المرحلة المقبلة اقتصاد ًيا
أي عملية تغيير اقتصادي تكون ً
دائما محفوفة بالمخاطر ،ومــن الطبيعي أن تواجه الكثير من
ً
ً
ً
المعارضة حينا ،ومن النقد حينا ،ومن المعاداة حينا ،ألن أي عملية إصالح عادة تأتي بما لم يألفه
الناس ،وتحمل بجوهرها جملة من المتغيرات التي تجهز على قوالب اعتاد عليها الناس ،وألفوها،
وال يتخيلون أن تختفي ً
يوما ما ،كما أنها تدفع إلى إعادة مفاهيم القيم في الحياة من جديد ،وإلى
تشكيل سلوكيات جديدة في المجتمع ،وإعادة بلورة ثقافة المجتمع.
لذلك فإن أي عملية إصالح اقتصادي تحتاج إلى إدارة تسويقية جيدة ،تستطيع نقل األفكار ،وإبراز
األهداف بصورة تجعل من الناس يتقبلون هذا اإلصالح ،ويرون أنهم شركاء فيه.
إن االقتصاد هو عصب الحياة ،وشريان الدولة الذي يغذي نواحيها ،وال يمكن أن ُي ْص َنع اقتصادٌ
ٌ
ً
ً
ٌ
جديدا
«مواز» في ثقافة المجتمع ،هذه الثقافة الجديدة تنتج سلوكا
تغيير
فاعل ،دون أن يصاحبه
ٍ
ً
يتواءم مع تحوالت النهوض االقتصادي .إن دور المثقف والمفكر واإلعالمي ،ينبغي أن يكون فاعل
في تعزيز الوعي المجتمعي ،نحو بناء ثقافة مجتمعية تتواءم مع طبيعة المرحلة ،كما أن «التعليم
واألســرة» واحة ثرية نحو إعداد أجيال مشبعة بالمعرفة ،متسلحة بالمهارات ،ما يعزز ثقافة إدارة
المال ،وينمي قيم اإلنتاج ،والعمل ،واحترام المهن ،وهذا ما تحتاجه المرحلة االقتصادية المقبلة.

(العدد  ) 113السنة األولى
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يمكننا القول :إننا على أبواب
تشكيل وجدان مشترك للمجتمع
السعودي عبر الثقافة والفنون،
حيث لم يكن ذاك متاحً ا في
العقود األخيرة.

حريث
الريشة
مازن الرمال

للتواصل مع الكاتب
a.almulla@saudiopinion.org

من «البجيري» إلى
«إثراء»

رأي:

نـ ـق ــف مـ ـ ًـعـ ــا عـ ـل ــى ع ـت ـب ــة م ـف ـص ـل ـيــة فـ ــي ت ــاري ـخ ـن ــا
السعودي ،موجة جديدة من التحوالت الكبرى على
جميع األصعدة ،ومنها مجال الثقافة والفنون الذي
مــورســت عليه شـتــى أن ــواع الـضـغــط و«التبخيس»
عـلــى أق ــل تـقــديــر ،وم ــن خ ــال مـكــان الـفـعــل الـثـقــافــي،
يمكن أن نلمح التأثير ونقيس سرعته فــي وجــوه
الناس.
عندما يتحول الفضاء الـعــام للمجتمع إلــى مركز
ل ـل ـن ـشــاط ال ـث ـقــافــي وال ـف ـن ــي ،ي ـش ـكــل األثـ ـ ــر ،ويــوحــد
ال ــوج ــدان ويـصـيــغ الـمـشـتــركــات ،هـكــذا يمكن ق ــراءة
الفعل الثقافي والفني ال ــذي يـحــدث اآلن فــي أماكن
ً
يوميا أمــام جميع الراغبين من الجمهور،
مفتوحة
مثل حي البجيري في الدرعية ،وموسمية مثل العال
أكبر متحف مفتوح في العالم ،كما يمتد هذا الفعل
الثقافي ويتطور إلــى مناطق ومــدن مـتـعــددة ،مثل:
قصر إبراهيم ،جبل القارة ،القيصرية في األحساء،
والمسورة في القطيف ،ورجال ألمع في أبها ،وقصر
مارد في الجوف وجدة القديمة في جدة.
نـشـهــد ب ــوض ــوح م ــدى األثـ ــر ح ـيــن تـلـتـقــي الـفـنــون
وال ـث ـقــافــة بــال ـنــاس ف ــي ال ـف ـضــاء ال ـع ــام ،ح ـيــن يـكــون
ُ
ُ
الفعل والمكان مهيئين لمثل هذا التفاعل المتراكم
والمستمر.
لقد انطبع لــدى المتلقي فــي عـقــود سابقة هيمن
عليها الخوف ،أن أمكنة الفرح العامة مؤقتة ،خيمة
على أرض بيضاء ،بمجرد تنفيذ برنامجها ،سرعان
ما تزول عن الوجود وكأنها لحظات فرح مسروقة،
متداع غير
أو مبنى مستأجر للشأن الثقافي والفني،
ٍ
مؤهل لالستخدام اآلدم ــي ،وســرعــان مــا تطرد منه،
«لم يجد الطفل حاضنة الذكرى التي رأى فيها أول

كتبه نيابة عن فريق العمل ناصر الخياري

أحمد املال

مرة مسرحية أو أغنية».
فــي المقابل لألماكن المفتوحة نــرى تجربة ثرية
نتمنى استنساخها في جميع مناطق الوطن ،وهي
مــركــز الـمـلــك عـبــدالـعــزيــز الـثـقــافــي الـعــالـمــي «إثـ ــراء»
ه ــذا ال ـصــرح الـثـقــافــي الــراســخ عـبــر تخطيط ورؤي ــة
استراتيجية بعيدة المدى.
مـكــان يــرســخ مفاهيم جــديــدة للتالقي ،والمعرفة،
تتفتح فيه مخيلة األطفال عبر برامج ممتدة ،وتطبق
فــي منصاته أفـكــار الشباب ،وتـصــاغ فــي مختبراته
إبداعات الموهوبين ،هذا مركز تنويري في تكوينه
ال ـم ـع ـمــاري ،وف ــي مـحـتــواه الـعـمـلــي ،مـتــاحــف تجدد
عــروض ـهــا ،م ـســارح تستقطب ال ـع ــروض الـعــالـمـيــة،
مختبرات علمية ،برامج تطويرية ،معارض تتنوع
إلــى جانب مكتبة زاخ ــرة بالمعرفة ،هــا هــو يتحول
إلـ ــى م ـقــر جـ ــذب لـمـخـتـلــف ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال
يـنـتـخــب ف ـئــة دون أخ ـ ــرى ،ال يـتـعــالــى وال يستكين
للمعتاد ،يحوي بين أجنحته ورش األفكار واإللهام
كما يفتح أبوابه للقاءات المودة والتعارف.
األمـكـنــة المهيأة للفعل الثقافي والـفـنــي ،س ــواء في
محتواها الداخلي مثل «إث ــراء» أو المكان الخارجي
الـ ــذي يـشـكــل ال ـف ـضــاء ال ـع ــام عــامــة ل ــه ،هـمــا مصانع
ال ـحــب ،مــراكــز طــاقــة لـلـسـعــادة وال ـف ــرح ،حـيــث تطمئن
النفس وتتحفز المخيلة على اإلبداع والتجاوز.
ه ــا نـحــن نـلـمــس م ــا يـتـحـقــق م ــن رؤي ــة 2030م ،في
مظاهر اقتصادية وتنموية ،وفي ذات الوقت نجدها
تضع في قلب ذاك كله «جــودة الحياة» ما يعني أنه
لن تكون نهضة دون وعي ركيزته الثقافة ،ومن غير
فنون ترقق القلوب وتحنو على األفئدة أمــام وحشة
التغيير والتحول.

يكتبون في العدد القادم

بشرى االحمدي

تركي رويع

خالد قماش

سراج ابو السعود

سما يوسف

محمد الشمري
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هذا هو الجزء األخير في
هذه السلسلة عن الظاهرة
اإلسرائيلية عند المفكر
حاج حمد ،وقد رأينا كيف
أن القطيعة مع إسرائيل
قطعية وأصيلة ،وتشكل
على المستوى الوجودي
ً
فراقا ال
والتصور الكوني
لقاء بعده.

2

للتواصل مع الكاتب
 .alarady@saudiopinion.org t

وللصورة رأي
ً
ً
ً
ترفيهيا في تسع مدن تميزت بالتنظيم الذي
شهدت المنطقة الشرقية موسما رائعا
ً
ً
أقل ما يقال عنه «وال غلطة» ،وشهدت إقباال رائعا حسب إحصائية القائمين على موسم
الشرقية مــا يـقــارب مليوني زائــر مما يعني نمو اقتصادي وثقافي تشهده المنطقة،
إضافة إلى ذلك تعزيز فكرة التطوع.

رائدة السبع – كاتبة رأي

من يجهل نفسه
يجهل عدوه

رأي:

يــرى حــاج حمد أن مكمن الفشل األســاســي
لـ ـك ــل ال ـم ـخ ـط ـط ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ول ـ ـكـ ــل األف ـ ـكـ ــار
الــوض ـع ـيــة ال ـب ــدي ـل ــة ،ه ــو عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا على
الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
تجربتنا الــوجــوديــة ،وبــذلــك لــم نستطع فهم
أبعادها التاريخية والعالمية ،كذلك لم يفهم
ال ـم ـث ـق ـفــون الـ ـع ــرب ال ـخ ـص ــائ ــص الـتـكــويـنـيــة
ل ـظــاهــرت ـهــم ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـعــرب ـيــة وم ـقــومــات
وجــودهــم السياسي والجغرافي واستمراره
الـ ـحـ ـض ــاري ،ب ــاع ـت ـب ــار ك ــل ذلـ ــك دالالت عـلــى
إرادة تسمو فوق التشخيص العلمي المجرد
لشروط الواقع الموضوعي في حركة التاريخ،
كذلك لم يستطيعوا فهم إسرائيل وحصروها
علميا فــي «كـيــان استيطاني عنصري مفرز
عن العالمية الرأسمالية واألوروبية».
الخطأ في فهم الظاهرة اإلسرائيلية يترتب
عليه خطأ كبير في التعامل معها ،فمن ذلك
اع ـت ـبــار إســرائ ـيــل «حــام ـلــة ط ــائ ــرات أمــريـكـيــة
ث ــاب ـت ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط» وأن مـهـمـتـهــا
اإلمبريالية عــزل المشرق العربي عن مغربه
ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون ت ـح ـق ـيــق الـ ــوحـ ــدة ال ـقــوم ـيــة
العربية ،إلى أين أدى هذا المفهوم الخاطئ؟
ب ـعــد هــزي ـمــة  1967رك ــز ال ـف ـكــر الـ ـث ــوري على
حقيقة إسرائيل اإلمبريالية وأن هدفها ضرب
األنظمة الثورية وأنها لم تنجح في ذلــك ،أي
لم تحتل إال األرض.
ال يمكن فهم مقومات الــوجــود اإلسرائيلي

ودوافعه ومشروعاته الحقيقية في المنطقة،
إال إذا فهمنا بدايات وجودهم أصال في هذه
األرض ومسارهم التاريخي فيها ،إن وجود
اليهود آلالف األعــوام في المنفى ثم عودتهم
جـمــاعــات إل ــى فلسطين ولـيــس إل ــى يــوغـنــدا،
ضــاعــت ش ـعــوب ول ــم يـضـيـعــوا ،ه ــذه حقيقة
جديرة وحدها -بأن نقف لديها وأن نستدلبـهــا عـلــى الـمـعــانــي الـغـيـبـيــة فــي تــركـيــب هــذا
التاريخ وهذه الشخصية قبل أن نمضي إلى
التحليل الوضعي المجرد.
لقد تقرر التماثل والتقابل في الظاهرتين
اإلســرائـيـلـيــة والـعــربـيــة  -كما أشــرنــا سابقا-
لــذا فــإن الــذيــن يــزمـعــون الصلح مــع إسرائيل
أو تجنب شرها على األقــل ،يجهلون ظاهرة
ال ــوج ــود اإلســرائ ـي ـلــي ،كـمــا يـجـهـلــون ظــاهــرة
وجــودهــم ،ويكمن السبب األســاســي فــي عدم
إدراك الـمـنـهــج اإلل ـهــي واس ـت ـبــدالــه بــالـبــدائــل
الــوضـعـيــة السطحية الـتــي ال تفهم الحقيقة
اإلسرائيلية واتجاهاتها التاريخية إال ً
فهما
ً
هامشيا.
إن م ـن ـطــق الـ ـت ــداف ــع ال ـع ــرب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي
يستوي اآلن على أطــر حـضــاريــة ومفهومية
ً
مختلفة ،فإسرائيل اآلن أكبر من كونها وطنا
قــومـ ًـيــا ل ـل ـي ـهــود ،ب ــل ه ــي ت ـك ــري ـ ٌُـس وتـجـسـيـ ٌـد
ل ـم ـن ـه ـج ـيــة تـ ـت ــداخ ــل مـ ــع انـ ـتـ ـش ــار ح ـض ــاري
عالمي ،في إطار فلسفة الصراع ومعطياتها
التنابذية النافية لالستقرار العالمي.

طارق العرادي

كت ُ
«أجمل مقالة َ
ُ
بتها» جملة كانت تقابل الكثير من المقاالت التي أكتبها،
ُ
تترك في
ومتابعي ،وكانت
كانت تصلني من زوجتي ،أصدقائي ،زمالئي،
َّ
داخلي أثراً غائراً وحبوراً طاغياً.
للتواصل مع الكاتب

r.albaghli@saudiopinion.org

ُ
مقالة ك َت ُبتها!
أجمل ٍ
ُ
أكتب مقالة بديعة وأشعر أنها «أجمل مقالة
عندما
كتبتها» – حسبما يصلني – فإنني أنظر لها بتمييز
َّ
ً
وأحـيـطـهــا بـهــالــةٍ مــن الـتـقــديــر ،وأعـتـبــرهــا طـفــا ُمــدلــا
يحظى برعايةٍ خاصةٍ بين أقرانهِ  ،كيف ال؟ وهي أجمل
مقالة كتبتها ،لكن مــا إن أعــود وأكـتـ ُـب مقالة ثانية أو
ثــالـثــة أو حـتــى ع ــاش ــرة ،إال وتـحـظــى بـنـفــس األصـ ــداء،
وأسمع من ّ
القراء أنها أجمل مقالة كتبتها.
َّ
ـام وه ــو أن مـســاحــة
ف ــي الـحـقـيـقــة ه ــذا ي ـشــي ب ــأم ـ ٍـر هـ ـ ٍ
ال ـج ـمــال شــاس ـعــة وال حـ ــدود ل ـه ــا ،ف ــا ت ـظــن أن ح ــدود
ْ
صغتها،
جمالك قد انتهت في مقالةٍ كتبتها ،أو قصيد ٍة ِ
ُ
أو لوحةٍ رسمتها ،فكل مرحلة تشعر أنها المنتهى في
إبداعك ستليها مرحلة أخرى ينتابك فيها ذات الشعور.
ـداء واسعةٍ توقعني
المقالة المميزة التي تعود بــأصـ ٍ
في أزمة المقالة التي تليها ،فإما أن تكون أفضل منها
أو بمستواها على أقل تقدير.

رأي:
ً
ً
مجهودا خارقا،
جانب آخر هناك مقالة أبذل فيها
من
ٍ
ً
وبالتالي أتوقع أن تصلني عنها أصــداء واسعة ،لكني
ُ
أك ـت ـشــف ف ــي ال ـن ـهــايــةِ أن ـهــا لـيــس ب ــال ـض ــرورة أن تـكــون
األص ـ ــداء م ــوازي ــة لـلـجـهــد ال ـم ـبــذول فــي الـمـقــالــة ،وعـلــى
َ
ً
تماما ،فهناك مقالة أكتبها دون عـنـ ٍـاء ُيــذكــر،
النقيض
ُ
وأتراخى في عملية إرسالها للصحيفة وأفاجأ بردود
األفعال التي تصلني عنها.
الزل ـ ُـت أتــذكــر بــدايــاتــي فــي عــالــم الـكـتــابــة عـنــدمــا كنت
أنشر في صفحات ّ
القراء ،وأتذكر السعادة الغامرة التي
ُ
استوطنتني حينما ن ِشرت مقالتي األولى في صحيفةٍ
ورقية ،وكانت صحيفة «الرياضي» عندما كان َّ
مقرها
َ
الدمامُ ،
قرأت المقالة ً
مرارا من ف ْرط الفرحة وكأن كاتبها
ٌ
أحد غيري ،كانت حروفها على صدر الصفحة مغايرة
عن حروفها أثناء كتابتها ،مضيئة ،ساطعة ،ربما في
ّ
عيني أنا فقط.

َ ْ
نــشـ ُـر المقالةِ األولــى كــان بــذرة كتابة المقالة الثانية،
ُ
ونشر المقالة الثانية كــان بــذرة كتابة المقالة الثالثة،
وهكذا ،فالتحفيز وقود اإلبداع ،والثقة قنديل اإلقدام.
مــا ضاعف سعادتي هــو تـبـ ُّـوء العديد مــن مقاالتي –
حـيـنـهــا -زاويـ ــة «الـمـقــالــة الــذهـبـيــة» فــي الـصـفـحــة التي
ُ َ
ُ
كانت تنشر فيها ،مازلت أدين بالفضل ِلتلك الصحيفة،
ً
ّ َ
القراء غ َر َس ْت في داخلي قيمة
فبنشرها لي في صفحة
َّ
عالية ،وهــي أنني مـشــروع كاتب وأن كتاباتي جديرة
َ
بالنشر منذ أن ُ
كنت هاويا ،فلربما لو تجاهل ْت كتاباتي
ُ
ُ
التي ُ
لتوقفت عن الكتابة منذ ذلك
كنت أبعث بها إليهم
َ ْ
الحين ،من يدري؟.
تلك المرحلة بقدر حالوتها كانت صعوبتها ،أتذكر
َّ
كيف ُ
ُ
بحذر
أكتب المقالة في ورقةٍ بيضاء ُمسطر ٍة
كنت
ٍ
ش ــدي ــد خـشـيــة ال ــوق ــوع ف ــي خ ـط ــأ ،ألن أي خ ـطــأ يعني
إع ــادة كتابة المقالة مــن جــديــدُ ،
ناعم
بخط
كنت أكـتـ ُـب
ٍ
ٍ

رائد البغلي

حتى أضمن بقدر اإلمكان ُقدرة ُ
الم َح ِّرر على قراءته ،ثم
أراج ــع وأتـفـ َّـحـ ُـص لـمــرات عــديــد ٍة ،وبعد أن أنتهي ُّ
أدس
ٍ
المقالة في ذلك الظرف األبيض ،ثم أهرع لمكتب البريد
السعودي إلرسالها للصحيفة.
عندما أعــود للبداية وأقــرأ كتاباتي أشعر بمزيج من
الخجل واالسـتـغــراب ،وأتـســاءل :كيف ُ
ُ
أكتب بهذه
كنت
الـطــريـقــة؟ وك ـيــف كـنــت أعـتـنــق ه ــذه األف ـك ــار البسيطة؟
ٌ
عظيم بين ما ُ
ٌ
كنت أكتبه باألمس وبين ما
فهناك بــون
أنــا أكتبه اليوم ،ثم أستدرك وأعــزو ذلــك لنضج األفكار
وصقل األسلوب والخبرة المتراكمة.
بقي َّ
علي أن أعتذر من أولئك األصــدقــاء الذين طلبوا
مني أن أكتب عن أفكارهم وموضوعاتهم ولم أستطع،
ف ــا أج ـيــد الـكـتــابــة إال ع ــن األف ـك ــار ال ـتــي تــامـسـنــي من
الداخل وأشعر بها ،وإال سأكتب موضوعات إسمنتية
خالية من الشعور.
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صدرت خالل األيام الماضية الئحة
تعد من اللوائح المهمة ،وهي
الئحة المحافظة على الذوق
العام بقرار مجلس الوزراء رقم
 444وتاريخ  1440/8/4هـ.

أعتقد أن منطقة عسير التي تتصدر المشهد
السياحي في العقود الثالثة الماضية ،ستفاجئ
زوارها صيف هذا العام بقراها األثرية ،والتراثية،
والتي ستكون وجهة سياحية ممتعة لهواة
الغوص في أعماق الحياة اإلنسانية القديمة،
والحياة الوجدانية المرتبطة برائحة وذاكرة اآلباء
واألجداد.

للتواصل مع الكاتب
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الئحة المحافظة على
الذوق العام
وق ـبــل ال ـحــديــث عـنـهــا أش ـيــر إل ــى أن الـمـقـصــود
بــالــائ ـحــة :ت ـلــك الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي تـحـمــل مـجـمــوعــة
مــن الـقــواعــد القانونية العامة الـمـجــردة الملزمة،
المكتوبة ،الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بعد
دراستها في مجلس الشورى ،لتنظيم موضوعها.
الـ ـل ــوائ ــح ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة أربـ ـع ــة أنـ ـ ــواع وه ــي:
«ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،وال ـت ـن ـظ ـي ــم ،والـ ـل ــوائ ــح
التنفيذية ،ولــوائــح الـضـبــط» ،والئـحــة المحافظة
على الــذوق العام تعتبر من النوع األول المذكور
آنفا.
تناولت الالئحة األحكام المتعلقة بالذوق العام
في عشر مــواد ،في المادة األولــى عرفت العبارات
ال ـ ــواردة فــي الــائ ـحــة ،فمنها الـ ــذوق ال ـعــام وهــي:
«مجموعة السلوكيات واآلداب التي تعبر عن قيم
المجتمع ومبادئه وهويته».
وكــذلــك عــرفــت األم ــاك ــن ال ـعــامــة بــأن ـهــا :الـمــواقــع
ً
ال ـم ـت ــاح ارتـ ـي ــاده ــا ل ـل ـع ـمــوم م ـج ــان ــا أو بـمـقــابــل،
مــن األسـ ــواق ،والمجمعات الـتـجــاريــة ،والـفـنــادق،
وال ـم ـطــاعــم ،وال ـم ـقــاهــي ،وال ـم ـتــاحــف ،وال ـم ـســارح،
ودور ال ـس ـي ـن ـم ــا ،وال ـ ـمـ ــاعـ ــب ،ودور الـ ـع ــرض،
والمنشآت الطبية والتعليمية ،والحدائق والطرق
ونحوها.
وال ـمــادة الثالثة أوجـبــت على كــل مــن يـكــون في
م ـك ــان عـ ــام ،احـ ـت ــرام ال ـق ـيــم وال ـ ـعـ ــادات والـتـقــالـيــد
والـثـقــافــة ال ـســائــدة فــي ال ـس ـعــوديــة ،كـمــا ال يجوز
الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم،

للتواصل مع الكاتب

رأي:

منصور الزغيبي

ً
أي يحمل صـ ً
ـورا أو أشكال أو عالمات تسيء إلى
الذوق العام.
كما نصت المادة الرابعة على :ال تجوز الكتابة
أو الرسم على الجدران في مكان عام إال بإذن من
الجهة المرخصة بذلك وفقا للمادة الخامسة.
كما ال يسمح في األماكن العامة بأي قول أو فعل
فيه إيــذاء لمرتاديها ،أو إضــرار بهم أو يؤدي إلى
إخافتهم أو تعريضهم للخطر ،كما نصت المادة
السادسة.
وق ــد رت ـب ــت الــائ ـحــة ع ـلــى مـخــالـفـتـهــا عـقــوبــات
إداري ـ ــة تــوقـعـهــا الـجـهــة الـمـخـتـصــة ،وه ــي غــرامــة
مالية على كل من يخالف أيا من األحكام الــواردة
فــي الــائ ـحــة ،بـمــا ال يـتـجــاوز خـمـســة آالف ري ــال،
وي ـج ــوز لـمــن ص ــدر ف ــي حـقــه ق ــرار ب ـغــرامــة مالية
التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية المختصة.
إن المعرفة القانونية في هذا اإلطار سوف يساهم
في تعزيز وارتفاع الوعي بأهمية المحافظة على
الذوق العام ،ورفع درجة االمتثال ،وروح االحترام
داخــل المجتمع ،باإلضافة إلى تعميق مسؤولية
ال ـف ــرد ف ــي ب ـن ــاء ال ـس ـلــوك ال ـح ـض ــاري ،والـتـطــويــر
واالرتقاء االجتماعي.
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام سـ ــوف ت ـس ـهــم هـ ــذه ال ــائ ـح ــة فــي
اكتساب آداب السلوك ،ومكارم األخــاق ،واحترام
اآلخــريــن ،والــرقــي واالرت ـق ــاء الــذاتــي والمجتمعي
الذي سوف ينعكس -بإذن الله -على أرض الواقع.

الفن يشمل الكثير من المهن
كالموسيقى والطرب والرسم
والتمثيل والشعر وغيرها من
الفنون ،وجميع هذه الفنون
لها أصحابها الذين يتفننون
في التعامل معها بمهارة
عالية ،ويتمكنون من إجادة
كل مهنة بشكل كبير.
للتواصل مع الكاتب
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الفن والشعر
رأي:
ولـكــن هــل ال ـعــازف يـكــون رس ـ ًـام ــا؟ وه ــل الــرســام
ً
ً
مطربا؟ العازف موهبته في أنامله،
شاعرا أو
يكون
وه ــذا يـشـمــل الـكـتــابــة وال ــرس ــم ،فـلــذلــك اإلب ــداع ــات
تـحـتــاج مـنــا فـقــط لـمـســات ،والـلـمـســات تــأتــي بعد
الـكـثـيــر مــن ال ـم ـحــاوالت وم ــن ثــم تـكــون االنـطــاقــة
للتخصص في هذه المهن والتعمق فيها.
الشعر والشعراء سالفة قديمة منذ األزل وقبل
اإلس ـ ــام ،حـيــث ك ــان الـشـعــر هــو اإلعـ ــام الــرسـمــي
ً
ســابــقــا ،وك ــان ــت ال ـح ــروب ت ـقــوم وتـنـطـفــئ بسبب
أبـ ـي ــات م ــن ال ـش ـع ــر ،ح ـس ــب مـ ـق ــدرة الـ ـشـ ـع ــراء فــي
تــوظ ـيــف أب ـي ــات ش ـعــرهــم سـ ــواء ل ـل ـمــدح أو ل ـلــذم،
وكــان السالطين في السابق يتوافد على بالطهم
الـ ـشـ ـع ــراء ل ـط ــرح م ــا ل ــدي ـه ــم م ــن ش ـع ــر ب ـي ــن ي ــدي
ُ
السلطان ،فهناك من ُيـجــزل له العطاء وهناك من
يخرج بدون عطاء ،وقيل :إن زياد بن عبدالله وفد
على الخليفة األموي معاوية بن أبي سفيان فقال
له :أقرت القرآن؟ قال :نعم .قال :أقرضت القريض؟
قــال نعم -الـقــريــض هــو الشعر ال ــذي ليس برجز-
قــال لــه :أرويــت الشعر؟ قــال :ال ،فكتب معاوية إلى
عبدالله أبــي زيــاد يقول لــه :بــارك الله لك في ابنك
ً
ف ــأروه الـشـعــر ،فـقــد وجــدتــه ك ــام ــا ،وأن ــي سمعت
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -يقول عن الشعر:
ارووا الشعر فإنه يدل على محاسن األخالق ،ويقي

محمد الشويعر

مساويها ،وتعلموا األنساب ،وتعلموا من النجوم
ما يدلكم على سبلكم في البر والبحر.
وما قصة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور
مع «األصمعي» إال دليل على اهتمامهم بالشعر،
وك ــان تـحــديــه لـلـشـعــراء عـنــد سـمــاعــه لقصائدهم
وت ــردي ــده ــا ه ــو وخ ــادم ــه وخــادم ـتــه م ــن ب ـعــده إال
تعجيز لهم حتى يأتوا بشيء يعجز عنه الخليفة،
ول ـ ــم ي ـس ـت ـطــع ذل ـ ــك إال «األص ـ ـم ـ ـعـ ــي» بـقـصـيــدتــه
ال ـم ـش ـه ــورة «ص ـ ــوت ص ـف ـيــر ال ـب ـل ـبــل» ال ـت ــي عجز
الخليفة أن يحفظها ويرددها من بعده لصعوبة
كلماتها ،فأجزل له العطاء.
الـ ـقـ ـص ــص كـ ـثـ ـي ــرة ع ـ ــن م ـ ــواق ـ ــف ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء مــع
الـســاطـيــن وال ـم ـلــوك أوردت ـه ــا أم ــات كـتــب األدب،
فيقال :إن المعتمد ابن عباد صاحب اشبيلية كان
هــو ووزي ــره اب ــن عـمــار يـتـنــزهــان فــي م ــرج الفضة
وك ــان مـتـجـمـ ًـدا ،ف ـقــال الـمـعـتـمــد :صـنــع الــريــح من
ال ـمــاء زرد ،وك ــان يــريــد اب ــن عـمــار يكمل لــه البيت
فـلــم تسعفه بــدهـيـتــه ،ف ــردت عليهما ام ــرأة كانت
بقربهما تغسل المالبس في النهر يقال لها اعتماد
الرميكية ،فقالت :أي درع لقتال لو جمد ،فأصبحت
هــذه الـمــرأة فيما بعد زوجــة للمعتمد ،فكان ٌ
بيت
ً
من الشعر كفيل أن يرتبط بها ويتزوجها.
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«قرى عسير »2019
رأي:
«ق ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـسـ ـي ــر  »2019سـ ـتـ ـك ــون
أج ـمــل وأروع مـفــاجــأة لـ ــزوار عسير
صيف هــذا الـعــام ،فهناك قــرى أثرية
بهيأتها وطبيعتها التي مر عليها
مـئــات الـسـنـيــن ،وه ـنــاك ق ــرى حديثة
بطراز معماري مستوحى من البيئة
ومـكــونــاتـهــا ،هـنــاك قــريــة «آل ينفع»
م ــن ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـجــاذبــة
بمبانيها التاريخية العظيمة واآلبار
العتيقة ،والمسجد األثري الذي يعد
م ــن أقـ ــدم الـمـســاجــد ف ــي الـسـعــوديــة،
وهـنــاك قــريــة الـعـكــاس ،وقــريــة شفان
«ق ـن ـتــب» ب ـ ــوادي ب ــن ه ـش ـبــل ،وقــريــة
«آل ال ـخ ـل ــف» ب ـب ـنــي ب ـش ــر ،وغ ـيــرهــا
مــن الـقــرى التي تسعى إم ــارة عسير
وهيئة السياحة إلى إعادة ترميمها
مع االحتفاظ بكامل مكوناتها دون
خ ــدش لقيمها الـفـنـيــة وجمالياتها
التاريخية العميقة.
وهناك قــرى سياحية تم إنشاؤها

مــؤخـ ًـرا بــذات التأثير البيئي للقرى
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي ت ـم ـت ــاز ب ـه ــا مـنـطـقــة
عسير  -ســراة وتهامة – ومن أهمها
وأق ــدمـ ـه ــا ق ــري ــة ب ــن ح ـم ـس ــان ،وم ــن
أجملها وأحــدثـهــا قــريــة بــن عضوان
ف ــي بـ ــاد «ب ـل ـل ـح ـمــر» والـ ـت ــي سـيـتــم
افتتاحها مطلع شــوال المقبل ،هذه
ال ـق ــري ــة ال ـت ــي ج ـم ـعــت ب ـيــن ال ـحــداثــة
والـمــوروث بشكل إبــداعــي ،وتقع في
«شـعــف بـيـحــان» بــالـقــرب مــن «عقبة
ال ـ ـج ـ ـعـ ــد» ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط «ب ـل ـل ـح ـم ــر»
بـتـهــامــة عـسـيــر «ال ــري ــش وم ـحــايــل»،
والجميل أن هــذه الـقــريــة السياحية
قريبة مــن قرية «جــذم» األثــريــة التي
ك ــان ــت م ـ ــرك ـ ـ ًـزا ح ـ ـضـ ـ ً
ـاريـ ــا وث ـق ــاف ـ ًـي ــا
لرجال الحجر ،وفيها القضاء والعلم
والمعرفة واإلدارة ،ومن المناسب أن
يربط «بــن عضوان» قريته الحديثة
بالقرية األثــريــة ويطلق عليها قرية
«ج ــذم» لتكون مشابهة لـ«طنطورة

صالح احلمادي
ال ـ ـعـ ــا» الـ ـت ــي س ــرق ــت األض ـ ـ ـ ــواء فــي
سياحتنا الشتوية ،وستكون قرية
«ج ــذم» عــامــة مميزة فــي سياحتنا
الصيفية.
ق ــري ــة بـ ــن ع ـ ـضـ ــوان «قـ ــريـ ــة جـ ــذم»
تـتـمـيــز ب ـف ـنــدق ـهــا ال ـش ـع ـبــي ،وف ـنــدق
ـاه
ح ــدي ــث ومـ ـج ــال ــس ت ــراثـ ـي ــة ومـ ـق ـ ٍ
ش ـع ـب ـي ــة ومـ ـتـ ـح ــف رائ ـ ـ ـ ـ ــع ،وي ـم ـك ــن
مـمــارســة ريــاضــة الـطـيــران الـشــراعــي
فـيـهــا ،وأي ـض ــا ه ـنــاك م ــواق ــع سالكة
لفريق «هايكنج» الكتشاف مسارات
سـيــاحـيــة ج ــدي ــدة ،ومـمـكــن مـمــارســة
رياضة تسلق الجبال ،وفيها مميزات
َ َّ
جغرافية ومناخية أخاذة.
«عـسـيــر» ستفاجئ زوارهـ ــا صيف
هذا العام بقرى أثرية قديمة ،وقرى
س ـي ــاح ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وأس ـ ـ ــر مـنـتـجــة
تـقــدم الــوج ـبــات الـعـسـيــريــة الشهية،
و«خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوك ـ ـ ــم م ـ ـ ــن سـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة ت ــركـ ـي ــا
االنتهازية».
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