمد الشهيل، وستتم 
الصالة عليه ودفن جثمانه بعد صالة عرص 
اليوم الجمعة 9 شـوال 1442 املوافق 21 
مايو 2021م  بمقربة الدمام إن شاء الله.  
ونظراً لإلجـراءات والتدابري االحرتازية 
حالياً فسـوف يقترص العـزاء يف املقربة أو 
عرب طرق التواصل التالية (اتصال - رسالة 

نصية - واتس آب) لكل من أشقائه:
عبدالعزيـز بـن محمد الشـهيل جوال 
0505258166 - فهد بن محمد الشـهيل 
بـن  سـلطان   -  0555888707 جـوال 
محمد الشـهيل جـوال 0505401777 - 
حفيده: معتز بن منصور الشـهيل جوال: 

0503808009
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. 

{إِنَّا لِلِّه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجعوَن}.
طالع (10)

بعضها قابل للتنقل بين مدن المملكة ومحافظاتها

ن 20 مشروعاً  «هيئة الترفيه» تمكّ
سعودياً من خالل مبادرة «أفكار الترفيه»

صامويل جاكسون.. 
ملح السينما وابتسامتها

«الجزيرة» - عبداهللا الهاجري

إذا جاءت سرية السينما العاملية واألمريكية، 
فال يمكنك تجاهل املمثل صامويل جاكسون 
أحد أكثر ممثيل هوليوود شهرة، بل ال يمكنك 

تجاهل أي فيلم يشارك يف بطولته.
ومـع أكثر مـن 162 ظهـوًرا مذهالً عىل 
الشاشـة، تمكـن صامويـل جاكسـون مـن 
تشـكيل مكانة متميزة كرجـل مؤثر ال يمكن 
املسـاس به وروح فكاهة ممتازة، وتم تتويج 
نجاحه عـام 2011 بحصوله عىل لقب املمثل 
األعـىل ربًحا بثروة تقدر بـ 7.2 مليار دوالر، 
صامويل جاكسـون هو ملح السـينما ومنبع 

إثارتها.
خرجـت معظـم أعمـال جاكسـون مـن 
التعـاون مـع املخـرج كوينتـني تارانتينـو، 
وقـد أثبـت بالفعـل نفسـه كممثـل متعدد 
االسـتخدامات، حيث يقدم الكاريزما والجهد 

لكل دور. 
بـدأ جاكسـون مسـريته املهنية بـأدوار 
صغـرية يف أفالم مثـل «Goodfellas»، األمر 
الذي وضعـه يف دائرة الضوء والذي أكسـبه 
 «Jungle Fever» أدواًرا بـارزة يف أفالم مثل
 «True Romance» و «Patriot Games» و

.«Pulp Fiction» و «Jurassic Park» و
ولـد صامويـل لـريوي جاكسـون يف 12 
ديسـمرب عام 1948 يف واشـنطن، ونشـأ يف 
تشـاتانوغا بوالية تينييس، عاش والده بعيداً 
عـن العائلـة، وكان ضمن فرقة األوركسـرتا 
املدرسـية، كمـا عانى مـن مشـاكل متعلقة 
يف  مورهـاوس  كليـة  إىل  انضـم  بالتلعثـم، 
أتالنتا لدراسـة العلوم البحريـة، ولكن فيما 
بعد تحـول إىل قسـم اآلداب والدراما، تخرج 
صامويل جاكسون من قسم التمثيل والدراما 

عام 1972 .

أثنـاء مشـاركة جاكسـون يف مرسحيـة 
الجندي تشـارلز فولر عـام 1981 التقى 

بزميله املمثل مورغـان فريمان، الذي 
أصبـح صديًقا لـه وأقنعـه بأنه 

يمكن أن يكون ممثالً ناجًحا.
عرب سـبايك يل عن حماسه 
ألداء جاكسـون وحثـه عـىل 
املشاركة يف األفالم التي كان 
يعتـزم إخراجهـا، وقد وافق 
جاكسـون وظهـر يف العديد 
من أفـالم يل املبكـرة أبرزها 
 Do theو  School Daze»

 Moو  Right Thing
.«‘Better Blues

جاكسـون  اسـتطاع 
إليـه  األنظـار  يلفـت  أن 

مـن خـالل دوره كمدمن 
 Jungle» للمخدرات يف فيلم

Fever»، الذي حاز عىل إعجاب 
يف  الحـكام  دفـع  ممـا  النقـاد 

مهرجان كان السينمائي إلبتكار 
جائزة فئة أفضل ممثل مسـاعد ملنح 

جاكسـون الجائـزة، كمـا حصل عىل 
جائزة نيويورك لنقاد السينما من خالل 

تألقـه يف أداء دور تاجـر مخـدرات.
قام جاكسـون بإنشـاء منظمة خريية 

خاصة بـه تسـمى «Prizeo» كجزء 
من حملـة لجمع األموال ملكافحة 

مرض الزهايمر، وإىل جانب 
كونـه ممثًال، فهـو أيًضا 
موسـيقي بـارع، يمكنه 

الجهـري،  آالت  عـىل  العـزف 
وتزوج عام 1980 ، من التانيا 

تدعـى  ابنـة  وأنجبـا  ريتشاردسـون 
زوي.

لقاحات 
كوفيد 

أنتجت تسعة 
مليارديرات 

جدد

طرح مقعد لرحلة إلى الفضاء للبيع 
بـ 2.4 مليون دوالر

واشنطن - (أ ف ب)

طـرح للبيع باملـزاد مقعد يف رحلـة لبضعة 
دقائـق إىل الفضـاء يف صـاروخ تابـع لـ»بلـو 
أوريجني»، عىل ما أعلنت هـذه الرشكة األربعاء، 

لكن سعره يتجاوز من اآلن 2.4 مليون دوالر. 
وأمام الراغبني يف االسـتحواذ عىل هذا املقعد 
شـهر واحد للمزايدة بمبلغ أعىل سعياً إىل الفوز 
بالتذكـرة الفضائية. ومن املقرر أن ترسـل «بلو 
أوريجـني» اململوكة للمليارديـر األمريكي جيف 
بيزوس يف 20 يوليو أول بعثة برشية إىل الفضاء 

يف صاروخ «نيو شيربد». 
وكان يف إمـكان أي شـخص منذ أسـبوعني 
أن يقدم عرضـاً باملبلغ الذي يختاره لهذا املقعد 
األول، بـرشط إيـداع دفعة مقدمـة بقيمة عرشة 
آالف دوالر عـن كل عـرض يتجـاوز 50 ألـف 
دوالر. وشارك 5200 شخص من أكثر من 136 
دولة، بحسـب «بلو أوريجني» التي كشفت أيضاً 
األربعـاء أن أعىل عرض قـّدم خالل هذه املرحلة 

األوىل بلغت قيمته 1.4 مليون دوالر. 

وينبغـي عـىل كل مشـارك جديـد مـن اآلن 
فصاعداً أن يتعهد بدفع مبلغ أعىل من أكرب مبلغ 
معـروض يف وقـت تسـجيله وفق آخـر تحديث 
عىل موقع «بلو أوريجـني». وما لبثت أن انهالت 
املزايدات صباح األربعـاء فبدأت بمليوني دوالر، 
ثـم 2.2 مليون وبعد ذلك 2.4 مليـون... وُحدد 
العـارش مـن يونيـو املقبل موعـداً إلقفـال باب 

املزايدات.
 وبعد يومني، تعقد جولة نهائية عرب اإلنرتنت 
يتواجه فيها وجهاً لوجه املشـاركون الذين سبق 
أن سـجلوا، وُيعلن عىل إثرها اسم الفائز. ويعود 
ريع املبلـغ النهائي إىل مؤسسـة أنشـأتها «بلو 
أوريجني» تهدف إىل تشـجيع الشباب عىل العمل 
يف املجال العلمي. ولن تسـتغرق الرحلة يف يوليو 
املقبل سـوى نحو عـرش دقائق ككّل، وسـتنقل 
الـركاب إىل ما فوق خط كارمان فحسـب، وهو 
يمثـل وفقاً للمعاهـدة بداية الفضـاء ويقع عىل 
ارتفـاع 100 كيلومرت. وسـيتمكن الـركاب من 
أن يطفـو يف ظل انعدام الجاذبية لبضعة دقائق 

ومراقبة انحناء الفضاء. 

ُ


