أزمة العمالة المنزلية
لـجــأ بـعــض الـمــواطـنـيــن لـلـخــروج مــن أزم ــة ع ــدم تــوفــر الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة للبحث عن
المخالفين وتشغيلهم ،والكثير أنقذتهم تأشيرة «الــزيــارة الشخصية» التي تتيحها
بوابة وزارة الخارجية بجلب عاملة منزلية بتأشيرة زيــارة ،وفي حال اتفاق الطرفين
يتم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بشكا رسمي ،وكانت تلك الخدمات ميسرة وفيها
الكثير من التسهيل على المواطنين.
لكن محتكري استقدام العمالة المنزلية لم يتركوا المواطن في حاله ،وضغطوا على
وزارة العمل ،التي بدورها قدمت ً
طلبا إلى وزارة الداخلية بإيقاف تحويل الزيارة إلى
ً
إقامة ،وذلك حماية لمصالح شركات االستقدام.
هذه اإلجــراءات وفي ظل ارتفاع أسعار االستقدام الجبر العديد من األسر للجوء الى
خيار مخالفي اإلقامة للعمل وبرواتب عالية تصل الى  3000ريال.
إن النظام يسمح للزائر وطالب الزيارة بتحويل التأشيرة إلى إقامة ،إذن يفترض على
كل الوزارات المعنية تسهيل معاملة للحد من تلك األزمة.
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مرحلة المنتديات الحوارية
وتأثيرها في المجتمع

رأي:
أمين الحباره

للتواصل مع الكاتب
N.Alkhyari@saudiopinion.org

رأي:
ال شــك أن المجتمع الـسـعــودي مــر بمرحلة مخاض
ف ـكــري ،ب ـ ً
ـدء ا مــن أح ــداث ال ـحــادي عـشــر مــن سبتمبر،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ل ـه ــا ت ــداع ـي ــات ـه ــا الـ ـفـ ـك ــري ــة ،ســاه ـمــت
«منتديات اإلنترنت» الحوارية منذ تلك الحادثة ،في
نشاط فكري يطل من نوافذ حوارية جديدة ،ما سمح
بانهمار غير مسبوق للعديد من األطروحات الناقدة
للخطاب الديني واالجتماعي.
ك ــان ذل ــك فـتـ ًـحــا ج ــدي ـ ًـدا فــي الـســاحــة الـفـكــريــة ،حين
أصبحت المنتديات نافذة حــواريــة جديدة بمتناول
الجميع ،مــع مــا تحمله مــن خاصية
ال ـك ـتــابــة بــأس ـمــاء م ـس ـت ـعــارة ،تعفي زاوية
ص ـ ــاحـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــن ض ـ ــري ـ ـب ـ ــة س ـل ـط ــة
المجتمع.

إشراقة

مــا يعني حــريــة كاملة فــي التعبير
عــن ال ــرأي ،وفــي طــرح األسـئـلــة ،وفي
المشاركة في الحوارات الجدلية الدائرة حول قضايا
ذات طابع ديني أو اجتماعي ،شكلت ظاهرة اإلرهاب
 آن ــذاك  -م ــادة ثــريــة للكتابات الـتــي تـحــاول تحليله،وتفسيره ،للوصول إلى األسباب الداعية لها.
ً
ً
كبيرا مــن المجتمع ،ســواء
لقيت المنتديات إقـبــال
كأعضاء فاعلين فيها ،أو متابعين لها ،ورغــم كل ما
أح ــاط بـهــا مــن صـعــوبــات الح ـقــة ،تمثلت فــي اإلغ ــاق
ال ـق ـســري لـبـعـضـهــا ،وف ــي ع ـجــز إدارات بـعـضـهــا عن

كتبه نيابة عن فريق العمل عبدالوهاب العريض

ناصر اخلياري

ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى م ـس ــاره ــا ال ـ ـحـ ــواري ال ـم ـف ـتــوح بين
لتيار ما ،إال أن لتلك المرحلة
مرتاديها ،دون التحيز
ٍ
ً
حقيقيا على المجتمع ،فــي نـشــوء التحوالت
تــأثـيـ ًـرا
ال ـف ـكــريــة ،وف ــي م ــدى تـغـيــر ال ـم ـفــاه ـيــم ،وف ــي تـحــريــك
الساكن ،وإب ــراز المخفي ،واستنطاق المسكوت عنه
في مسائل فكرية ،ودينية ،واجتماعية عديدة.
َْ
يمكن القول :إن تلك المرحلة أث َر ْت الحراك الفكري في
المجتمع كله ،ولم يقتصر ذلك على دوائر النخب ،بل
امتد لكل شرائح المجتمع ،وأهم من ذلك تعرية التيار
ال ـم ـت ـط ــرف ،وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
أدبيات خطاب «الصحوة» ،فقد كان
ً
السجال ً
وصاعدا بالمكاشفة.
حادا
م ــا ن ـش ــاه ــده الـ ـي ــوم ف ــي الـمـجـتـمــع
م ــن م ــرون ــة ف ـكــريــة ،ورفـ ــض للتشدد
ال ــديـ ـن ــي ،وانـ ـ ــدثـ ـ ــار ه ــال ــة ال ـقــدس ـيــة
التي أحــاطــت بالمنتمين لتيار الـصـحــوة ،فإنما هي
إره ــاص ــات مــرحـلــة الـمـنـتــديــات ال ـتــي أشـعـلــت ج ــذوة
الفكر ،وأوق ــدت شمعة العقل ،وأنطقت األلسن لتعبر
ع ــن ذات ـه ــا ،وعـقـلـهــا ،ومـجـتـمـعـهــا الـ ــذي يـنـشــد حـيــاة
طبيعية ،خالية من التشدد والتطرف.
إذن ف ـل ـت ـلــك ال ـم ــرح ـل ــة ف ـض ـل ـه ــا ،ف ـم ــا أت ـ ــى ب ـعــدهــا
إنـمــا يتكئ على ال ـحــراك الـفـكــري ال ــذي هيأته مرحلة
المنتديات في المجتمع.

يكتبون في العدد القادم

خالد قماش

تركي رويع
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فوزية الشنبري
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تاريخ الحب
للتواصل مع الكاتب

R.ALSAB@SAUDIOPINION.ORG

رأي:
ي ـق ــال إن ال ـح ــب ه ــو اخـ ـت ــراع ح ـض ــاري ون ـح ــن لسنا
فــي نـهــايــة ت ـط ــوره ،وف ــي ال ــواق ــع رب ـمــا ن ـكــون فــي أولــى
الخطوات على تاريخ الحب ،ومازلنا نتعلم كيف يمكن
أن نكون أكثر براعة فيه.
الـفـكــرة مــن ذك ــر تــاريــخ ال ـحــب ،هــو تــذكـيــر أنفسنا أن
ً
هنالك ُسبل مختلفة لتصنيف العالقات البشرية ،وأن
البشر لم يشعروا بالحب بالطريقة التي يحبون بها
ً
اآلن ،أو قد يحبون بها مستقبل.
ً
وتحديدا بمدينة
عودة للتاريخ ،يحكى أنه في سوريا
ماري عام  ،1775حيث يعيش «زمري لين» ملك المدينة
وزوج ـت ــه «ش ـب ـتــو» أم ـي ــرة مـمـلـكــة يــام ـهــاد ال ـم ـجــاورة،
وب ـع ـيـ ًـدا عــن الـحــب ك ــان ه ــذا الـ ــزواج يمثل ال ـقــوة وهــو
ً
تماما ،إذ سيسمح للملك بتوسيع ثروته
زواج نفعي
ونـفــوذه للتمدد ،قــام الملك «زم ــري» بتزويج ثمان من
بناته على ثمانية حكام من المدن المجاورة ،ولنفس
األسباب ،يعتقد سكان ماري أن الزواج ال يعكس مقدار

حــب كــل مــن الــزوج ـيــن لــآخــر ،لكنه م ـقــدار فــائــدتــه في
مجال الـتـجــارة والــروابــط االجتماعية وال ـحــرب ،وهــذا
ً
غريبا بالنسبة لي على األقــل ،وذلــك لعدم وضع
يبدو
أي اع ـت ـبــارات للمشاعر الـتــي تعتبر
وسيلتنا الــوح ـيــدة فــي ال ـح ـيــاة« ،أن
تـحــب زوج ـتــك جـمـلــة تـبــدو مضحكة زاوية
ذلك لوقت».
ن ـن ـت ـقــل إلـ ــى ف ــرن ـس ــا  1147وه ـن ــاك
«جــوفــري رودي ــل» أحــد أقــدم الشعراء
الجوالين والــذيــن زادت شهرتهم في
جنوب فرنسا في القرن الثاني عشر،
كـتــب الـشـعــر فــي مــوضــوع واح ــد تـحــديـ ًـدا وه ــو الـحــب،
ولكن بطريقة استثنائية وجــديــدة فــي ذلــك الــوقــت ،أال
وهو الحب المنفصل عن أي اعتبارات عملية ،والذي ال
يتضمن إنجاب األطفال ,أو المال ،أو أي نوع من تبادل
المنافع.

انطباعات

أخـ ـ ــذ ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ال ـ ـحـ ــب عـ ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد بـشـكــل
كبير ،لكنهم لــم يــربـطــوه بــالــزواج ،وتــم تعريف الحب
الرومانسي آنذاك على أنه الشيء الذي تشعر به تجاه
شخص مــا ،لــن تقوم بأعمال المنزل
معه ،هذا الحب المنفصل عن الحياة
الواقعية.
ً
ف ـم ـث ــا ق ــد ي ـف ـكــر «روديـ ـ ـ ـ ــل» وه ــو
الـ ــذي وق ــع ف ــي ح ــب مـلـكــة ط ــراب ــس -
في جمالها ملكة  -دون التفكير في
أن ــه س ـت ـحــدث خ ـصــومــة مـعـهــا على
مكان تعليق اللوحة ،وهــذا يذكرني
بقصيدة ساخرة لصديقي الشاعر حسن السبع عندما
وص ــف قـيــس وحبيبته لـيـلــى قــائــا :ثــم انـتـهــى شهر
اللباقة «والشياكة» والعسل ،وتحالفت ليلى مع الثوم
المفصص والبصل ،إلى نهاية القصيدة ،وتعطلت لغة
الغرام وساد في البيت الجدل ،إذ إن االعتقاد أن فكرة

ت ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرر ظـ ــاهـ ــر
االسراف والتبذير
في كل رمضان

رائدة السبع

السكن وتقاسم المسؤولية تفسد الحب.
ً
انتظارا لنصف آخر يكملنا
أتصور أن الحب ليس
أو يبذل نفسه من أجلنا ،وإنما كي نمنحه مشاعرنا
الطيبة ،تاركين إياها تنطلق في مسارها الطبيعي
دون اشـ ـت ــراط م ـق ــاب ــل ،ال ـح ــب ه ــو ال ـج ــوه ــر لـلـحـيــاة
اإلنـســانـيــة وهــدف ـهــا ،بــل هــو ال ـقــوة الـمـحــركــة للتقدم
ً
ً
إدراكيا وهو
االجتماعي واألخالقي ويعد الحب فعل
الحقيقة الوحيدة لفهم جوهر اإلنسان.
إذن يمكننا تـكــويــن مــامــح مــذهــب إنـســانــي جديد
يكون فيه الحب هو المطلق وتخضع ألبعاده جميع
القيم واألفكار والتعاليم ,نعم حتى الحب عبادة ،ألن
اإلنسان يستعذب كل شيء في سبيل أن يظفر بجوهر
الفعل المطلوب.
ً
وأخيرا ،يجب أن ّ
نعي أن حب الله هو جوهر الحب
وصـ ـف ــاؤه ف ــري ــد ف ــي ك ـي ـنــون ـتــه وب ــدون ــه ي ـن ـعــدم ســر
الوجود.

اغتراب
S.ALNAHRI@saudiopinion.org

رأي:
ش ـعــور طـفــل ظ ــل يـنـبــض ويـتـضـخــم مع
م ـ ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات فـ ــي ج ـ ــوف ذل ـ ــك ال ـق ـلــب
النابض ،الــذي كانت تنهال على مخيلته
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة األسـ ـئـ ـل ــة،
ع ـك ــس عـ ـق ــول أق ــران ــه ،زاوية
أسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة ال ت ـق ـن ـع ـه ــا
األجـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــامـ ــدة
املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ،وردود
الـبـبـغــاوات بمسلمات
صلبة.
أسـئـلــة يـشـعــر بـهــا تـنـكــر بـعــض جـســده،
وتـسـتـغــرب مــن غ ــرائ ــزه ،ال ـتــي يـجـبــر على
نكرانها ،وكتم أصواتها ،في الظلمة ،حتى
ال تراها األعني.
كــان ال بــد لــه أن يتعلم الـكــذب ،ويتوقف
عن طــرح األسئلة ،التي لم يكن يجني من
طــرحـهــا إال الــزجــر ،والـتــوبـيــخ ،وال ـضــرب،
والتهديد بعقاب بعدي لو عاد لتمريرها
على لسانه.
ً
ً
ً
ً
مكانيا
زمانيا
فكريا
اغترابا
لقد عــاش
وس ــط غ ــاب ــات أسـئـلــة م ــن مـعــانــي حـيــاتــه،
وكـ ـن ــه ع ــاق ــات ــه بـ ــاآلخـ ــريـ ــن ،واألش ـ ـي ـ ــاء،
واألرض ،والـسـمــاء ،وهــو ال يجد األجوبة
الشافية ،املهدئة لحرقة أسئلته ،مما عيشه
وســط حـيــرة فـكــريــة ،ت ــدور بــه فــي دوام ــات
الـنـهــار ،وتنتهي بــأن تشفطه فــي حلزون
م ـج ــاري ال ـل ـيــل ،ل ـي ـت ـشــرذم ب ـم ـنــام يـطــويــه
بالحسرة ،والتطلع ،والحرقة ،التي تلهب
أوصــالــه ،قبل أن يفقد ذاتــه الهائمة وسط
طغيان املـنــام.لـقــد ح ــاول أن يـمــرر أسئلته
إلى كل من حوله ،وعجز أن يجد ما يريح
نـفـســه ال ـث ــائ ــرة ع ـلــى الـنـمـطـيــة ،وع ـلــى كل
م ــا ي ـش ـعــره بــأخــاق ـيــة ومـنـطـقـيــة وح ـيــاة
اإلجــابــات املعلبة ،التي يأتي بعضها من

الصعود
للعمق

وللصورة رأي
ً
الـصــوم تجليات تشعرك حقا بجوع الفقير وحــاجــة المسكين ،الـصــوم صحة للبدن ،وتــأمــل للعقل،
ّ
وفضاء شاسع واسع تغشاه األلفة وتحفه التعامالت اإلنسانية ،بصرف النظر عن الدين والعرق واللون.
ً
ً
ً
ونفسيا لمن استطاع إلى
وروحيا
جسديا
رمضان فيما يبدو لي ،هو محاولة إلعادة تأهيل المؤمن
ذلك سبيال.

خالد قماش – كاتب رأي

شاهر النهاري
عقول مغتربة ملت مثله التساؤل ،وعرفت
ً
لها طرقا أقــل أذيــة للنفس ،بالهروب عبر
ســراديــب الـظــام العفنة ،إلــى دنيا التمرد
وامل ـب ـه ـجــات قـلـيـلــة األدب،
وهـ ــو يـ ـح ــاول تـحــاشـيـهــا،
ً
ويتمنى أن يالقي له طريقا
تنير فيه الحقيقة ،وتزهر
الثقة ويثمر الحوار القابل
لــإبـحــار ،مهما كــان الفهم
ً
ُم ـك ـلــفــا ي ـح ـتــاج م ـســاحــات
أوس ــع مــن ال ـحــريــة ،والـتــي
يهابها الجميع ،لكي ال يــدفـعــون ثمنها،
ال ـ ــذي ي ـس ـت ــدع ــي ت ـ ــرك ص ــاب ــة املـ ـ ـ ــوروث،
وجمود املسلمات ،فهم أجنب من أن يفعلوا
ذلــك ،مرتعبون ،يجنحون للكذب والنفاق
والترديد.
ً
اغ ـتــراب ب ــأن يـجــد الـعـقــل نفسه مختلفا
عن جميع من حوله ،وحتى ولو وجد من
يفهمه ،فإنه يظل ً
حذرا من الدخول معه إلى
مناطق ضيقة ،قــد يصعب الـعــودة منها،
ً
فيبقى سجينا بقضبان املاضي ،وأصفاد
ف ـك ــر غـ ـي ــره ،ولـ ــواعـ ــج كـ ــره ن ـف ـس ــه ،لـيـبـلــغ
حقيقة حقده على الــوجــود واملــوجــوديــن،
ممن يضطر ملداهنتهم ،وتتبع خطواتهم،
عن غير اقتناع.
اغـ ـت ــراب أن يـعـيــش بـجـســد واحـ ــد ينكر
خالياه ،وبأنفس عديدة يختلف جوهرها
ع ـ ــن مـ ـظـ ـه ــره ــا ،وال ـ ـن ـ ــاس يـ ـظـ ـن ــون أن ـه ــم
يـعــرفــونــه ،وه ــم يـجـهـلــون مــا ي ـكــون تحت
ج ـلــده ،وس ــط اغ ـتــرابــه ،ال ــذي ال يـشـعــرون
ب ــه ،ألن ـهــم م ـنــاف ـقــون ،ل ـب ـســوا ال ـك ــذب منذ
صـ ـغ ــره ــم ،حـ ـت ــى أصـ ـب ــح ص ـم ـت ــه ومـ ــوت
ً
ً
طبيعيا ،جميل،
ســؤالــه فــي نظرهم أم ـ ًـرا
يصفقون له.

 28مايو 2019م

الثالثاء  23رمضان  1440هـ

3

(العدد  ) 148السنة األولى

المسجد يعكس
أزمتنا
للتواصل مع الكاتب
t.alarady@saudiopinion.org

رأي:
ً
بعيدا فهي
فــي المسيحية تذهب الكنيسة
متطاولة متعالية في أطراف المدينة أو على
مرتفعاتها ،بينما فــي اإلس ــام فــإن المسجد
وس ــط ال ـســوق وب ـيــن أبـنـيــة ال ـن ــاس ،وه ــو في
ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــه مـ ــؤس ـ ـسـ ــة أكـ ـث ــر
ً
ـانــا ل ـل ـع ـبــادة ،زاوية
م ــن ك ــون ــه م ـك ـ
ففيه التعليم والفصل بين
ً
الخصومات أيضا.
ه ــذا ال ـف ــرق ب ـيــن المسجد
والكنيسة يمكن أن يختصر
ك ـث ـيـ ًـرا م ــن م ـعــانــي اإلس ـ ــام ف ــي ال ـح ـي ــاة ،في
واق ـع ـن ــا ال ـم ـعــاصــر ت ـغ ـيــر دور ال ـم ـس ـجــد مع
خروج التعليم والقضاء إلى الحالة النظامية
الـحــديـثــة ،لـكــن ظــل «الـفـكــر الـمـسـجــدي» على
ً
مستوى المفاهيم ً
ومنسجما مع تنوع
قائما
المشكالت.
ي ـقــول عـلــي ع ــزت بـيـقــوتــش ،رح ـمــه ال ـلــه «ال
ً
مسلما دون الحد األدنى
يمكن أن يكون الفرد
من الحضارة» ،وقصد بذلك الربط بين أركان
ً
اإلسـ ــام وال ـف ـعــل ال ـح ـض ــاري ،فـمـثــا الـصــاة
تقتضي النظافة والعلم بالمواقيت ,والزكاة
تقتضي ً
علما بالحساب وهكذا ،هذا اإلشعاع
ال ـح ـض ــاري ه ــو ق ـصــة اإلسـ ـ ــام وت ــأث ـي ــره في
حركة التاريخ.
ً
في واقعنا المحلي تبلغ األزمة مبلغا يضر
بــال ـس ـلــم االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي م ـخــال ـفــة صــريـحــة
ل ــواح ــد م ــن أه ــم أه ـ ــداف وآث ـ ــار ال ـص ــاة وهــو

بعض
األقاويل

طارق العرادي

«ض ـب ــط اإلي ـ ـقـ ــاع االج ـت ـم ــاع ــي» وفـ ــق ق ــان ــون
الطمأنينة ،فعلى الرغم من قيمة الصالة في
اإلسالم إال أنه ينحاز للهدوء والرفق والوقار
حــال التأخر عنها «امـشــوا وعليكم السكينة
والــوقــار ،فما أدركـتــم فصلوا
وما فاتكم فأتموا».
لـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــل أزمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا وفـ ـ ــق
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــاه ـ ـي ـ ــم أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،فـ ـق ــد
أص ـب ـح ـنــا وك ــأن ـن ــا ن ـت ـصــارع
عـلــى المسجد أو فـيــه ،فهذه
اللغة المبتذلة كل عام مع قدوم شهر رمضان
والـ ـنـ ـق ــاش ح ـ ــول أص ـ ـ ــوات الـ ـمـ ـكـ ـب ــرات ،وذل ــك
االرت ـبــاك المخل بقضاء بعض االحتياجات
عند النداء للصالة وكأننا في حالة استنفار
ومشهد يخالف التوجيه النبوي بالسكينة
والهدوء.
وم ــا قــابــل ذل ــك مـمــن يـطـلــب فـتــح الـمـحــات
أثـ ـن ــاء الـ ـص ــاة ومـ ــا ف ـيــه م ــن تـلـفـيــق وإث ـ ــارة
ومبالغات ،مواقف السيارات حول المسجد،
وك ــل أح ــد يـضـيــق عـلــى اآلخـ ــر ،فــوضــى شــرب
المياه داخــل المسجد ،كــل ذلــك وغـيــره جــراح
غــائــرة فــي ثقافة المسجد وال طــب لها فيما
يـبــدو ويظهر مــن أداء مؤسسي أو تصحيح
للمفاهيم تقوده نخبة واعية.
ً
مسجد الضرار فكرة أكبر من كونها مكانا
ً
آخر للصالة ،وعندما يصبح الضرار محمول
في النفوس والعقول ،فمتى نقيم الصالة؟.

معركة عين جالوت
للتواصل مع الكاتب

«ابن حميد» ونادي
أبها األدبي

m.alshuwaier@saudiopinion.org

للتواصل مع الكاتب

رأي:

S.alhammadi@saudiopinion.org

رأي:
فيما كـنــت أستجلب الــذكــريــات الجميلة عن
فـقـيــد الـمـشـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد ب ــن عـبــدالـلــه
بــن حـمـيــد ،مــن خــال أمـسـيــة الــوفــاء الـتــي رســم
مالمحها نادي أبها األدبي بالتعاون مع أمانة
منطقة عسير ،بحضور عميد أدباء عسير أحمد
مطاعن ،ورموز الفكر واألدب بالمنطقة ،شعرت
بــالـغـبـطــة والـ ـس ــرور لــوفــاء
المجتمع في زمــن شح فيه زاوية
الــوفــاء ،وسعدت أكثر بذلك
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ن ـ ــادي أدب ــي
يـمـثـلــه ن ـ ــادي أب ـه ــا األدبـ ــي
وق ـ ـط ـ ــاع حـ ـك ــوم ــي ي ـم ـث ـلــه
أمانة منطقة عسير.
م ـ ـمـ ــا ن ـ ـتـ ــج ع ـ ـنـ ــه ح ـســب
حــديــث الــدك ـتــور أحـمــد مــريــع ،حـصــول الـنــادي
على صك أرض يقيم النادي عليها مشروعاته
ونشاطاته المتعددة بعد طول انتظار ،ومطالبة
األمين الدكتور وليد الحميدي بتجهيز برنامج
متكامل ومتنوع طوال الصيف مع كامل الدعم
م ــن «األم ــان ــة» ل ـهــذه ال ـن ـشــاطــات الـمـنـبــريــة ،بل
مـنـحـهــم فــرصــة االس ـت ـف ــادة م ــن ع ــرض الـصــور
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة واألفـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ش ــاش ــة

بيادر

صالح احلمادي

«األمــانــة» التي أقامتها في شــارع الفن «وسط
مدينة أبها».
فــي ليلة الــوفــاء تـحــدث أمـيــن عسير الدكتور
ول ـ ـيـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ش ـ ـيـ ــق ،وتـ ـط ــرق
ل ـمــواض ـيــع عـ ــدة سـ ــوف ن ـت ـنــاول ـهــا ف ـي ـمــا بـعــد،
ث ــم ت ـحــدث ن ـجــل الـفـقـيــد ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـلــه بن
حـمـيــد ،ثــم ابـنــه الــدكـتــور أحمد
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـمـ ــع مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــده
وقــدمـهــا لـلـســاحــة الـثـقــافـيــة في
ن ـســخ م ـت ـتــال ـيــة ،ك ـتــوث ـيــق مهم
لعطاء الفقيد وتوثيق لمرحلة
تاريخية عايشها أهل المنطقة
على مدى ستين ً
عاما.
كما تحدث عميد أدباء عسير
أح ـم ــد م ـطــاعــن ب ـك ـل ـمــات م ـخ ـت ـصــرة وص ــادق ــة،
وأنصف الفقيد بعض الحضور ،الدكتور سعد
ب ــن ع ـث ـمــان وإب ــراه ـي ــم الـ ـل ــوذ ،ب ـس ــرد ش ـه ــادات
ً
تعزيزا ألدواره القيادية واإلبداعية.
األمـ ـسـ ـي ــة ص ــادف ــت ل ـي ـلــة ال ـص ـن ــف م ــن شـهــر
ً
ً
رمـضــان ،وصــادفــت تعاطفا جـيــاشــا وذكــريــات
متناغمة مــع الـشـهــر الـكــريــم «اذك ـ ــروا محاسن
موتاكم» وقد كان.

فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة س ـن ـت ـح ــدث عــن
م ـ ـعـ ــركـ ــة ت ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك
الفاصلة فــي الـتــاريــخ اإلســامــي في
العصر الوسيط ،حيث كان انتصار
المسلمين فيها بمثابة حفظ اإلسالم
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــع
وت ـمــدد الـمـغــول في زاوية
الـ ـب ــاد اإلس ــام ـي ــة،
ه ـ ــذه ال ـم ـع ــرك ــة هــي
«ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوت»
الـ ـت ــي ح ــدث ــت سـنــة
658هـ1260/م.
كـ ــان ال ـم ـغ ــول ع ـن ــد وص ــول ـه ــم إل ــى
حلب وقـتــل مــا يـقــارب مــائــة ألــف من
س ـكــان ـهــا ،ودخ ــول ـه ــم دم ـش ــق ب ــدون
قـتــال وسيطرتهم عـلــى ب ــاد الـشــام،
َ
حيث لم يتبق لهم سوى مصر فقط،
فــأدخـلــوا الــرعــب فــي نـفــوس الـنــاس،
وأص ـب ــح ال ـن ــاس ف ــي خ ـطــر قــائــم من
هول األفعال الوحشية التي قام بها
المغول.
فكان المماليك الذين حكموا مصر
بعد األيــوبـيـيــن هــم الـمـســؤولــون في
مواجهة المغول ،وكان «هالكو» قائد
الـمـغــول قــد رج ــع إل ــى ب ــاده بـعــد أن
وضع نسيبه «كتبغا» ً
قائدا للجيش.
وكان قد سأل حاكم حلب األيوبي

تخاريف

السلطان يوسف بعد أســره عــن أمر
الـمـمــالـيــك ف ـهــون عـلـيــه أم ــره ــم ،مما
جـعـلــه يـطـمـئــن ويـ ـغ ــادر إل ــى ب ــاده،
ً
أرس ــل «كـتـبـغــا» رس ــا إل ــى الـسـطــان
ق ـطــز س ـل ـطــان الـمـمــالـيــك يـطـلــب منه
االسـ ـتـ ـس ــام ،فـقـتــل
«قطز» الرسل وعلق
رؤوس ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى
ب ــاب زوي ـل ــة ،وأعـلــن
ال ـج ـه ــاد ،وتـصــالــح
م ــع ال ـقــائــد الـظــاهــر
بـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرس وانـ ـ ـض ـ ــم
ً
ً
كبيرا وس ــار بهم
إلـيــه ،وأع ــد جيشا
إلى مكان في فلسطين يقال له «عين
ج ــال ــوت» وه ــو ف ــي طــري ـقــه م ــر على
الصليبيين فــي عكا وت ـهــادن معهم
بأن يسير في أراضيهم وأال يكونوا
ً
عونا لخصمه.
فــوصــل الـسـلـطــان قـطــز إل ــى مـكــان
المعركة ،ورتب جيشه ،وفي الخامس
والعشرين من شهر رمضان من سنة
658ه ـ كان هو يوم المعركة ،فخطب
«قطز» في جنوده وربط ذيل فرسه،
وت ـح ـنــط ،وحـثـهــم عـلــى ال ـج ـهــاد إمــا
النصر أو الشهادة ،فكان لهذا الكالم
وقـ ــع ك ـب ـيــر ع ـلــى ن ـفــوس ـهــم ،ف ـكــانــوا
كــاألســود الضاربة تضرب كــل شيء
أم ــام ـه ــا وت ـف ـت ــك ب ـ ــه ،وت ــدم ــر جـيــش

محمد الشويعر
المغول وتشتت بالجبال.
وكـ ــان ال ـقــائــد ال ـظــاهــر ب ـي ـبــرس له
دور كبير في تلك المعركة هو ومن
معه من رجاله ،فلبى المماليك النداء
ودافـ ـع ــوا ع ــن اإلس ـ ــام والـمـسـلـمـيــن،
وأخذوا بثأرهم من المغول ،وحفظوا
اإلس ـ ــام ،وأق ـف ــوا ال ـمــد الـمـغــولــي في
الـبــاد اإلســامـيــة ،وكــان هــذا النصر
بمثابة إعالن تأسيس دولة المماليك
التي استمرت زهــاء قرنين ونصف،
حيث ضم المماليك الشام مع مصر
وأصبحوا دولة إسالمية قوية.
وع ـن ــدم ــا ع ـلــم «هـ ــوالكـ ــو» بـهــزيـمــة
جـ ـيـ ـش ــه ال ـ ـت ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى ح ـ ــاك ـ ــم ح ـلــب
ال ـس ـل ـط ــان ي ــوس ــف وق ـ ـ ــال ل ـ ــه :كـيــف
خــدعـتـنــي بـتـهــويــن ق ــوة الـمـمــالـيــك؟
ف ـق ــال ل ــه :أن ــا أردت ذل ـ ــك ،فـقـتـلــه في
الحال.
لــم يـمــض عـلــى حـكــم الـمـمــالـيــك في
م ـصــر والـ ـش ــام سـ ــوى ث ــاث ــة ع ـقــود،
حـتــى تــم ط ــرد الصليبيين مــن بــاد
الـ ـش ــام ن ـه ــائ ـ ًـي ــا ،ع ـل ــى ي ــد ال ـسـل ـطــان
األش ــرف خليل ق ــاوون سنة 692ه ــ،
وكــان لهم الـشــرف فــي تطهير البالد
اإلس ــامـ ـي ــة م ــن دن ـ ــس الـصـلـيـبـيـيــن
واستعمارهم بالد الشام لمدة قرنين
من الزمان.

األثنين  22رمضان  1440هـ

 27مايو 2019م

(العدد  ) 147السنة األولى

4

