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تشكيالت فريدة
اجلبال املنحوتة ب�سبب
عوامل التعرية ،وال�سهول
املرتفعة من �أجمل ت�ضاري�س
منطقة العال ،غرب اململكة
العربية ال�سعودية .يف هذه
اللقطة متتزج كائنات
احلياة الفطرية مع روعة
الت�ضاري�س.
تصوير :محسن الدعجاني
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العقير التاريخي
ميناء يطل على اخلليج العربي،
يف منطقة الأح�ساء� ،شرق اململكة
العربية ال�سعودية ،ويعد الأول
فيها .عقد فيه امللك عبدالعزيز،
طيب اهلل ثراه ،كث ًريا من
االتفاقيات ال�سيا�سية.
تصوير :عبداهلل العماني
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توأما حجل
عندما يبد�أ مو�سم هجرة الطيور
يكون لبع�ض مناطق اململكة ن�صيب
منها .طائرا حجل يهبطان يف
منطقة تبوك للراحة قبل �أن
ي�ستكمال مع ال�سرب الهجرة نحو
غرب �أفريقيا.
تصوير :فواز الشريف
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ملجأ الفيلة
جمموعة من الفيلة يف حممية ت�شوبي الوطنية،
يف جمهورية بوت�سوانا ,وهي املوطن الأ�صلي للفيلة
كبرية احلجم .وقد باتت ملج�أ لكثري من احليوانات
الهاربة من ال�صيد اجلائر.
Photograph By: Frans Lanting
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ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ﻧـﻮر

اﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﺣﺒﺎﺑﻚ
ان ،ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻧﻮر ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺷﺤﻦ ﺧﻄﻚ ،واﻟﺤﺼﻮل
ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻋﻠـــﻰ رﺻﻴـــﺪ إﺿﺎﻓـــﻲ ﻣﺠﺎﻧـــﻲ ﻳﺼـــﻞ ﺣﺘـــﻰ 300%
ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎت داﺧﻞ ﺷﺒﻜﺔ زﻳﻦ وﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  2ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎﻧ ﻣﻊ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﻠﺨﻂ!
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻚ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺳﺎرع ﺑﺰﻳﺎرة أﺣﺪ ﻓﺮوع أو ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻊ زﻳﻦ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻚ ﻳﺠﺐ
إﺑﺮاز اﻟﺠﻮاز أو اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة

حول العالم

افرد جناحيك
على �شبه جزيرة �أب�شريون يف �أذربيجان تطري هذه الفرا�شة اخلطافية بعد �أن تفرد جناحيها امللونني .هذا النوع اجلذاب
من الفرا�شات يعي�ش يف جميع القارات عدا القارة املتجمدة اجلنوبية.
Photograph
Photograph
By:By:
Rena
CoryEffend
Richards
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معالم

جامع الكتبية
�أول

ما يتبادر �إىل الذهن هو معنى
ا�سم هذا اجلامع الذي يتو�سط
مدينة مراك�ش يف املغرب .ا�ستقى جامع
الكتبية ا�سمه من كلمة عامية تطلق على
اخلطاطني وباعة الكتب الذين اتخذوا
�ساحة بالقرب من اجلامع مكا ًنا لبيع
كتبهم حتى �صارت �سو ًقا معروفة.
ُبني امل�سجد عام 1147م على يد
املهند�س يعي�ش املالقي على طراز العمارة
املوحدية واملرابطية يف الأندل�س .ثم �أعيد
بنا�ؤه عام 1158م .وجتلت فنون هذه
العمارة يف الأقوا�س والزخارف اجلب�سية
والقباب التي بلغت  11قبة ،والأروقة
الكثرية التي بلغت  17روا ًقا� .أما مئذنته
امل�ستطيلة فقد بنيت من احلجر الرملي
املجلوب من جبل كيليز يف مراك�ش ،وت�شبه
�إىل حد كبري مئذنة اخلريالد يف �إ�شبيلية
التي بنيت يف عهد املوحدين .مئذنة
جامع الكتبية تعد رمزًا ملراك�ش .فال�سياح
يحملون معهم مناذج منها �صنعت من
الفخار ال�شبيه باحلجر الرملي.
اجلامع من الداخل �ساحر مثل
ت�صميمه اخلارجي .فمنربه اخل�شبي يعد
�أعجوبة من �أعاجيب ال�صناعة الإ�سالمية
فن ًيا و�آل ًيا �إذ يتحرك ح�سب حاجة
اخلطيب .وقد �صنع يف قرطبة يف القرن
الثاين ع�شر امليالدي ب�أمر من الأمري
املرابطي علي بن يو�سف بن تا�شفني.
ينب�سط هذا اجلامع على م�ساحة تبلغ
 5300مرت مربع.
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ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷهﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ

اﺳﺘﺨـﺪﻣـﻬـﺎ ﻟﻔـﺮﺻـﺔ اﻟﻔـﻮز ﺑـ

ﻣـﻠـﯿـﻮن

5186 5091 1111 1111

4000 8811 1111 1111
5358 5091 1111 1111

1,000,000

ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑـ  500ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺭﺑﺢ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺭﺑﺤﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  20ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ  50,000ﺭﻳﺎﻝ
تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام
* ﻄﺳﺛل الﻈسﺊﺋ السﻈﻌي ) ﺖسﺈ ﻇﻌع الﺊطاﺻﺋ (  %38.75لﺳمﻘء الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ ﻄﻆ  2,500رﻏال ﺖﺎى  3,999رﻏال  %32.39لﺳمﻘء الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ  4,000رﻏال ﺸما ﺸﻌق
** الرﺠﻌم السﻈﻌﻏﺋ لﺊطاﺻات الفﻐﺞا بﻐسك وﻄاﺠﺎرﺾارد تﻐﺎاﻇﻐﻌم ﻊﻎ  400رﻏال ،والﺊطاﺻات الﺊﻘتﻐﻈﻌم ﻊﻎ  600رﻏال

800 244 1005

رﯾﺎل

 24ساعة

 24ساعة
في

جنيف

ُتعد مدينة جنيف ثاني أكبر مدن
سويسرا ،وأكبر المدن الناطقة
باللغة الفرنسية .تشرف المدينة
على بحيرة جنيف ،إحدى أكبر
البحيرات غرب أوروبا ،ويتهادى على
أرضها نهر الرون ،بينما تحتمي بقمم
جبال األلب الجميلة.

يتخذ كثري من املنظمات الدولية من جنيف مق ًرا
لها ،ومن �أ�شهر هذه املنظمات منظمة الأمم
املتحدة ،لذلك �أطلق عليها عا�صمة ال�سالم.

أين تسكن؟
Grand Hotel Kempinski Geneva
يحظى هذا الفندق الفاخر مبوقع متميز على
�شاطئ بحرية جنيف ،ليوفر لنزالئه �إطاللة
�ساحرة .وتت�سم غرف الفندق برحابتها وديكورها
املتميز ،والدرجات اللونية الهادئة والإ�ضاءة
الطبيعية .ي�ضم الفندق ثالثة مطاعم تقدم �أ�شهى
امل�أكوالت الإيطالية ال�شهية� ،إ�ضافة �إىل امل�أكوالت
ال�صينية .كما يحتوي الفندق على م�سرح دو ليمان
الذي ي�ست�ضيف �أ�شهر الفنانني يف العامل ،ومركز
لياقة ،بالإ�ضافة �إىل م�سبح داخلي.
18

 -أغسطس 2018

أين تذهب؟
تتيح جنيف لزائرها اال�ستمتاع مبمار�سة ريا�ضة
ت�سلق اجلبال ،والتنقل بني القمم اجلبلية عرب عربات
التلفريك ،وال�سباحة على ال�شواطئ ال�ساحرة،
والقيام برحالت بحرية .ميكن االطالع على �أحدث
العرو�ض الفنية عرب زيارة مركز الفن املعا�صر،
و�صاالت الفن ومعار�ضه التي ت�شتهر بها جنيف� ،إذ
يطلق عليها املن�صة الأوروبية للفن املعا�صر.
من �أبرز معامل اجلذب ال�سياحي يف جنيف:
املدينة القدمية ،التي متثل اجلزء التاريخي الذي
يحفل باملباين ذات الطرز املعمارية القدمية .ومن
املعامل ال�شهرية نافورة جنيف التي ي�صل ارتفاع املاء
فيها �إىل مئة و�أربعني مرتًا.
ُيعد ق�صر الأمم من معامل اجلذب يف املدينة،
ج�سد رمزًا لعا�صمة ال�سالم� .إذ ي�ضم الق�صر،
و ُي ّ
الذي ُ�شيد بني عامي  ،1936-1929املقر الأوروبي
للأمم املتحدة ،وهو �أكرب مركز للأمم املتحدة بعد
مقرها يف نيويورك.

ماذا تتسوق؟
حتتوي �أماكن الت�سوق يف جنيف على �أفخم
العالمات التجارية ،وت�ضم املدينة عددًا من �أهم
ال�شوارع التجارية التي ت�ضم املتاجر ومراكز
الت�سوق ،ومنها �شارع رو دون رون� ،أحد �أهم
�أ�سواق جنيف الذي ي�ستقطب حمبي �أحدث
خطوط الأزياء ،واملنتجات الفاخرة من املالب�س،
وال�ساعات ،واجلواهر ،والكماليات.
يقع يف قلب املدينة ال�شارع التجاري رو دي ال
كونفيدرا�سيون ،وهو �شارع خم�ص�ص للم�شاة،
تتوزع على جانبيه املحال التجارية للعالمات
ال�سوي�سرية والعاملية .ومن املراكز التجارية
املعروفة مركز بالوك�سري �أحد �أ�ضخم املراكز يف
جنيف ،ومركز كونفديرا�سيون الذي ي�ضم عددًا
كب ًريا من املحال التجارية الفخمة ،ومركز بالنيت
�شارميي ،ومركز غلوبو�س.

من هنا وهناك

ثالث خطوات للنجاح
يرى

جيف بيزو�س ،م�ؤ�س�س موقع �أمازون ورئي�سه
التنفيذي� ،أن بلوغ النجاح يتطلب االلتفات
�إىل ثالث خطوات مهمة على ما ن�شرته جملة Inc.
املتخ�ص�صة يف عامل الأعمال ،وهي:
• �أحط نف�سك بالأ�شخا�ص املنا�سبني� :إذا كنت
تريد �إجناز �أ�شياء مميزة ،ف�أنت بحاجة
�إىل فريق من الأ�شخا�ص الرائعني يعرفون
ما يفعلونه ،ولديهم الذكاء الالزم للعمل مع
الآخرين يف الوقت نف�سه.
• انتهج عقلية مبتدئ يرجو تع ّلم كل �شيء :تكمن
م�شكلة بع�ض النا�س يف و�ضع جمموعة من
اخلرباء م ًعا ملواجهة م�شكلة ما .ومن اخلط�أ �أن
يفكروا جميعهم يف �أن لدى كل واحد منهم جميع
احللول ،لذلك ي�صبح توظيف من ي�سميهم بيزو�س
«عقول املبتدئني» �أكرث جدوى �أحيا ًنا ،حيث جتري
�إعادة التفكري يف كل �شيء من الألف �إىل الياء،
ورمبا يجري تقدمي حلول مبتكرة.
• كن م�ستعدً ا ملمار�سة اللعبة على املدى البعيد:
ي�ؤيد بيزو�س َمن يفكرون على املدى البعيد ،وال
ي�ضحون بالقيمة طويلة الأجل من �أجل حتقيق
ّ
النتائج على املدى الق�صري.

نمو السياحة العالمية
تهدف

�صناعة ال�سياحة العاملية �إىل م�ضاعفة
عدد امل�سافرين ج ًوا �إىل  7.8مليار
م�سافر �سنو ًيا بحلول عام  ،2036بد ًال من  4مليارات
م�سافر يف الوقت احلايل.
كتبت خبرية �صناعة ال�سفر وال�سياحة تيفاين
مي�سراي ،يف موقع املنتدى االقت�صادي العاملي �أن
هناك ثالثة اجتاهات تقنية ميكن �أن تحُ دث طفرة
كبرية يف جمال ال�سياحة:
أنزَ لأجلك :ميكن ا�ستخدام التقنية الذاتية
• � جْ ِ
حلجز الفنادق وت�أجري ال�سيارات ،و�سداد قيمة
التذاكر ،وا�ستخراج بطاقات �صعود الطائرة.
• ت�صميم رحالت �سياحة لزيارة مناطق جديدة
وغري م�سبوقة ،على منت �سفن ت�ستلهم �أ�سلوب
�سفن الرحالت اال�ستك�شافية الكت�شاف املنطقة
القطبية اجلنوبية� ،أو رحالت ا�ستك�شاف
الف�ضاء اخلارجي.
• تقنية �سل�سلة الكتل «بلوك ت�شني» :وهي تقنية
م�ستحدثة تمُ ِّكن من االحتفاظ ب�سرية بيانات
الأع�ضاء وت�أمينها ،بحيث يجري ت�شفريها
لي�صعب اخرتاقها من قبل القرا�صنة ،حيث
تنفذ عربها التعامالت املالية ب�سرية تامة.
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من هنا وهناك

الرياضات الذهنية تحمي الدماغ
ن�شر

موقع فرونتريز العلمي املتخ�ص�ص ،درا�سة
قام بها علماء برازيليون عكفوا على درا�سة
نتائج ت�صوير دماغ امر�أة عجوز كانت متار�س ريا�ضة
اليوغا لأوقات طويلة ،والحظوا �أن اجلهة الي�سرى من
الدماغ �أكرث �سماكة مقارنة بغريها ،ممن ال ميار�سون
اليوغا .هذه املنطقة من الدماغ هي امل�س�ؤولة عن
وظائف الإدراك ،مثل االنتباه والتذكر ،وهو ما يت�سق
مع كثري من الدرا�سات التي �أثبتت �أن ممار�سة
ريا�ضات الت�أمل مثل اليوغا ،هي احلل الأمثل لتح�سني
هذه الوظائف واحلفاظ عليها.
مع التقدم يف ال�سن حتدث تغريات بيولوجية
للدماغ ت�سبب انخفا�ض وظائف الإدراك.ويحدث
ذلك نتيجة �أن الغ�شاء الدماغي ي�صبح �أقل �سماكة،
وبالتوجه نحو ممار�سة ريا�ضات الت�أمل ميكن
حت�سني القدرات العقلية� ،إذ �إن العقل مثله مثل
خ�صو�صا
باقي الأع�ضاء يقوى مبمار�سة الريا�ضات،
ً
ريا�ضتي التفكر والت�أمل.

انتشار السيارات الكهربائية
من

املتوقع �أن حتوز ال�صني على ن�صف مبيعات
ال�سيارات الكهربائية املنتجة يف غ�ضون
ال�سنوات ال�سبع القادمة� ،إذ حظيت بخُ م�س
مبيعات ال�سيارات الكهربائية على م�ستوى العامل
يف عام  ،2017مع تراجع �شراء ال�سيارات العاملة
بالوقود التقليدي.
من املتوقع ،وفقًا ملوقع املنتدى االقت�صادي العاملي،
�أن ترتفع مبيعات ال�سيارات الكهربائية بحلول عام
 2025بنحو ع�شرة �أ�ضعاف املبيعات احلالية ،لتمثل
مبيعات ال�سيارات الكهربائية ما ن�سبته  %19من
مبيعات ال�سيارات يف ال�صني ،و %14يف �أوروبا،
و %11يف الواليات املتحدة الأمريكية.
كما �سيت�ساوى ثمن ال�سيارات الكهربائية مع
ثمن ال�سيارات التقليدية بحلول عام  ،2020وعندها
�سيحدث حتول كبري نحو �شراء ال�سيارات الكهربائية.
من �أبرز الأ�سباب امل�ساعدة على تعزيز التوجه
نحو ال�سيارات الكهربائية :انخفا�ض �أ�سعار
البطاريات اجلافة� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�صني �ستحمل
�صانعي ال�سيارات العام القادم على �إنتاج ال�سيارات
الكهربائية عرب برنامج متويل جديد يتعلق بالطاقة
النظيفة لل�سيارات.
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الحج

الحج

ُ
رحلة ال َبيتِ ال َعتِيق
على كل مسلم بالغ مستطيع للحج
َ
قبل أن
أن يباد َر إلى أداء الفريضة الواجبة عليه،
يعرض له أم ٌر يمنعه من الحج.

أ .د .عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

يف �أجواء البلد احلرام ،وبني جباله ووديانه،
تن ّقل اخلليل ،عليه ال�سالم ،وتوافدت على البيت
العتيق فيما بعد �أعدا ٌد من الب�شر ال
يح�صيهم �إال اهلل تعاىل ،م�ستجيبني لنداء
خالقهم ،تلتقي جموعهم الغفرية ،ب�أجنا�سهم
و�ألوانهم املختلفة ،ولغاتهم املتنوعة ،يف م�شاهد
�إميانية رائعة حول الكعبة ،متجردين من كل
الفوارق ،يجمعهم رابط الإميان باهلل تعاىل،
موحدين له ،يطوفون حول بيته ،وهم ي�ست�شعرون
مكانة الكعبةِ ،وع َظ َم حرم ِتها.
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(وا�س)

الحج

م�شهد جلموع احلجيج يف عرفة (وا�س)

بعد

�أن ترك اخلليل �إبراهيم ،عليه ال�سالم،
زوجته هاجر وابنها الر�ضيع �إ�سماعيل،
قفر ،و�أر�ض قاحلة ،ال ما َء
عليهما ال�سالم ،يف مكانٍ ٍ
فيها وال طعام ،وال �أني�س ،وودعهما وهو يقول } :ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮝ{

(�إبراهيم ،من الآية.)37 :
تَبقى الأم ور�ضي ُعها ،وينف ُد ما معهما من املاء
يتفجر ما ُء زمزم ،وتنتهي ِحقْب ٌة قا�سي ٌة
والتمر ،ثم َّ
ع�صيب ٌة من َ
ال�سنون،
اجلدْ ب يف ذلك املكان ،وتتواىل ِّ
ومتوت هاجر ،ويكرب طفلها ،ويرجع اخلليل �إبراهيم،
عليه ال�سالم� ،إىل ذلك املكان ،ويلتقي ولده ال�شاب،
و ُيف�ضي �إليه مبا �أمره اهلل تعاىل به ،من بنا ِء بي ِته
العتيق ،قال تعاىل} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
وع َر َ�ض ذلك على
ﮅﮆ{ (احلج ،الآيةَ .)26 :

ابنه �إ�سماعيل ،عليه ال�سالم ،وقال له�« :إن اهلل قد
أبني له بيتًا يف هذه الربوة ،و�أ�شار �إىل
�أمرين �أن � َ
26
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م�شاهد �إميانية رائعة يف احلرم املكي (وا�س)

�أَ َك َم ٍة مرتفعة على ما حولها ،ت�أتيها ال�سيول من كل
النواحي وال تعلو عليها» ،رواه البخاري .ف�شرع هو
وابنه يف تنفيذ ما �أمره اهلل به ،م�ستعي ًنا باهلل ،وكان
يبني وابنه �إ�سماعيل ،عليهما ال�سالم ،يهيئ ما يحتاج
�إليه ،وينقل احلجارة على كاهله ،وهما يدعوان اهلل
تعاىل وي�س�أالنه القبول والإعانة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{ (البقرة،
�آية ،)127 :فجعال يبنيان ويدوران حول البيت
ويقوالن} :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{ (البقرة،
من الآية ،)127 :حتى �أكمال البناء و�أ ّمتاه.
بعد �أن فرغ �إبراهيم ،عليه ال�سالم ،من البناء،
دعا اهلل تعاىل بقوله} :ﭪﭫﭳ{ (البقرة ،من
الآية ،)128 :فجاءه جربيل ،عليه ال�سالم ،وقال له:
ُط ْف بالبيت �سب ًعا ،فطاف هو و�إ�سماعيل ،عليهما
ال�سالم ،ثم �ص َّليا خلف املقام ركعتني ،ثم �أراهما بقية
املنا�سك ،ال�سعي بني ال�صفا واملروة ،والإفا�ضة من
عرفات ،ومن مزدلفة ،ورمي اجلمار.

و�أمر اهلل خليله �إبراهيم ،عليه ال�سالم ،ب�أن
ينادي يف النا�س �أن يحجوا بيت اهلل احلرام،

}ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕ{ (احلج� ،آية .)27 :ودعا �إبراهيم ،عليه

ال�سالم ،لأهل مكة املكرمة بالربكة ،و�أن يرزقهم اهلل
حمرما �آم ًنا .و�س�أل
حرما
ً
من الثمرات ،و�أن يجعله ً
َ
اهلل تعاىل �أن يبعث فيهم ر�سو ًال منهم ،وعلى لغتهم
لتتم عليهم النعمتان الدينية
الف�صيحة البليغةّ ،
والدنيوية .فا�ستجاب اهلل دعاء خليله ،عليه ال�سالم،
فبعث فيهم ر�سو ًال هو �أف�ضل الر�سل وخامتهم
و�أ�شرفهم ،و�أكمل له الدّين ،و�آتاه ما مل ي� ِؤت �أحدً ا
وعم بدعوته �أهل الأر�ض ،على اختالف
قبلهّ ،
�ألوانهم و�أجنا�سهم ،و َت َبا ُي ِن لغاتهم و�صفاتهم ،يف
�سائر الأم�صار والأزمنة� ،سيدنا حممد ،عليه �أف�ضل
ال�صالة و�أزكى الت�سليم.
ً
�شاخما ثابتًا ،يق�صده
بقي هذا البيت العظيم
امل�سلمون ويحجون �إليه كل عام ،حتر�سه عناية اهلل

رمي اجلمرات (وا�س)

وتوعد جل وعال كل من ق�صده ب�سوء �أو �أذى
تعاىلَّ .

�أن يذيقه �أ�شد العذاب} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ{ (احلج،

الخامس من
ح ُّج بيت اهلل الحرام هو الركن
		
ُ
أركان اإلسالم ،وهو ُ
فرض عين على كل مكلَّف مستطيع،
إذ جاء التعبير القرآني بصيغة اإليجاب واإللزام

الآية .)25 :ولقد كان عليه ال�صالة وال�سالم يطوف
بالكعبة ،وينظر �إليها ،ويقول« :ما �أطيبك و�أطيب
ريحك ،ما �أعظمك و�أعظم حرمتك ،والذي نف�س
حممد بيده ،حلرمة امل�ؤمن �أعظم عند اهلل من
حرمتك» ،رواه ابن ماجه.
امل�سلم وهو يطوف حول البيت العتيق ،يعلم �أنه يف
ُ
مكان �أ َّمنه اهلل تعاىل ،ودعا عباده �إىل �إقامة �أجواء
�إميانية يف ربوعه} :ﮧﮨﮩﮪﮫ{ (�آل عمران،
من الآية .)97 :وي�شمل الأمانُ الإن�سانَ  ،والنباتَ ،
واحليوانَ َ ،
واملال ،يقول عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن
هذا البلد ح ّرمه اهلل يوم خلق ال�سماوات والأر�ض ،فهو
حرا ٌم بحرمة اهلل �إىل يوم القيامة ،و�إنه مل يحل القتال
فيه لأحد قبلي ،ومل يح ّل يل �إال �ساعة من نهار ،فهو
27

الحج
متيز البلد احلرام بخ�صائ�ص عظيمة ،ومقا�صدَ
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�سامي ٍة (وا�س)

جموع امل�سلمني يف �صحن الطواف باحلرم املكي (وا�س)

حرام بحرمة اهلل �إىل يوم القيامة ،ال ُيع�ض ُد �شوكه ،وال
ُين ّفر �صيدُه ،وال ُ
تلتقط لقطته �إال من َع َّرفها ،وال يختلى
خاله» متفق عليه.
�إنها خ�صائ�ص عظيمة ،و�أحكام عديدة ،انفرد
حلكم جليلة ،ومقا�صدَ �سامي ٍة.
بها البلد احلرامِ ،
َ
وفر�ض اهلل على عباده �إحياءه باحلج ،الذي هو الركن
ُ
اخلام�س من �أركان الإ�سالم .فهو فر�ض عني على
ُ
كل مك ّلف م�ستطيع .قال تعاىل} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ{ (�آل
ن�ص يف �إثبات
عمران ،من الآية .)97 :فهذه الآية ٌّ
الفر�ضية ،حيث جاء التعبري القر�آين ب�صيغة الإيجاب
والإلزام }ﮬﮭﮮ{ ،و�أكدت تلك الفر�ضية ،بقوله
ج ّل �ش�أنه} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{ .فقد جعل مقابل
امل�سلم ال يرتك هذا
الفر�ض الكفر ،فدل هذا على �أن َ
الواجب وهو قادر عليه.
يجب احلج مر ًة واحد ًة يف عمر امل�سلم� ،إذا كان
م�ستطي ًعا قاد ًرا عليه .وهذا من رحمة اهلل وتي�سريه
على عباده .وقد خطب ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
يوما فقال« :يا �أيها النا�س قد
و�سلم ،يف �أ�صحابه ً
ُف ِر َ�ض عليكم احلج فحجوا» ،فقام رج ٌل فقال� :أ ُك َّل
عام يا ر�سول اهلل؟ ف�سكت حتى قالها ثال ًثا ،فقال

ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :لو قلتُ  :نعم
لوجبت ،وال ما ا�ستطعتم ،احلج مرة ،فمن زاد فهو
تط ّوع» .ثم قال« :ذروين ما تركتُكم ،ف�إمنا هَ َل َك من
كان قبلكم بكرثة �س�ؤالهِ م ،واختالفهم على �أنبيائهم،
ف�إذا �أمرتكم ب�شيء ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم ،و�إذا
نهيتكم عن �شيء فدعوه» ،رواه م�سلم.
ينبغي على امل�ستطيع �أن يبادر �إىل �أداء احلج،
قبل �أن يعر�ض له �شيء يحول بينه وبني القيام بهذه
الفري�ضة .فقد قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم« :تعجلوا �إىل احلج ف�إن �أحدكم ال يدري ما
احلج
يعر�ض له» ،رواه �أحمد .ف�إذا �أخّ ر ال�شخ�ص َّ
بعد �أن توافرت جميع �شروطه فيه ،فكان م�ستطي ًعا
قاد ًرا ميلك من املال والنفقة ما يو�ص ُله �إىل مكة
و�سائر امل�شاعر ويعيدُه �إىل بلده ،فف ّرط يف الذهاب
عا�ص
�أو �س َّوف وتكا�سل ف�إنه على خطر عظيم ،وهو ٍ
يلب نداء ربه ،ومل ميتثل �أمر
هلل تعاىل� ،إذ مل ّ
ر�سوله ،عليه ال�صالة وال�سالم.
الأحاديث الواردة يف ف�ضل احلج وثوابه كثرية،
تب�شر باخلري العظيم والأجر الكرمي َّ
وهي ّ
كل َمن
حج ،و�أتى به على الوجه الأكمل ،والتزم ب�آدابه،
ومنها حديث �أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه ،قال:

�سمعت ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يقول:
يف�سق َر َج َع كيوم ولدته
َ«من ّ
حج هلل فلم ير ُفث ومل ُ
�أمه» ،متفق عليه.
التقرب �إليه مبا
على احلاج �أن ينوي يف حجه
َ
ير�ضيه من الأقوال والأفعال ،و ْليحذ ْر من الرياء
وال�سمعة واملفاخرة ،ف�إن ذلك من �أقبح املقا�صد ،ومن
�أعظم ما يحبط العمل .قال عليه ال�صالة وال�سالم:
«العمر ُة �إىل العمرة كفار ٌة ملا بينهما ،واحلج املربور
لي�س له جزاء �إال اجلنة» ،متفق عليه .واحلج املربور:
هو الذي ال يخالطه �إثم ،وقيل :امل َت َق َّبل ،وقيل :الذي ال
رياء فيه وال �سمعة وال رفث وال ف�سوق.
قال احل�سن الب�صري ،رحمه اهلل« :احلج املربور:
�أن ترجع زاهدًا يف الدنيا ،راغ ًبا يف الآخرة».
فعلى كل م�سلم بالغ م�ستطيع للحج �أن يباد َر �إىل
�أداء الفري�ضة الواجبة عليهَ ،
قبل �أن يعر�ض له ما
مينعه من احلج ،ال �سيما �أن احلج يف هذا الزمان
�أ�صبح �سه ًال مي�س ًرا .فالطرق ُم�س ّهلة ،وامل�شاع ُر مهي�أة.
فقد وفرت حكومة هذه البالد ،جزاها اهلل خ ًريا ،ك ّل
ما يحتاج �إليه احلاج ،وقدّمت وتقدّم �سائر اخلدمات
والت�سهيالت ل�ضيوف الرحمن.
تق ّبل اهلل من اجلميع حجهم وغفر لنا ولهم
29
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احلمد هلل،خَ َّ�ص ِ
احلج ٍ
وال�صال ُة
مو�س َم ِّ
مبزيد من الطاعات والق ُرباتَّ ،
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الم على نب ِّينا حم َّمد عبداهلل ور�سوله املبعوث بالهدى
وال�س ُ
َّ
احلج النيرِّ ات� ،صلَّى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبِه والتابعني
أحكام ِّ
والب ِّينات ،و� ِ
ومن تبعهم ب�إح�سانٍ يرجو الفو َز ب�أعلى اجلنَّات ،والنَّجا َة من مهاوي ال َّد َركات،
و�سلَّم ت�سلي ًما كث ًريا.
�أ َّما بعد:
ِّ
عام ت�ستقبل �أ َّم ُة
كل
من
أيام
ل
ا
هذه
مثل
يف
أماثل:
ل
ا
القراء
ر
مع�ش
فيا َ
ٍ
ً
وت�شرئب �إليها الأعناق ،وتخفق
أب�صار،
ل
ا
إليها
�
ترنو
عظيمة،
ة
منا�سب
الإ�سالم
ُّ
النفو�س امل�سلمة .تلكم هي فري�ضة احلج �إىل
بها
وت�ستب�شر
ؤمنة،
�
امل
القلوب
لها
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
بيت اهلل احلرام ،وها هي قد �أ�ضا َء ْت يف �سماء الأ َّمة �أنوارها ،وتلألأت لياليها
ِ
ِ
والربكات ِثما ُرها،
وباخلريات
وع َبق َْت بالب�شائرِ �أزها ُرها،
و�أ�شرقَ نها ُرهاَ ،
جيج ف�ضائ ُلها و�آثا ُرها ،قال تعاىل} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
و�س َط َع ْت يف �أف ِئد ِة احلَ ِ
َ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ{ (�آل عمران :من الآية.)97:
احلرام قد �أناخَ ْت مطاياهاَّ ،
بيت ا ِ
وها هي طال ِئ ُع وفو ِد ِ
وحطت ركا ِئ َبها.
هلل
ِ
َّ
حطت ِ
جيج مت ََاعها
للح ِ
مواك ُب َ
والك ُّل من ف ِ
َرط ال�سعاد ِة يج�أَ ُر
�أه ًال بكم َومرح ًبا وفو َد الرحمنِ يف ِ
مهد الدينِ والإ�سالم ،يف َمو ِئلِ ا ِلإجاللِ
ِ
أقد ِ�س الديا ِر والبقا ِع ،و�أطهرِ الأرجاء والأ�صقاع.
والإِعظام ،يف مك َة املك َّرمةَ � ،
َ
من به من �سالم ِة الو�صولِ ،
�أ ُّيها
احلجاج امل َي ِامني :ا�ش ُك ُروا اهلل على ما َّ
ُ
ِ
وقدا�ستَه.
رمتَه ،وطهارتَه
وح�صولِ امل�أمول،
وا�ستح�ض ُروا ً
دوما عظم َة املكانِ ُ
ُ
وح َ
َ
رحاب ِ
ف�أنتم يف ِ
البيت العتيق ،يف مهبط الوحي ،ومنبع الر�سالة ،وم�صدر
�إ�شعاع نور الإميان للب�شرية جمي ًعا .من هنا :حيث ت�سكب العربات ،وتتنزَّل
رب
الرحمات ،وتُقال العرثات ،وتُرفَع الدرجات ،وتُكفَّر ال�سيئات ،و َيجود ُّ
مرفوعا« :واحلَ ُّج ا َملبرْ ُ و ُر َل ْي َ�س َل ُه َجزَ ا ٌء �إال
الرب َّيات ،كما يف حديث �أبي هريرة
ً
ً
وخ�شوعا ،ورجاء ،وخُ فُوتًا،
ًا،
ت
وقنو
وتلبية،
،
ال
اجلَ َّن ُة» ،فلي ُكن حالكم ذك ًرا وترتي
ً
ودموعا تتح َّد ُر على ال َوجنَاء ،وا�ستغفا ًرا
وت�ضرعا ب�أب َهى ال ُّن ُعوت،
ودعاء ،ونداء،
ً
ً
مناحا للعف ِو وكر ِمي الف�ضلِ واجلزاءِ.
للذنوب واحلَ و َباءِ ،وا�س ِت ً
أعظم العبادات ،له من ِ
املقا�ص ِد
�أيها الق َّراء الكرام :احل ُّج عباد ٌة من � ِ
واملنا ِف ِعِ ،
واحل َك ِم وال ِ
ليح�ص َل له ِب ُّر
حاج �أن ي�ست�ش ِع َرهُ ،
آداب ما ينبغي لكل ٍّ
احلج ،ويعو َد ٍ
ب�شيء من منا ِف ِعه و�آثار ِه.
ِّ
احلكم والواجبات� :أن يكون احل ُّج ُم َ
أعظم ِ
ِ
نط َلقًا
�
و
والغايات،
د
املقا�ص
م
أه
�
ف
ُ
ُّ
اخلال�ص هلل} ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
لتحقيق التوحيد
ِ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ{ (احلج ،)26 :والتَّجافيِ عن كلِ
الكتاب وال�سنَّة ،ومن كلِ عقيد ٍة مل يكن عليها �س َل ُف هذه الأ َّمة.
ما ُيخا ِل ُف
َ
املقا�صد ال�شريفةِ ،
ق َّراءنا الأكارمَّ � :إن من ِ
واحل َكم املنيفة ،التي ت َغ َّياها
إ�سالم من ِ�شرعة احلج ،ما َع َم َد �إىل الروح وما �أ َكن َّْت من ُر ُعونات كي ُير ِّق َيها،
ال ُ
واحلوا�س،
آثام ل ُيز ِّك َيها ،و�إىل املدار ِِك
�
من
ت
َح
ج
ا
وما
اجلوارح
إىل
�
�ص
و�شَ خَ
ترَ
َ
ِّ
ٍ
ُ
ِّ
ِ
َ
ٍ
النبي
به
ى
و�ص
ما
املعاين:
يك
ت
ها
أ�شراط
�
و
ها،
ي
ل
ج
ي
ف
ر
أوزا
�
من
ت
ب
ق
ت
اح
َ
َ
ُ َ
وما َ
َّ
ُّ
«من َح َّج َف َل ْم َي ْر ُفثْ ولمَْ َيف ُْ�سقْ َ ،ر َجع
العدنانِ � ،صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث قالْ :
َك َي ْو َم َول ََد ْت ُه �أُ ُّمهُ».
معا�ش َر ا ُ
حل َّجاج الكرام :ما �أرو َع �أن ي�ست�ش ِع َر احلا ُّج والزا ِئ ُر مكان َة هذا
ُ
َ
ُ
َ
َدا�سة هذه البِقاع املبا َركة ،وما �أحيطت به من التعظيم
البيت العتيق ،وق َ
�شجر ،وال ُي َن َّف ُر فيها �صيد ،وال
واملها َبة ،فال ُي�سف َُك فيها دم ،وال ُي َ
ع�ضد فيها َ
تُل َتق َُط ُلق ََطتُها �إال ملن ع َّرفها ،وال يجو ُز � ًأبدا �أن ُي َح َّولُ هذا املكان �إىل ما ُينافيِ
ِ
ومنهج الإ�سالم ،وال تكونُ فيه دعو ٌة �إال هلل وحده ،وال ُيرف ُع
مقا�ص َد ال�شريعة
َ
فيه ِ�شعا ٌر �إال ِ�شعا ُر التوحيد هلل والتل ِب َية« :ل َّب ْي َك الل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال �شَ رِ َ
يك ل ََك
َل َّب ْي َك� ،إِ ََّن الحْ َ ْم َد َوال ِّن ْع َم َة ل ََك َوالمْ ُل َْكَ ،ال �شَ رِ َ
يك ل ََك»!
فاحل ُّج فري�ض ٌة وعباد ٌة ِ
وتقدي�س ،لي�س حم ًّال لل�شِّ عارات والت�سيِي�س،
وال جما ًال لل�سيا�سة وال�شِّ عارات� ،أو املَ�سريات واملُظاهرات� ،أو املُ َ
ناظرات
واملُزا َيدات� ،أو اجلدال واملُنا�سبات ،و�إمنا هي رحل ٌة �إميانيةُ ،مف َعم ٌة �أجوا�ؤُها
باملعاين ال�سامية ،والأهداف النَّبي َلة ،وفُر�ص ٌة عظيم ٌة للتوب ِة �إىل اهلل ،والإقبالِ
بعيدا عن اللوثات العقدية والفكرية،
ُوم �صراطه امل�ستقيم ً
عليه� ،سبحانه ،و ُلز ِ

واملخالفات املنهجية وال�سلوكية} ،ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭲ{ (البقرة :من الآية.)197 :
مع�ش َر �ضيوف الرحمن ووفود امللك العلاَّ م :اج َع ُلوا من ُح�سن �أخال ِقكم
أر�ش ُدوا التا ِئ َه ب ُل ٍ
ُعنوانًا لكمِ ،
حتاج ،و� ِ
طف و�إب َهاج ،وعليكم
�ساع ُدوا
َ
ال�ضعيف واملُ َ
و�سد ُدوا
والرتاحم ،وجت َّن ُبوا الإيذا َء
بال�سكين ِة وال َوقار ،والر�أ َف ِة
والتزاح َمِّ ،
ُ
ُ
َّ
ال�صعاب ،وم َّكنَكم من الو�صول �إىل بيته
وقا ِر ُبوا ،وا�ش ُك ُروا ر َّبكم � ْأن ذَ ل ََّل لكم ِّ
احلرام يف �أمنٍ و�أمانٍ  ،و ُي�سرٍ و�سالم .فاحل ُّج عباد ٌة و�سلوكٌ
ح�ضاري ،وهو
ٌّ
ر�سال ُة �أمنٍ و�سالم ،وحم َّب ٍة ووِئام ،ومو َّد ٍة واع ِت�صام ،ال فُرق ٍة وان ِق�سام.
حج ُكم ب ُر ِوح ُتقًى
يا �أ َّم ِتي ا�ستق ِب ُلوا َّ
ال�صدقِ فالت�أخ ُري �إغوا ُء
وتو َب ِة ِّ
ر َّبــا ُه عـفـ ًوا وتوفـيـقًـا ومـغفـر ًة
وج ْد بن�صرٍ ف� َّإن الن�ص َر عل َيا ُء
ُ
وعظيم �آال ِئه ،وجزيلِ نعما ِئه:
مع�شر الإخوة الأماجدَّ � :إن من ف�ضلِ اهلل
ِ
ما َم َّن به على هذه الأ َّمة من متكني
احلرمني ال�شريفَني ،وما ين َع َمان به
َ
ِ
وهما من �أمنٍ و�أمانٍ  ،وا�ستقرا ٍر ِ
واطمئنان ،وما ه َّي�أَ لهما من قياد ٍة
وقا�ص ُد ُ
لقا�ص ِديهما منظوم ًة ُم ِ
ُقد ُم ِ
ِ
ُ
تكامل ًة من
ت
و
ورعايتهما،
دمتهما
بخ
ف
ر
ت�ش
حكيمة
ِّ
ُ
بديع اخلدمات.
جهدا
� َّإن الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال ت�ألو ً
وال ت َّدخ ُر و�س ًعا من خالل م�شاريعها الرائدة ،وبراجمها املاجدة ،ومقرتحاتها
و�أفكارها التطويرية امل�س َّددة ،لتحقيق تطلُّعات القيادة الر�شيدة ،وامل�ساهم ِة
يف حتقيق الر�ؤية الوطنية الأثيلة ( ،)2030وبرامجِ ِ ها النَّافع ِة الأخَّ اذة ،ويف
طليعتها برنامج (خدمة �ضيوف الرحمن) ،الذي جتلَّت فيه حمورية احلرمني
ال�شريفني يف كونهما منط َلق ٍ
جذب للم�سلمني من جميع �أنحاء العامل .ويرنو
التو�سع الهائل يف عدد �ضيوف الرحمن ليبلغ ثالثني مليون زائرٍ
الربنامج �إىل ُّ
يف عام � ،2030إ�ضاف ًة �إىل رغبة الرئا�سة يف اال�ستجابة الفاعلة ملتطلبات الر�ؤية
أمنوذجا متميزًا بني اجلهات احلكومية يف كفاءة
ال�سعودية ( ،)2030لت�صبح � ً
خدماتها و�أداء من�سوبيها وفق ٍ
خطط ا�سرتاتيجية ،ور�ؤي ٍة وا�ضح ٍة �شامل ٍة ح�سب
الأ�س�س العلمية الناجحة يف هذا املجال.
ختاما� :إين �أو�صيكم� ،إخواين ُح َّجاج البيت احلرام ،ب�أن تكونُوا عونًا
ً
ُ
وج ُهون
ي
و
النظام،
ون
َظ
ف
يح
الذين
د،
ل
ا
ل
ا
رجال
من
إخوانكم
ل
أماجِ
أمنِ
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ�شُ
ُ
دم ِتكم من
خ
على
ني
م
ئ
القا
مع
ُوا
ن
و
تتعا
أن
�
و
،
ع
ف
والتدا
م
التزاح
ملنع
د
و
حل
ا
َ
ِ
َ
َ
ُِ
احلرمني ال�شريفَني� ،إدار ًّيا و�أمن ًّيا ،ف�إنهم يع َملون
على
ة
ي
إ�شراف
ل
ا
اجلهات
َ
َّ
ٍ
واجتهاد.
بد�أَ ٍب
َ
ِ
أدام �أمنَهم و�أمانَهم ،ورخا َءهم
حفظ اهلل ُح َّجاج بيته احلرام ،و� َ
وا�ستقرا َرهم ،و�أ َّمت عليهم ِ
عظيم املثوبة والأجر،
منا�س َكهم بكل ُي�سر ،وكت ََب لهم َ
حجهم مربو ًرا ،و�سع َيهم م�ش ُكو ًرا ،وذن َبهم مغفو ًرا ،و�أعا َدهم �إىل بالدهم
وج َع َل َّ
�ساملني غانمِ ِ ني ،م� ُأجورين غري م�أزُورِين� ،إنه جوا ٌد كرمي.
ون�س�أل اهلل �أن يجزي والة �أمرنا امليامني خري اجلزاء ِكفاء ما ق َّدموا للإ�سالم
وامل�سلمني ،وما �أَ ْو َلوا للحرمني ال�شريفني ،وال �سيما هذه امل�شاريع الر�شيدة،
والأعمال اجل َّبارة املجيدة ،و�أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويمُ تِّع الإ�سالم وامل�سلمني بطول بقائه ،ويدمي يف �سماء املجد
ارتقاءه ،وي�سبغ عليه لبا�س ال�صحة والعافية ،ومي َّد يف عمره و�صالح �أعماله،
وي�ش َّد �أزره بويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وال�شكر مو�صو ٌل لأمرينا املحبوب م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل ،حفظه اهلل ,ول�سمو �أمري منطقة املدينة املنورة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،ولنائبيهما الكرميني.
ح ِفظ اهلل بالدنا بالد احلرمني ال�شريفني ،درة الأم�صار و�شامة الأقطار،
و�سالما وا�ستقرا ًرا ،وجعلها �سخا ًء
من كل �سوء ومكروه ،وزادها �أمنًا و�إميانًا،
ً
رخاء ،وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها و�أمنَها ورخاءها ،و�سائر بالد امل�سلمني،
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،و�صلَّى اهلل على نبينا حم َّمد وعلى �آله
و�صحبه و�سلَّم ت�سلي ًما كث ًريا.
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المدينة المنورة

شوق روحي وصيف رطيب
كل ما في المدينة المنورة ينشد
إليه المشتاقون إلى أن تنغسل أرواحهم
بعبقها اآلسر.

عبير الفوزان
تصوير :هشام شما
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عندما ت�صل درجات حرارة ال�صيف �أ�شدها ،ي�صل الأمر �إىل «طباخ الرطب» كما يقول الأجداد ،فينتظرون مو�سم خراف الرطب� ،أو ما ي�سمى
طالئع الرطب ،على �أحر من جمر ال�صيف .ففي ال�صيف فوائد جمة ،ال�سيما �صيف املدينة املنورة التي ال ي�ضيع فيها رطب وال لنب.

مدينة

الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يرثب،
طيبة الطيبة ،املدينة املنورة .تعددت
الأ�سماء لهذا املق�صد الروحي الذي تطيب فيه
الإقامة �صي ًفا و�شتاء .فهي يف ال�شتاء م�شتى� ،أما يف
ال�صيف فالزائر لها موعود ب�أول الرطب الذي يبد�أ

ج ْنيه قبل غريه ،يف �شهر يونيو حزيران على الأغلب.
يف وادي ال�صفراء الذي ينحدر من جبال
ال�سروات ،ويقع غرب املدينة املنورة ويبعد عنها
مب�سافة  120كم ،ومن ا ُ
خل َيوف املحيطة به ي�أتي
�أطيب ثمر النخيل ب�أنواع متعددة ت�شتهر بها املدينة

املنورة مثل العجوة ،والروثانة التي يحملها معه
الزائر من املدينة املنورة هدية للأ�صحاب والأحباب،
وك�أنهما عالمة م�سجلة لهذه البقعة املباركة .امل�شتاق
لطالئع البلح فاملدينة املنورة �ستكون املكان املالئم
لزيارته ،ال�سيما يف ال�صيف.
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المدينة المنورة
� .1إحدى واجهات م�سجد قباء� ,أول
م�سجد بني يف الإ�سالم.
 .2جانب من �ساحات احلرم النبوي
بعد التو�سعة.
 .3متحف حمطة �سكة احلجاز.
 .4قناديل م�ضيئة يف �أحد �أروقة
امل�سجد احلرام.

2

1
�صيف مدينة الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
رطيب بال�شوق الروحي وب�أنواع البلح.وهذا اال�شتياق
الروحي يبد�أ من امل�سجد النبوي ،الذي يعد
بالإ�ضافة �إىل مكانته يف قلوب امل�سلمني ،ذا �أمناط
عمرانية فريدة و�ساحرة .ولقد �شهد امل�سجد النبوي
تو�سعات و�إ�صالحات عدة على مدى عدة قرون ودول
بعد العهد النبوي وعهد اخللفاء الرا�شدين ،فالدولة
الأموية ،والدولة العبا�سية ،والدولة اململوكية،
والدولة العثمانية ،و�أخ ًريا يف عهد اململكة العربية
ال�سعودية .ولقد كانت التو�سعة التا�سعة �أكرب �أعمال
التو�سع التي متت يف عهد امللك فهد بن عبدالعزيز،
رحمه اهلل ،حيث و�صل فيها عدد امل�آذن �إىل ع�شر
م�آذن ،وعدد الأبواب �إىل  41با ًبا ،بالإ�ضافة �إىل
�ساحات عديدة .وامل�سجد النبوي ،بكل ما فيه ،يعد
كنزً ا روح ًيا يمُ تع ف�ؤاد الناظر وعقله ،من تاريخه
ومنط عمرانه ،واملكتبة امللحقة به ،التي ت�أ�س�ست
عام  ،1933يف عهد الدولة ال�سعودية ،وت�ضم كت ًبا
نفي�سة ،وطبعات عدد من امل�صاحف .ويتاح للزائر
�أن يدخل هذه املكتبة و�أن يفيد منها.

3
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إنشاء متحف السالم الذي تم فيه
			
جمع اإلرث الحقيقي لرسالة اإلسالم والسالم
في المدينة المنورة قري ًبا
أول المساجد | يكرث ممن يق�صدون املدينة
املنورة �أنهم يزورون � ً
أي�ضا م�سجد قباء� ،أول م�سجد
بني يف الإ�سالم .فهو وجهة روحية بامتياز .يقع
امل�سجد يف اجلزء اجلنوب الغربي من املدينة
املنورة ،ويبعد عن امل�سجد النبوي نحو  3.5كم� ،أي
مب�سافة ن�صف �ساعة م�ش ًيا على الأقدام .كما �أنه

ي�ستوعب � 20ألف ٍّ
م�صل .فقد جرت تو�سعته عام
1407هـ ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال التو�سعة الأخرية التي
�ست�ستوعب �أكرث من � 50ألف ٍّ
م�صل.
ي�ستمد م�سجد قباء �أهميته الروحية من كونه
�أول امل�ساجد ،فعن �أ�سيد بن احل�ضري �أن ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،قال�« :صالة يف م�سجد قباء

كعمرة» .رواه الرتمذي وغريه ،قال الرتمذي :هو
حديث ح�سن �صحيح.
ويف �سنن ابن ماجه �أن ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال« :من تطهر يف بيته ثم
�أتى م�سجد قباء ف�صلى فيه �صالة كان له ك�أجر
عمرة» .قال ال�شيخ الألباين� :صحيح .لذا كان

4

35

المدينة المنورة

ت�صوير :حممد العنزي

من خبوب املدينة املنورة التاريخية التي ت�شتهر بزراعة النخيل

المشتاق لطالئع البلح فالمدينة المنورة ستكون
		
المكان المالئم لزيارته السيما في الصيف
مق�صدا للحجاج والزائرين ،ملا له من �أهمية
قباء
ً
ولل�صالة فيه ف�ضل كبري.

الحاضر الزاهر | الو�صول �إىل م�سجد قباء
بال�سيارة �سهل و�سل�س ،ولكي يكون �أكرث �سال�سة
م�شروعا
ومتعة حتى م�ش ًيا على الأقدام ف�إن هناك
ً
مميزً ا وهو طريق قباء قيد الإن�شاء الذي يعد من
امل�شاريع الرائدة ،حيث ميكن للزائر �أن مي�شي على
قدميه من امل�سجد النبوي �إىل م�سجد قباء يف طريق
تراثي تتوزع املحال على جانبيه .ويعد بت�صميمه
حتفة معمارية وم�سا ًرا �آم ًنا للم�شاة ،مع �إ�ضافة
مل�سات �إن�سانية وجمالية للطريق .فاملظالت الواقية
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�ستغطي طول الطريق لتقي امل�شاة �إىل قباء من
حرارة ال�شم�س �صي ًفا ،ومن املطر �شتاء.
املدينة املنورة موعود زائرها من حاج �أو �سائح
باملفاج�آت لي�س من مذاق الروح �إىل مذاق الطعم
احللو يف �صيفها فقط ،بل بامل�شاريع الإن�شائية
فيها ،ومبا يوافق روح الع�صر احلديث .فهي
موعودة ب�إن�شاء متحف ال�سالم الذي ت�شرف عليه
الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي ،ويجمع فيه الإرث احلقيقي لر�سالة
الإ�سالم وال�سالم .هذا بالإ�ضافة �إىل متاحفها
الأخرى مثل متحف حمطة �سكة احلجاز ،ومتحف
دار املدينة للرتاث العمراين واحل�ضاري ،ومعر�ض

القر�آن الكرمي الذي افتتح عام  2015يف امل�سجد
النبوي مب�ساحة  1500م .والهدف من هذا املعر�ض
التعريف بكتاب اهلل الكرمي با�ستخدام و�سائل
حديثة وتقنيات متطورة.
مدينة الر�سول ،عليه �أف�ضل ال�سالم والت�سليم،
جتمع ما يتما�شى مع تاريخها الإ�سالمي واملجد
التليد فيها بد ًءا من مواقع الرتاث الإ�سالمي
متجلية يف جبال كجبل �أحد ،مرو ًرا باملتاحف
التي حتتوي على مقتنيات املا�ضي يف �أبهة من
احلا�ضر ،بالإ�ضافة �إىل الأ�سواق احلديثة والرتاثية،
والطرقات الزاهرة والعامرة باحل�س الروحي
والتاريخ وامل�ستقبل.

مالقة
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مالقة

عبق األندلس الندي
سياحة شواطئ وتاريخ وفن.

بني غرناطة وقاد�س تتماهى هذه املقاطعة التي تطل جنو ًبا
على البحر الأبي�ض املتو�سط .من عمق اجلنوب الإ�سباين تنبثق مدينة مالقة
الأندل�سية ،التي �أ�س�سها الفينيقيون قبل �ألف �سنة من امليالد لتكون بذلك
املدينة الأندل�سية الأقدم.

39

مالقة
� .1أحد �أزقة حي ميجا�س الذي
يطل على البحر الأبي�ض
املتو�سط يف مالقة.
� .2أحد �شوارع املدينة القدمية يف
مالقة.
� .3شاطئ مدينة مالقة الرملي،
وهو وجهة ترفيهية للأهايل
وال�سياح.
 .4الق�صبة التي تقع على ه�ضبة
مرتفعة ،وامل�سرح الروماين
الذي يجاورها من �أهم الأماكن
ال�سياحية يف مالقة.

2

1

كل

مدينة يف الأندل�س لها ق�صة وتاريخ ورجاالت
مروا بها وتركوا �أث ًرا ال ميحى من �شعراء،
وفنانني ،وقادة جيو�ش ،وحكماء ،وملوك � ً
أي�ضا .كذلك
مالقة تاريخها يزخر مبن مروا بها وعا�شوا بني
ظهرانيها ابن البيطار واحد من �أولئك .ولد يف القرن
ال�ساد�س الهجري يف مقاطعة مالقة و�أ�س�س علم
ال�صيدلة ،وكان عاملًا بالنبات والعقاقري وت�صنيف
الأدوية .ميكن للزائر �أن ي�شاهد متثا ًال له يف م�سقط
ر�أ�سه بلدة بيناملاذينا املالقية.
الوجهات يف الأندل�س ،ومن بينها مالقة ،تبد�أ
من الأ�شخا�ص لننتهي معهم بالأماكن .فمن متثال
ابن البيطار الذي يقف املارة �أمامه ليقر�ؤوا ما
ُكتب حوله على قاعدته الرخامية بثالث لغات:
العربية والإ�سبانية والإجنليزية ،ال تنتهي الرحلة
ب�أهم املعامل ،بل ثمة ق�ص�ص وحكايات تلد �إحداها
الأخرى مبا يجعل ال�شغف ال�سياحي فيها ال يتوقف.
وك�أن كل موجة من البحر الأبي�ض املتو�سط تعانق
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3

4

ميناء مالقة ثاني أكبر ميناء في
إسبانيا بعد برشلونة ومطارها الدولي
		
ثالث المطارات في إسبانيا
					
�شواطئها تهم�س بحكاية �أخرى يف �أذن الغريب
املتعط�ش لع�شق املدن التاريخية.
القصبة والمسرح الروماني | الق�شعريرة
يف ح�ضرة اجلمال والتاريخ هي �أول ما ينتابك
عندما تقف �أمام الق�صبة يف مالقة� ،إنها ح�صن
وق�صر وتاريخ تليد� .سميت بالق�صبة لأن بناءها
جاء على �شكل م�ستطيالت وجموفة من الداخل،
ولقد انت�شر هذا النمط من العمران ،على �شكل
ق�صبات ،يف بالد الأندل�س .وتكتب  Alcazabaباللغة
الإ�سبانية ،واللفظ م�أخوذ عن العربيةُ .بنيت هذه
الق�صبة يف و�سط مدينة مالقة ،على تلة تطل على
البحر الأبي�ض املتو�سط ،وذلك يف ع�صر ملوك
الطوائف يف عهد بني حمود الذين حكموا مالقة.
لكن العجيب يف هذه الق�صبة �أن �أ�سا�ساتها رومانية
ُبنيت يف القرن العا�شر امليالدي .وجاء بنو حمود من
الأدار�سة ليبنوا �أروع ق�صبة يف الأندل�س .ما مييز
هذه القلعة �أنها ُبنيت لتكون منيعة يف وجه الأعداء
حيث �أحاطت بها ثالثة �أ�سوار .لكن ال�سياح اليوم لن
يروا �إال �سورين ،فالثالث كان يحيط باملدينة التي
ات�سعت رقعتها فتهدم ال�سور.
الدخول �إىل ق�صبة مالقة من حيث كونها

مق�صدً ا �سياح ًيا ي�شبه كث ًريا الدخول �إىل الق�صور
الأندل�سية .فهي املق�صد الأول لل�سياح .حتيط �أ�شجار
النخيل وال�سرو بهذه القلعة التي تف�صلها ق�صبات
متناغمة يف الت�صميم ،وذات م�ستويات خمتلفة.
فهي تطل على البحر من جهة ،وتطل على املدينة
من اجلهة الأخرى ،كما �أنها تقع يف قلب املدينة
القدمية التي حتيط بها املطاعم ،واملتاحف ،واملحال
ال�سياحية املتخ�ص�صة يف بيع التذكارات .واملكان
ي�ضج لي ًال وي�ضاء بالأنوار ال�صفراء التي تزين
الق�صبات ،حتى كاتدرائية مالقة التي بنيت على
�أنقا�ض اجلامع الكبري.
صيف أندلسي متوسط | تعد مالقة الوجه
ال�سياحي احلديث للأندل�س ،وذلك ب�سبب �شواطئها
البديعة على البحر الأبي�ض املتو�سط .وال عجب
يف ذلك فميناء مالقة يعد ثاين �أكرب ميناء يف
�إ�سبانيا بعد بر�شلونة .كما يعد مطارها الدويل ثالث
املطارات .هي وجهة �سياحية ملن هم داخل �إ�سبانيا،
وملن هم خارجها .تتميز بوجود عدد من ال�شواطئ،
ومن �أف�ضلها �شاطئ مالقة الذي يقع يف اجلانب
ال�شرقي من امليناء .ويتميز بوجود متنزه يت�صل به
من خالل ممر طويل مر�صوف برباعة ،طوله يقا�س

مب�سافة ع�شر دقائق �س ًريا على الأقدام .كما توجد
حول هذا ال�شاطئ مطاعم متعددة متتاز ب�أطباق
حو�ض البحر املتو�سط اللذيذة� .أما �أقرب ال�شواطئ
�إىل املدينة فهو �شاطئ ال كليتا مالقة ،ويتميز
بت�ضاري�س فاتنة ،حيث حتيط به الرمال واجلبال.
ومبا �أن مالقة مدينة �سياحية بامتياز ف�إن هذا
ال�شاطئ ال يخلو من مطاعم �ضاجة بالنا�س وروائح
الأطعمة ال�شهية .ثمة � ً
أي�ضا �شاطئ بوراينا الذي
يقع بالقرب من مطار مالقة الدويل وفيه متار�س
الريا�ضات البحرية .وهو مق�صد ملحبي الرجنة.
�أما �شاطئ ال رادا ا�ستيبونا فهو مق�صد ال�سائحني
الأكرب حيث يقع حوله عدد من الفنادق ذات اخلم�سة
جنوم .وهو مكان مثايل ملحبي التخييم.
مبا �أن مالقة هي الوجه احلديث لل�سياحة يف
اجلنوب الإ�سباين ب�سبب �شواطئها املتعددة ،ف�إنها
تزخر � ً
أي�ضا بعدد من املتاحف الفنية ،من بينها متحف
الفنان الإ�سباين بابلو بيكا�سو .وال عجب ،فمالقة
هي م�سقط ر�أ�سه .كما تزهو هذه املدينة الأندل�سية
باملتحف احلديث الذي ي�ضم لوحات فنية تعد من
الأجمل والأندر .ملالقة وجه �سياحي حديث ،ووجه
تاريخي تليد ،قدمي .والوجهان �ساحران �آ�سران.
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يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا
دوما مع الأهداف غري الدينية.
حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً
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حكاية من جزيرة
السعادة
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

�سمعتم من قبل بجزيرة ال�سعادة �أو جزيرة البهجة؟ هل �سبق �أن �سمعتم
حكاية نا�ؤورو؟ نا�ؤورو ( )Nauruلي�س ا�سم كوكب يف جمرة� ،أو ا�سم بطل
مقاتل يف روايات اخليال العلمي� .إنها جمهورية �صغرية يف املحيط الهادي ال تتجاوز
م�ساحتها  21كم مربع وي�سكنها ما يقارب � 14ألف ن�سمة.
ح�سنًا ،ما هي حكاية جزيرة ال�سعادة �أو نا�ؤورو؟ اطمئنوا فل�سنا يف ح�صة جغرافيا
�أو جيولوجيا .ولكن اجلواب يكمن يف الق�صة الرتاجيدية لالقت�صاد النا�ؤوروي.
منذ �أن مت اكت�شافها عام  1798على يد �إحدى البعثاث الربيطانية ،تعاقب
على ا�ستعمار نا�ؤورو كل من الإجنليز ،والأملان ،والأ�سرتاليني ،واليابانيني،
والأمريكان .اكت�شف الفو�سفات يف نا�ؤورو لأول مرة عام  1889ومن بعدها راحت
تلك الدول متت�ص خريات هذا البلد ،وترمي بالفتات ل�سكانه .ولكن بعد �أن نالت
رغدا
نا�ؤورو ا�ستقاللها عام  1968غدت جمهورية �آمنة مطمئنة ،ي�أتيها رزقها ً
من الفو�سفات امل�ستخرج من �أرا�ضيها ،حتى �أ�صبحت يف مطلع الثمانينيات من
القرن املا�ضي الدولة رقم واحد على م�ستوى العامل من حيث معدل دخل ال�شخ�ص
الواحد ،متقدمة بذلك على الواليات املتحدة واليابان يف عز جمدها وطفرتها
أياما وليايل حاملني �سعداء يجوبون البالد،
االقت�صادية .عا�ش �أهل نا�ؤورو � ً
وي�شرتون ما ي�شتهون .مل يكن �أهل نا�ؤورو يف حاجة �إىل العمل ،بل �أتوا بالأجانب
يكن�سون ويغ�سلون ويعملون.
�أ�صبحت الدولة ت�شرتي منتجعات يف هاواي واجلزر املجاورة مالجئ
للمواطنني يف حاالت الطوارئ %95 .من ال�سكان كانوا موظفني حكوميني وراحت
الدولة تقدم خدمات ال�صحة والتعليم جمانًا ،وي�ستلم املوظفون املتقاعدون رات ًبا
ثاب ًتا من الدولة .رمبا عرف النا�ؤوريون يف ذلك الوقت �أن الفو�سفات لن يظل
بعيدا
هناك للأبد ،ولكنهم مل يحبوا �أن ي�شغلوا بالهم ويقلقوا �أنف�سهم ب�شيء ر�أوه ً
ولكنه كان قري ًبا .يف عام  1989ولأول مرة بد�أت كمية الفو�سفات امل�ستخرج يف
التناق�ص ،وا�ستمر املعدل يف انخفا�ض حتى مل يعد ي�ستخرج �إال � 55ألف طن من
�شح الفو�سفات ،ومل تعد نا�ؤورو قادرة على
الفو�سفات عام � .2002أما الآن فقد ّ
ت�صدير كميات كبرية منه.
ماذا ح�صل لنا�ؤورو؟ تبلغ ن�سبة البطالة الآن ما يقارب  .%90واحلكومة تواجه
�صعوبات يف دفع رواتب املوظفني احلكوميني ،واملحافظة على البنية التحتية املتهالكة
من عدم ال�صيانة .يقوم اقت�صاد نا�ؤورو على امل�ساعدات ،واملنح االقت�صادية من
�أ�سرتاليا والدول الأخرى .يف عام � 2006أهديت طائرة من طراز بوينغ لأن كل
الطائرات القدمية �أ�صبحت متهالكة وخطرة على حياة الركاب .يعاين  %30من
�سكان نا�ؤورو مر�ض ال�سكري ،و�أكرث من  %90يعانون الوزن الزائد.
ال�س�ؤال هو :ما الدرو�س امل�ستفادة من جتربة نا�ؤورو لنا؟ الإجابة وبكل ب�ساطة �أنه
كما انتهى فو�سفاتهم فنفطنا وغازنا لن يظال للأبد! ويظل الدر�س الأهم من جتربة
نا�ؤورو هو الإ�سراع بعملية التنمية ال�صناعية ،و�إعادة هيكلة االقت�صاديات الوطنية
دوما :كم �سنة
ب�أ�سرع وقت ممكن قبل �أن يداهمنا الوقت ،حيث يجدر بنا �أن نت�ساءل ً
بقيت على ن�ضوب النفط يف �أوطاننا؟
�أما على امل�ستوى الفردي وامل�ؤ�س�ساتي ،فق�صة نا�ؤورو قريبة من املو�ضوع
الذي يناق�شه الكاتب �سبن�سر جون�سون يف كتابه ال�شهري ال�صادر عام 1998
بعنوان« :من الذي ح ّرك قطعة اجلنب اخلا�صة بي؟ طريقة مده�شة للتعامل مع
التغيري يف حياتك ويف عملك» .يطرح الكاتب ق�صة خيالية لف�أرين وقزمني كانوا
يعي�شون يف منطقة مليئة باجلنب .ويف يوم من الأيام اختفى اجلنب ،فما كان من
الف�أرين �إال �أن حتركا مبا�شرة للبحث عن موقع جديد� .أما القزمان فظال فرتة
ينعيان حظهما دون حراك �إىل �أن قرر �أحد القزمني �أن يبادر بالتحرك والبحث
عن موقع جديد للجنب .وعندما يكت�شف املوقع اجلديد املليء باجلنب اللذيذ
بعد رحلة �شاقة ت�ضمنت جتارب فا�شلة ي�ستوعب القزم الذي حترك �أن كمية
فا�سدا ،لكنه مل يرد �أن يقبل
اجلنب يف املوقع الأول كانت تت�ضاءل ،وطعمه �أ�صبح ً
بحقيقة �أن الواقع تغيرّ .
لعله ميكن اخت�صار ن�صائح الكتاب يف الكلمات التالية :التغيري يحدث ،توقَّع
م�ستعدا
التغيري ،راقب التغيري ،تك َّيف مع التغيري ب�سرعة ،تغيرَّ  ،ا�ستمتع بالتغيري ،كن
ً
كي تتغري ب�سرعة وا�ستمتع بالتغيرّ من جديد!
و�أخت�صر هذه املقالة يف كلمات �سبن�سر جون�سون�« :إذا مل تتغيرّ فمن املمكن �أن تفنى».
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مالية

المالية الجديدة
المالية في خدمة االقتصاد.

برتران بادريه

•

ق�صة الأزمة املالية العاملية عام
 2008بد�أت عندما ا�س ُتحدث النظام العاملي من رماد
احلرب العاملية الثانية.
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ما يو�صف به العقد الذي �أعقب الأزمة
املالية العاملية �أنه كان م�ضطر ًبا� .صحيح
�أنه مل تندلع �أي حروب كربى ،و�أننا حتا�شينا �إىل
حد ما �أخطاء الك�ساد العظيم ،الذي �أف�ضى يف
ثالثينيات القرن املا�ضي �إىل زيادة تدابري احلمائية،
وانهيارات م�صرفية ،وتق�شف حاد ،وبيئة انكما�شية.
غري �أن جتدد التوترات يف ال�سوق ت�شري �إىل �أنه مل
يجر الق�ضاء على هذه املخاطر �أو معاجلتها م�ؤقتًا.
ميكن القول ،من ناحية �أخرى� ،إن ق�صة الأزمة
املالية العاملية عام  2008بد�أت عندما ا�ستُحدث
النظام العاملي من رماد احلرب العاملية الثانية .فقد
�ساعدت مبادرات مثل م�ؤ�س�سات بريتون وودز (ممثلة
يف البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل) ،وخطة
مار�شال ،واجلماعة االقت�صادية الأوروبية ،يف �إعادة
بناء �أجزاء كبرية من االقت�صاد العاملي .وعلى الرغم
من احلرب الباردة� ،أو رمبا ب�سببها� ،أ�سهمت هذه
املبادرات � ً
أي�ضا يف �إعادة �إطالق العوملة التي �أوقفتها
احلرب العاملية الثانية.
تعطلت عملية العوملة يف �أواخر �ستينيات القرن
املا�ضي و�أوائل �سبعينياته ب�سبب حرب فيتنام،
وتعليق قابلية حتويل الدوالر �إىل ذهب ،و�صدمة
�أ�سعار النفط عام  ،1973والركود الت�ضخمي
الكبري .لكن الواليات املتحدة وبريطانيا �شهدتا
نوعا من الثورة املحافظة ،كما �شهدتا � ً
أي�ضا
حينها ً
�إعادة �إحياء ال�سيا�سات االقت�صادية التحررية
اجلديدة ،مبا فيها �إلغاء القيود التنظيمية على
وانفتاحا غري
نطاق وا�سع ،وحترير التجارة،
ً
م�سبوق يف احل�سابات الر�أ�سمالية.
على الرغم من �أن عملية العوملة هذه التي �أعيد
ت�صميمها �أعانت على حتفيز النمو والتنمية� ،إال �أن
ت�أثرياتها كانت متفاوتة ،وفاقت �سرعة ما �أحدثته
من تغيريات مالية واقت�صادية حماوالت التكيف
القانوين وا ُ
خل ُلقي .على القدر نف�سه من الأهمية ،كان
هناك �إ�سراف ب�شكل خا�ص يف ا�ستخدام �أدوات مالية
مبتكرة ،دون �إخ�ضاعها لإ�شراف وتنظيم حمكمينْ .
نتيجة لذلك� ،أ�صبحت املالية يف نهاية الأمر �سيدة
اقت�صاد العامل بد ًال من �أن تكون خادمته.
عندما وقعت الأزمة ،يف ظل كل هذه الظروف،
كانت ت�أثرياتها عميقة وبعيدة املدى .ومل يتغلب
التعايف االقت�صادي املتعاظم الذي ن�شهده اليوم

على ما تالها من فقدان الثقة املدمر ،ولكن
وا�ضحا
املفهوم ،يف النظام املايل .بدا هذا الأمر
ً
من خالل التطورات ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة
و�أوروبا .فقد وا�صلت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب الرتويج ل�شعار «�أمريكا �أو ًال» كنهج
ل�سيا�ساتها ،ما ات�ضح م�ؤخ ًرا يف فر�ض ر�سوم
باهظة على �صادرات الفوالذ والألومنيوم .كما
�أن اال�ستفتاء الربيطاين على اخلروج من االحتاد
الأوروبي يعك�س رد فعل عنيفًا مماث ًال .يف الوقت
نف�سه ،توفر الر�أ�سمالية التي تقودها الدولة،
�إجراءات حمائية خا�صة القت�صاد ال�صني.
لكن ا�ستقطاب مناذج جديدة من املناف�سة
واملقاومة �إىل التجارة لي�س الأ�سلوب الأمثل
ال�ستعادة الثقة .ينبغي لناً ،
عو�ضا عن ذلك� ،أن
ن�شدد الرقابة جمددًا على القطاع املايل ،ل�ضمان
�أنه يخدم االقت�صاد ولي�س العك�س ،وذلك بتبني
جمموعة من الأهداف يتفق عليها العامل ،بد ًءا بتلك
الأهداف التي جرى �إر�سا�ؤها يف ثالثة م�ؤمترات
مهمة ُعقدت يف عام .2015
حدد امل�شاركون يف امل�ؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية ،الذي ُعقد يف �أدي�س �أبابا ب�إثيوبيا� ،أولويات
اقت�صادية واجتماعية وبيئية تتطلب التوفيق بني
تدفقات التمويل وال�سيا�سات اخلا�صة بالتنمية
امل�ستدامة .تبنت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
طموحا يف قمة الأمم
ر�سم ًيا
ً
برناجما عامل ًيا جديدً ا ً
املتحدة للتنمية امل�ستدامة التي ُعقدت يف نيويورك.
ويف م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ (،)COP 21
الذي ُعقد يف باري�س ،اتفقت الدول على احلفاظ على
متو�سط الزيادة يف درجات احلرارة دون درجتني
قيا�سا مب�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية.
مئويتني ً
كان تو�ضيح هذه الأهداف خطوة �أوىل مهمة.
لكن �إذا كان العامل جا ًدا ب�ش�أن تنفيذ هذه
الأهداف امل�شرتكة ،فالبد من ت�أ�سي�س طريقة
فعالة لتمويلها ،بحيث تكون مدعومة ب�أنظمة
ح�سنة الت�صميم ال�ستحداث احلوافز املنا�سبة .مل
تقدما كاف ًيا على �صعيد
يحقق العامل ،حتى الآنً ،
هذه اجلبهة ،كما يك�شف عن ذلك ا�ستمرار �سوء
تخ�صي�ص ر�ؤو�س الأموال.
ينبغي لأ�صحاب امل�صالح تبني ر�ؤية �أطول مدى
�إزاء العمليات التجارية واال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية.

وينبغي توظيف املالية ب�شكل مفيد ح ًقا ،باملوازنة بني
التقدم نحو حتقيق الأهداف املتفق عليها ،م�سرت�شدة
يف هذا بامل�ستهدفات العاملية القائمة ،واحلاجة
�إىل توليد عوائد مالية كافية ل�ضمان ا�ستدامة هذا
التقدم .ينبغي لنا �أال نكف عن قول هذا ،و�أال نكف
عن فعل هذا ،فلي�س هناك خيار �آخر.
يالحظ ،يف بع�ض الأو�ساط� ،أن االلتزام
بالأهداف العاملية �ضعيف للغاية حتى الآن .ففيما
يتعلق مبوقف الواليات املتحدة من اتفاق باري�س
للمناخ ،جند �أنه مت التغا�ضي عن هذا االلتزام
ب�شكل كامل .لكن النجاح يتطلب تكاتف اجلميع.
هذا ي�شمل اجلهات املقر�ضة متعددة الأطراف،
التي حتتاج �إىل تنقيح �أدواتها القدمية والإ�سراع
يف تطوير �أدوات جديدة ،حل�شد ر�أ�س املال للقطاع
اخلا�ص .ينبغي للقطاع اخلا�ص ،من جانبه،
�أن ينفتح على تبني نهج حمدث لل�شراكات بني
القطاعني العام واخلا�ص .خال�صة الأمر� ،إن ت�أييد
التغيري بالكالم ،مع التم�سك ب�أمناط عمل بالية،
مطروحا.
لي�س خيا ًرا
ً
ينبغي لنا �أن نعمل ،على نطاق وا�سع ،ل�ضمان
ا�ستفادة اجلميع من فوائد التقنية .لتحقيق هذه
الغاية ،ينبغي لنا �أن نتبع ن�صيحة ديفيد ليبتون،
النائب الأول للمدير العام ل�صندوق النقد الدويل،
ب�ضرورة جتاوز ا�سرتاتيجية «�أوهايو» ال�سائدة ،التي
تركز على «اهتمام كل طرف برتتيب �أموره اخلا�صة»،
�إىل ا�سرتاتيجية كاليفورنيا التي تتطلب املزيد من
االنخراط يف «العمل اجلماعي».
لن يكون الطريق �سه ًال ،لكن هذا ال ينبغي �أن
يكون مدعاة للتقاع�س .يجب علينا ،كم�ستثمرين
وم�ستهلكني وناخبني ومواطنني� ،أن جنعل �أ�صواتنا
م�سموعة لكي ن�ضمن �أن املالية تُ�ستخدم لتعزيز القيم
امل�شرتكة وال�صالح العام� .سيكون بو�سعنا ،عندئذ
فقط� ،أن نذهب �إىل ما هو �أبعد من جمرد جتنب
�أزمة �أخرى مدمرة وبناء م�ستقبل �أف�ضل.
* برتران بادريه ( :)Bertrand Badréاملدير العام

ال�سابق للبنك الدويل ،الرئي�س التنفيذي ملنظمة Blue

 like an Orange Sustainable Capitalوم� ّؤ�س�سها،
وم�ؤلف كتاب «هل ت�ستطيع املالية �إنقاذ العامل؟».
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قيادة ومنظمات

مديرون ُم ْخ َتلُّون

ما الحل؟

قد يعزز التفهم والتعاطف من
مساعدة القادة المضطربين على
استرداد أفضل خصالهم.

مانفريد كيتس ،كارولين روك •

ذكر

ما يقرب من ن�صف الرا�شدين يف الواليات
املتحدة ،وف ًقا لدرا�سة �أجرتها جامعة
هارفارد عام � ،2014أنهم عانوا ا�ضطرا ًبا نف�س ًيا ما
يف مرحلة معينة من حياتهم� .أما يف �آ�سيا ،حيث �إن
�شيوعا ،ف�إن
التوعية بال�صحة العقلية رمبا كانت �أقل ً
الأعداد �صادمة � ً
أي�ضا :ذلك �أن واحدً ا من كل �أربعة
كوريني جنوبيني يقوم بالتبليغ عن معاناته م�شكالت
نف�سية .وثمة  %13.7من الهنود على الأقل لديهم
�شكل من �أ�شكال الأمرا�ض العقلية طب ًقا لدرا�سة
رعتها احلكومة.
قد يكون جماف ًيا للواقع �أن نفرت�ض �أن من
يعانون م�شكالت يف ال�صحة العقلية ال َيجلبون
معاناتهم معهم �إىل مقر عملهم� .أما القادة،
متاما :فبعد م�ضي
فالو�ضع على النقي�ض ً
فرتة طويلة من الزمن ،ت�صبح م�س�ؤولياتهم
م�سببة لتوتر متزايد .و َل ُرمبا غدت ال�سبب يف
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�إثارة م�شكالت نف�سية موجودة لديهم م�سبقًا
�أو مفاقمتها .الحظنا ،من حيث كوننا علماء
خمت�صني يف القيادة ومدربني� ،أنه عندما يبدي
ذوو النفوذ من املديرين التنفيذيني � ً
أمناطا
�سلوكي ًة خمتلة ،ف�إن اخللل قد ي�صبح معد ًيا .و�إذا
ت�صد لهذه امل�شكالت ،ف�إن فر ًقا و�إدارات،
مل ُي َّ
ورمبا م�ؤ�س�سات ب�أَ�سرها ،ميتد �إليها يف الغالب
ُ
اخللل الوظيفي.
قد ال تكون معظم م�شكالت ال�صحة العقلية
املوجودة يف امل�ؤ�س�سات خطرة مبا يكفي لت�ستدعي
تدخ ًال �سرير ًيا .يف بع�ض احلاالت الطفيفة من
طيف هذا اال�ضطراب ،ي�ستطيع املوظفون من غري
العنا�صر الطبية ،مثل املدربني حتى الزمالء� ،أن
ي�ساعدوا على احتواء ال�ضرر الذي يت�سبب فيه
املديرون التنفيذيون امل�ضطربون لأنف�سهم وملن
يدور يف فلكهم .ميكن للتفهم وللتعاطف �أن يقطعا

ً
�شوطا طوي ًال يف م�ساعدة القادة على ا�ستنها�ض
�أف�ضل خ�صالهم.
ت�صف �أحدث ورقة عمل قمنا بها �أربعة �أنواع من
الأمناط ال�سلوكية ال�ضارة التي ت�شيع بني القادة،
وبع�ض الو�سائل التي ين�صح بها للت�صدي لها.
القائد النرجسي | نحوز جمي ًعا قد ًرا معي ًنا
من الرنج�سية ،ولعلها متثل �شي ًئا �إيجاب ًيا �إِنْ كانت
بجرعات �صغرية توفر قد ًرا من الثقة بالنف�س
والتعبري عنها وت�أكيد الذات .يعتاد قادة امل�ؤ�س�سات،
قدما ،ال َغ ْر َف من ِب ْئر نرج�سيتهم
يف �سبيل امل�ضي ً
اخلا�صة .لكن حينما يبالغون بالنهل منها كا�شفني
عن �أوهام العظمة املرتافقة مع �سلوكيات تت�سم
بالأنانية والأحقية التف�ضيلية قد ي�صبح اجلو
م�سموما.
املحيط بهم
ً
تن�ش�أ حالة الرنج�سية املر�ضية يف الغالب ب�سبب

لدى النرجسيين تعطش دائم إلثبات صحة تصرفاتهم ما يجعلهم
		
عدوانيين فور استشعارهم بأدنى استخفاف بهم،
أو عند أي رفض لالنصياع لمطالبهم غير المعقولة
			
خلل �أ�سري ،فتعزز الإح�سا�س بعدم الطم�أنينة قد
ي�ستمر حتى يف مرحلة الر�شد .لدى الرنج�سيني
تعط�ش دائم لإثبات �صحة ت�صرفاتهم ما يجعلهم
عدوانيني فور ا�ست�شعارهم ب�أدنى ا�ستخفاف بهم� ،أو
عند �أي رف�ض لالن�صياع ملطالبهم غري املعقولة� .إن
�إح�سا�س الرنج�سيني ب�أَ ِهل َيتهم قد ين�ش�أ عنه اعتقاد
�أن القوانني االعتيادية ال تنطبق عليهم.
قد ي�شكل �إعطاء تقييمات �أمينة للرنج�سيني
حتد ًيا ،نظ ًرا ملهارتهم يف �صد �أي معلومات ال يرحبون
بها .غري �أن ر�أي الفريق ،والذي ي�صعب جتاهله
و�إنكاره� ،إمنا هو �أ�شد ت�أث ًريا من التقييمات الفردية.
من ناحية �أخرى ،قد ينقلب توق الرنج�سي للتقدير
والتقدم �إىل ميزة ل�صاحلكم .ذلك �أنه من املحتمل
�أن ي�ستجيب ل�ضغط النظراء وما قد يتهدد م�ستقبله
املهني من عواقب.
يكمن مفتاح ال�سر يف �أن نتذكر �أن هناك ،حتت
هذا التبجح الرنج�سي ،تكمن ذات مت�ضخمة ه�شة
قد ت�شعر �أنها مهددة حتى من النقد الي�سري .لذلك،
ت�أكد من �أن «ت�ضرب احلديد وهو بارد» عندما تواجه
نرج�س ًيا ،واحر�ص على �أال ت�ضغط وتتجاوز ما يت�أتى
احتماله يف تلك اللحظة.
القائد الذي يعاني حالة الثنائية القطبية | يعاين
القادة امل�صابون بحالة الثنائية القطبية تقلبات
مزاجية عا�صفة .فهم يف حالة الهو�س ،قد ينرثون
حما�سا معد ًيا يرفع من املعنويات واحلوافز.
ً
لكن الن�شوة تتال�شى عاج ًال �أو �آج ًال ،وتنقلب �إىل
الغم العميق ما �إن تهجم عليهم الك�آبة.
حالة من ِّ
�إن الإجهاد ،والت�شا�ؤم ،واالن�سحاب االجتماعي
ي�شريون �إىل بداية االنحدار.
قد تُغرق االنتكا�سات يف مقر العمل القادة
ثنائيي القطب يف االكتئاب .فهم ،و ِل ُ�ش ِّح خمزونهم
الوجداين الذي يعزز قدرتهم على التحمل ،غال ًبا
ما يعي�شون يف تخ ّوف من حدوث كارثة و�شيكة.
وقد يلج�أ ه�ؤالء القادة ،ملنع هذا الظرف املتخ َّيل،
�إىل الت�شبث بوهم ال�سيطرة التي تظهر يف تدخلهم
يف الأمور الإدارية ال�صغرية .بيد �أن ا�ضطالعهم
مب�س�ؤوليات غري �ضرورية ي�سهم ،دون �أن ي�شعروا،
يف توليد مزيد من التوتر على �أنف�سهم ما يزيد من
تدهور حالتهم الوجدانية.
ميكن لال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب
�أن يدمر حياة امل�صابني ،يعزلهم عن العائلة
والأ�صدقاء ،ويزيد من ميلهم �إىل تعاطي
ويعر�ض م�ستقبلهم املهني
املخدرات والكحولِّ ،
للخطر� .إنه من املهم �أنْ ن�ؤكد لهم �أن �سلوكهم
التقاع�س عن
هذا له ثمن باهظ .فهم يرون �أن
َ

مطروحا� .إن عنايتهم
فعل �أي �شيء لي�س خيا ًرا
ً
ب�أنف�سهم �ستقت�ضي بال�ضرورة تفوي�ض القرارات
واملهام �إىل �أ�شخا�ص �آخرين كلما ت�سنى لهم
ليتمكنوا من بعد من كبح عواطفهم اجلاحمة.
وقد ي�ضطر ه�ؤالء � ً
أي�ضا ،بح�سب درجة خطورة
اال�ضطراب� ،إىل ا�ستك�شاف احتمال العالج
بالعقاقري املنظمة للمزاج.
القائد المضطرب نفسيًا | يحدد مر�ضى
االعتالل النف�سي من طريق عجزهم عن التعاطف
مع الآخرين .فهم يف الغالب يحافظون على
�سلوك اجتماعي محُ بب يخدمهم فقط يف �إخفاء
ق�ساوتهم� .إن ال�سلوكيات غري اخللقية املدمرة
ُخجلنا جمي ًعا ما هي �إال
والتي من �ش�أنها �أن ت ِ
ب�ضاعة املعت ّلني نف�س ًيا.
ومع ذلك ،ف�إنهم ُم ْق ِنعون بطريقة خالبة يف
الظهور مبظهر الناجحني �إىل درجة �أنهم ال يجدون
�صعوبة البتة يف ك�سب امل�ؤيدين .لن�أخذ مث ًال ،من باب
املقاربة املبدئية ،رئي�س طائفة دينية ممن ي�ستدرج
النفو�س ال�ضالة وي�ستغل ورعها� .إننا نطلق على من
ي�شبه هذا النمط من املديرين التنفيذيني بو�صفهم
«املتنمرين اجلذابني ال َن ِ�شيطني».
الأطباء املعاجلون غري متيقنني من الأ�سباب
اجلذرية لالعتالل النف�سي .فامل�صابون ب�أ�شكال
خفيفة من هذا اال�ضطراب ،من �أمثال التنفيذيني
املتنمرين اجلذابني ال َن ِ�شيطني ،مل يكونوا غال ًبا قد
ولدوا وهم م�صابون به� .إن التعر�ض ل�سوء املعاملة
من قبل رمز �سلطوي موثوق به� ،أو ل�شكل �آخر من
�أ�شكال خيبة الأمل ال�صادمة يف مرحلة الطفولة ،قد
ي�ؤدي �إىل جترد عاطفي مدى احلياة.
�إن مواجهة املعتلني نف�س ًيا متثل حتد ًيا على
نحو خا�ص ال �سيما �أنهم ماهرون يف التالعب
بالآخرين� .إن افتقارهم �إىل التعاطف مينعهم من
�إدراك مدى ت�أثري �أفعالهم فيمن حولهم� .إنهم
ً
عو�ضا عن ذلك ،قد ين�شدون التعاطف من طريق
التظاهر بالندم وحماولة �إقناع زمالئهم كذ ًبا
ب�أنهم قد تغريوا� .ستت�أتى �أف�ضل فر�صة للنجاح من
تطبيق التقييم ذي الإحاطة ال�شاملة  360درجة،
وذلك بتطويق املعتل نف�س ًيا بت�صور دقيق ي�صعب
الهروب منه .حتى يف هذه احلالة ،يتوجب �أن يتبع
هذا التقييم عملية مراقبة �صارمة ل�ضمان �أن
كالما كاذ ًبا فح�سب.
التغيري لي�س ً
القائد الذي يعاني الوسواس ال َقهري |
ُيخفي غال ًبا القادة الذين يعانون حالة الو�سوا�س
القهري ا�ضطرابهم خلف ذريعة «ت ّ
َوخي الكمال»� .إن

عنايتهم بالتفا�صيل و�إ�صرارهم على اجلودة العالية
قد تكون قدرات مفيدة تنظيم ًيا .لكن على الرغم
من ذلك ،ف�إن منهجية االبتكار تُ�سحق متا ًما عندما
يرف�ض �أي �شيء ال يداين ح ّد الكمال املن�شود ح�سب
التعريف الغريب للقائد .تُع ُد حرية الإخفاق متطل ًبا
�ضرور ًيا لتوليد الأفكار اجلديدة.
يكون التوازن بني العمل واحلياة ،يف �أغلب
الأحيان� ،أول ال�ضحايا لأ�سلوب القيادة التي تعاين
الو�سوا�س القهري .يطفح الكيل عند فرق العمل
ب�سبب الت�شكيك امل�ستمر ،والتلهي الدائم بدقائق
التفا�صيل� .إن انعدام املرونة لدى القادة الذين
يعانون الو�سوا�س القهري يجعل من ال�صعب عليهم
بناء عالقات عمل منتجة .وعلى الأرجح �سيذيع
�صيتهم بني زمالئهم ب�أنهم عنيدون� ،شديدو
التحفظ ،و�أنانيون.
لكي نكون من�صفني ،ف�إن القادة الذين يعانون
الو�سوا�س القهري ي�ض ِّيقون على �أنف�سهم كما على
الآخرين� .إن مقتهم ال�شديد للأخطاء يفر�ض عليهم
تدقي ًقا �إىل ح ّد الو�سو�سة ،ما ُيثقل كاهل عملية اتخاذ
القرار ويَدْ فع بها �إىل حافة االنهيار .ميكن �أن ُيقر�أ
هكذا ت�صرف ظاهر ًيا على �أنه مماطلة �أو نق�ص يف
الرتكيز العقلي.
يتفاج�أ ه�ؤالء القادة يف الغالب عندما يعلمون �أن
�سلوكهم ُينظر �إليه على نحو �سلبي ،ولكن ب�إمكان
املحادثات الت�صحيحية معهم �أن تكون منتجة �إذا
ما جرى ت�شجيعهم على ت�صور ما الذي �سيبدو يف
حياتهم اليومية «جيدً ا مبا فيه الكفاية»ً ،
عو�ضا عن
كونه «كام ًال» .ثم �إنهم قد ي�ستجيبون � ً
أي�ضا وعلى نحو
جيد عند تذكريهم بكل ما يفوتهم اجتماع ًيا ،حتى
يف حياتهم العائلية ،ب�سبب ما خ�سروه من وقت وجهد
يف طلب الكمال� .سيكون من ال�ضروري تدريبهم
على طرق خمتلفة للتعامل مع النا�س بهدف تطوير
مهاراتهم القيادية.
محو وصمة العار االجتماعية | بد�أت
تتال�شى يف كثري من البلدان ،و�صمة العار املرتبطة
باحلديث عن ال�صحة العقلية يف مكان العمل .ينبغي
للم�ؤ�س�سات وفرق العمل �أن تتبنى هذا التطور من
طريق خلق حيز �ضمن �أنظمة العمل لطرح امل�شكالت
قبل �أن ت�صبح خماطر متوطنة.
* مانفريد كيت�س دي فري�س� ،أ�ستاذ مميز يف معهد
�إن�سياد يف تطوير القيادة والتغيري امل�ؤ�س�سي.
* كارولني روك ،باحثة زائرة �سابقة يف معهد �إن�سياد،
وحما�ضرة يف القيادة يف كلية هينلي لإدارة الأعمال.
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تاريخ

ال ُّرب ِّيع ُ
بنت ُمع ِّوذ ال َّن َّجار َّية

ال َف ِق ُ
يهة ال ُم َبا َر َكة
كان

والدها ممن بايع َ
ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،بيعة
العقبة الثانية ،على الن�صرة واحلماية،
و�صدقَ يف بيعته،
والدفاع عن هذا ال ّدينَ .
وما عاهَ َد َ
اهلل تعاىل عليه ،حيث بد�أ
م�سريتَه للت�ضحية يف �سبيل اهلل ،م�شار ًكا
فاع ًال يف معركة بدر ،وقاتل فيها َ
قتال
الأبطال ،وا�ستُ�شهِ د فيها ،بعد قت ِل ِه لر�أ�س
الكفر �أبي جهل.
هي ال�صحاب َّي ُة اجلليلة ،ال ُّرب ِّيع بنت
مع ِّوذ بن َعف َراء ال َّن َّجار َّية الأن�صارية .دخلت
يف الإ�سالم ُم َب ِّك ًرا قبل الهجرة ،مع �أبيها
ال�سابقني الأ َّولني ،ر�ضي اهلل
و�أعمامهاِ ،منَ َّ
عنهم ،فكان لهم دو ٌر كب ٌري يف الدَّعو ِة لهذا
الدِّ ين ،و َن�شْ ِر ِه يف املجتم ِع املدين.
َ
ن�ش�أت يف �أ�سرة كرمية ،مباركة فا�ضلة،
وتر َّبت تربي ًة �صاحلة ،فكانت ممِ َّ ن َّ
�سطر
تاريخنا الإ�سالمي،
أن�ص َع
ال�صفحات يف ِ
ِ
� َ
ال�شج َر ِة بيع َة ال ِّر�ضوان،
فبا َي َعت حتت َ
جماهدَ ة با�سلة،
وكانت داعي ًة ،محُ َ دِّ َث ًةِ ،
ُ�ش َجاع ًة تخرج يف الغزوات ،تُداوي
َ
رحى ،وت َْ�س ِقي اجلنود ال َع َ
ط�شى،
اجل َ
وتخدمهم وتعينهم .فقد روى الإمام
البخاري يف �صحيحه� ،أنها قالت« :ك َّنا َنغْزو
مع النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ن ْ�س ِقي
ا ْل َق ْو َم ،وندَ ا ِوي جْ َ
ال ْر َحى ،و َنر ّد ا ْل َق ْت َلى �إىل
املدينة ،و َنخْ دمهم».
كان لهذه ال�صحابية الفا�ضلة ،مكان ٌة
مرموقة عند ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،حيث َحفِظ لها ُن�صرتَها و�أ�سرتَها
للدعوة منذ بداياتِها ،وقد َ�ش ُر َفت
بزيارتِه لها �صبيحة ُعر�سِ ها ،ومباركته
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لزواجها .قالت ال ُّرب ِّي ُع ،ر�ضي اهلل عنها:
«ملا تزوجني �إيا�س بن البكري الليثي ،جاء
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فدخل حني
ُبن َِي َع َل َّي (�أي :حِ ني ُزفَّت ،وكان ذلك قبل
نزول �آية احلجاب) فجل�س على فرا�شي،
فج َع َلت جويراتٌ لنا
كمجل�سك مِ ِّنيَ ،
ي�ضربن بالدف ،ويندبن َمن ُقتِل مِ ن �آبائي
يوم بدر» ،رواه البخاري.
كان من �صفاتها النبيلة ،اجلود
والكرم ،فقد ُع ِرفت ب�سخائها وبذلها بني
النا�س يف املدينة ،وكانت تُكرم َ
ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وتُهدي �إليه ،فقد
�صاعا من رطب ،عليه ِقثا ٌء �صغار،
�أهدته ً
وكان النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يحب
القثاء ،ف َق ِبل هد ّيتَها ،وكانت ِحلي ٌة قد
النبي� ،صلى اهلل
َقدِ َمت من البحرين ،فملأ ُّ
عليه و�سلم ،يدَ ه منها ،قالت :ف�أعطانيها،
ويف رواية :ف�أعطاين ِمل َء َك ِّفي ُحل ًّيا �أو
ذه ًبا ،رواه الإمام �أحمد.
كانت ر�ضي اهلل عنها ذات عناية
ب�أحاديث النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم،
وحد َثت مبا �سمعته منه.
فحفِظت عنهَّ ،
ومما روته ،و�صفُها لو�ضو ِء النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،لل�سائل عنه ،فقد �أر�سل
�إليها َعل ٌِّي ْبنُ الحْ ُ َ�سينْ ِ  ،ي�س�أل عن ُو ُ�ضو ِء
ول اهلل ِ� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وكانَ
َر ُ�س ِ
َي َت َو َّ�ض�أُ عندهاَ ،ف َ�أتَاهاَ ،ف�أَخْ َر َج ْت �إِ َنا ًء
َي ُكونُ ُم ًّدا� ،أَ ْو ُم ًّدا َو ُر ْب ًعاَ ،فقَا َل ْتِ « :ب َه َذا
ول اللهَّ ِ� ،صلى اهلل
ُكن ُْت �أُخْ ِر ُج ل َِر ُ�س ِ
ُ
عليه و�سلم ،ا ْل َو ُ�ضو َءَ ،ف َي ْب َد�أَ ،ف َيغْ�سِ ُل
َي َد ْي ِه َثال ًثاَ ،ق ْب َل �أَنْ ُي ْدخِ َل ُه َما الإِ َنا َء ،ثم
َيت ََم�ضْ َم ُ�ض َو َي ْ�س َتنْثرِ ُ َثال ًثا َثال ًثاَ ،و َيغْ�سِ ُل

َو ْج َه ُه َثال ًثاُ ،ث َّم َيغْ�سِ ُل َي َد ْي ِه َثال ًثا َثال ًثا،
ُث َّم يمَْ َ�س ُح ِب َر�أْ�سِ ِه ُم ْق ِب ًال َو ُم ْد ِب ًراَ ،و َيغْ�سِ ُل
ر ِْج َل ْي ِه َثال ًثا َثال ًثا» ،رواه الرتمذي.
ِومن �أحاديث ال�صيام ،ما روته ،ر�ضي
النبي� ،صلى اهلل
اهلل عنها ،قالت�« :أر�سل ُّ
عليه و�سلم ،غدا َة عا�شوراء� ،إىل قرى
الأن�صار« :من �أ�صبح مفط ًرا فليتم بقي َة
يومه ،ومن �أ�صبح �صائ ًما فلي�صم» ،قالت:
ِ
فكنا ن�صومه بعد ،و ُن َ�ص ِّو ُم �صبيا َن َنا،
وجنعل لهم اللعبة من العهن (�أي:
ال�صوف) ف�إذا بكى �أحدُهم على الطعام،
�أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار»،
رواه البخاري وم�سلم.
َو َو َ�ص َفت َ
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�ص ًفا جمي ًال دقي ًقا ،حني �س�أ َلها �أبو
عبيدة بن حممد بن ع ّمار بن يا�سر قال:
« ُقلتُ للرب ّيع بنت مع ّوذ بن عفراء�ِ :ص ِفي يل
َ
هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فقالت:
ر�سول ا ِ
ال�شم�س طالع ًة».
بني لو ر�أي َت ُه لر�أيتَ
َ
يا ّ
عا�شت ،ر�ضي اهلل عنهاُ ،عم ًرا طوي ًال،
حيث توفيت يف حدود عام (78هـ) ،بعد
حياة حافلة بالف�ضائل واملكرمات ،ويكفي
مبايعتها للنبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
حتت َّ
ال�شجر ِة بيعة الر�ضوان ،ويف تلك
املجموعة َ
اخليرِّ ِة املُ َبا ِي َعة ،يقول اهلل
تعاىل} :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢ{ (الفتح ،الآية،)18 :
وفيهم قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم« :ال يدخل النا َر� -إن �شاء اهلل -من
�أ�صحاب ال�شجرة �أح ٌد من الذين بايعوا
حتتها» ،رواه م�سلم.

(وا�س)

صحة

صحة الحجاج

إرشادات طبية
ينبغي الحصول على التطعيمات
األساسية قبل الحج بوقت مناسب،
وااللتزام بتوجيهات الطبيب للوقاية
من األمراض المعدية.

د .محمد حسن الزهراني
استشاري نواقل األمراض
المدير العام لنواقل األمراض واألمراض المشتركة
وزارة الصحة

ت�ستنفر وزارة ال�صحة ال�سعودية جهودها
بالتن�سيق مع منظمة ال�صحة العاملية للحفاظ
على �سالمة احلجاج يف التجمعات ،واحل�شود
الكبرية التي تتوافد من كل �أنحاء العامل على
مناطق امل�شاعر املقد�سة مبكة املكرمة لأداء
�شعرية احلج كل عام.
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التطعيمات قبل الحج
من املهم جدً ا �أخذ التطعيم قبل مدة كافية من
احلج ،لوقاية احلجاج من الأمرا�ض .وهناك عدد
من التطعيمات يو�صى ب�أخذها قبل احلج ،منها
ما هو �إلزامي ،ومنها ما هو اختياري ،وتت�ضمن:
• التطعيم �ضد احلمى ال�شوكيةُ :يعد
التطعيم �ضد احلمى ال�شوكية من التطعيمات
التي ت�شرتط احلكومة ال�سعودية �أخذها
قبل ال�سفر �إىل احلج .واحلمى ال�شوكية من
الأمرا�ض املعدية اخلطرة .وتنتقل بو�ساطة
الرذاذ املتطاير من الفم والأنف ،وت�صيب
�أغ�شية املخ والنخاع ال�شوكي ،ورمبا ت�ؤدي �إىل
الوفاة �إن مل تُعالج.
• التطعيم �ضد الإنفلونزا :تو�صي وزارة
ال�صحة ال�سعودية كل القادمني للحج

بالتطعيم بلقاح الإنفلونزا املو�سمية،
خ�صو�صا امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة.
ً
• التطعيم �ضد االلتهابات الرئوية :يعد
هذا اللقاح من اللقاحات اخلا�صة التي ال
تعطى لكل احلجاج ،ولكنه يعطى للمر�ضى
امل�صابني بالأنيميا املنجلية� ،أو الف�شل
الكلوي� ،أو نق�ص املناعة� ،أو املر�ضى الذين
جرى ا�ستئ�صال الطحال لديهم .كما ميكن
�إعطا�ؤه للحجاج كبار ال�سن� ،أو الذين
أمرا�ضا مزمنة يف الكبد� ،أو القلب،
يعانون � ً
�أو الرئة.
• التطعيم �ضد احلمى ال�صفراء :يعطى
اللقاح �ضد احلمى ال�صفراء للمر�ضى
القادمني من املناطق املنت�شر فيها املر�ض
على نحو خا�ص.

ينبغي التأكد من وضع سوار حول المعصم،
أو بطاقة توضح بيانات الحاج وطبيعة مرضه،
وإخطار أقرب شخص في موقع اإلقامة بالحالة
الصحية ،للمساعدة في حاالت الطوارئ

إرشادات صحية في أثناء الحج
عند قدوم احلاج �أو املعتمر �إىل امل�شاعر
املقد�سة عليه �أن يتقيد بعدد من الإر�شادات
ال�صحية العامة التي ت�ساعده على الوقاية من
الإ�صابة بالأمرا�ض ،وذلك يف احلاالت الآتية:
الإنهاك احلراري و�ضربات ال�شم�س:

•

•

•

•
•

تناول كميات كافية من ال�سوائل كاملاء
والع�صائر بانتظام.
عدم التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ملدد
طويلة ،وا�ستخدام املظلة ال�شم�سية عند
احلاجة ،و ُين�صح ب�أن تكون املظلة ذات
لون فاحت.
البعد عن الإجهاد الزائد للج�سم ،والعمل
كاف من الراحة بعد
ق�سط ٍ
على �أخذ ٍ
ت�أدية كل �شعرية ما �أمكن ذلك ،بهدف
�إعادة احليوية للج�سم.
ا�ستخدام املالب�س الف�ضفا�ضة فاحتة
اللون ،وجتنب ا�ستخدام املالب�س الثقيلة.
عند ال�شعور ب�أعرا�ض الإجهاد
احلراري� ،أو �ضربة ال�شم�س يف حال
ارتفاع درجة احلرارة� ،أو ال�شعور
بال�صداع والدوار والغثيان� ،أو الإرهاق
ال�شديد والعط�ش� ،أو ت�شنج ع�ضالت
البطن وال�ساقني ،على احلاج �أن يبتعد
عن �أ�شعة ال�شم�س مبا�شرة ،ويلج�أ �إىل
مكان بارد ومظلل لتربيد اجل�سم،
كاف
ور�شه باملاء البارد ،و�أخذ ق�سط ٍ
من الراحة ،مع تناول امل�سكنات
اخلاف�ضة للحرارة.

الحماية من التسمم الغذائي:
• يجب الت�أكد من غ�سل الفاكهة واخل�ضراوات جيدً ا باملاء قبل تناولها ،والت�أكد من تاريخ ال�صالحية
عند �شراء الأطعمة وامل�شروبات املعلبة.
• ينبغي جتنب تناول الأطعمة املك�شوفة واملعر�ضة للح�شرات والتلوث.
• على احلاج �أن يتذكر �أن تخزين الطعام املطهو لأكرث من �ساعتني يف درجة حرارة الغرفة �أو يف
احلافالت ،ي�ؤدي �إىل ف�ساده ومنو اجلراثيم فيه ،ومن ثم الإ�صابة بالت�سمم الغذائي يف حال تناوله.

األمراض الجلدية:
�شيوعا يف
يعد من �أكرث الأمرا�ض اجللدية ً
�أثناء احلج الت�سلخات اجللدية بني الفخذين،
وللوقاية منها ين�صح بالآتي:
• احلفاظ على النظافة ال�شخ�صية،
واال�ستحمام املنتظم.
• ا�ستخدام امل�ساحيق وغريها من
الكرميات املرطبة عند احلاجة.
• املحافظة على منطقة ما بني الفخذين
نظيفة وجافة.

يمكن استخدام الكمامات في مواقع التجمعات
واالزدحام ،السيما في أثناء الطواف ،والسعي،
ورمي الجمرات ،وتبديلها كل ست ساعات
نصائح عند الحلق أو التقصير
عند احللق �أو التق�صري ,وللحدِّ من انتقال بع�ض الأمرا�ض املعدية ،مبا يف ذلك :التهاب الكبد الفريو�سي
ب ،ج ,ينبغي على احلاج اتباع الآتي:
• اختيار احلالق املنا�سب ،واالبتعاد كل ًيا عن حالقي الطرقات والأر�صفة.
• ا�ستخدام الأموا�س التي ت�ستعمل ملرة واحدة فقط ،وجتنب امل�شاركة يف ا�ستخدام �أي �أنواع
�أخرى ،مبا يف ذلك مقاب�ض الأموا�س التي يجري تغيري �شفرتها بعد كل زبون.
• اطلب من احلالق غ�سل يديه جيدً ا باملاء وال�صابون قبل احلالقة �أو التق�صري.

األمراض المزمنة
ميكن للحجاج امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة على
نحو عام �أن ي�ؤدوا املنا�سك بي�سر و�سهولة �إذا اتبعوا
الإر�شادات الآتية:
• مراجعة الطبيب قبل ت�أدية احلج لتقومي احلالة
ال�صحية ،وو�صف العالج املنا�سب عند احلاجة.
• احلر�ص على �إح�ضار كمية كافية من الأدوية
املو�صوفة ،وحفظها بالطريقة ال�صحيحة ،ويف
مكان منا�سب ي�سهل الو�صول �إليه.
• تناول الأدوية يف وقتها ،والتقيد ب�إر�شادات الطبيب
الأخرى ،مبا يف ذلك التقيد بالنظام الغذائي.
• احلر�ص على �إبالغ ال�شخ�ص القريب يف
مكان الإقامة ،وطبيب احلملة بنوعية املر�ض
والأدوية التي يتناولها ال�شخ�ص ،مل�ساعدته يف
حاالت ال�ضرورة.
• الت�أكد من و�ضع �سوار حول املع�صم� ،أو بطاقة
تو�ضح اال�سم والعمر واجلن�سية ،وطبيعة املر�ض،
ومكان الإقامة ،و�أرقام التوا�صل.
مف�صل عن احلالة
• الت�أكد من حمل تقرير طبي ّ
املر�ضية ،والعالج املو�صوف.
• الأخذ بالرخ�ص ال�شرعية متى حتققت
�شروطها� ،إذا �شعر احلاج بعدم القدرة على
�إكمال بع�ض منا�سك احلج ،كالإنابة يف رمي
اجلمرات.
خ�صو�صا يف الأماكن
• ا�ستخدام الكمامة،
ً
املزدحمة ،وتبديلها كل �ست �ساعات.
• ا�ستخدام املنديل لتغطية الفم والأنف عند ال�سعال
�أو العطا�س ،ثم التخل�ص منه يف �سلة النفايات.
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غذاء

غذاء الحجاج

الخيارات
الصحية

ينبغي على الحجاج الحصول
على الوجبات بانتظام
وبالكمية المناسبة وضمان
سالمتها ،تفاديًا للتعرض
لمشكالت صحية تعيقهم
عن أداء المناسك.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

تختلف

احلجاج الغذائية يف �أثناء ت�أدية منا�سك احلج ،ب�سبب اختالف عاداتهم ون�شاطهم البدين ،ف�ض ًال عن احتمالية اختالف �أنواع الأطباق التي اعتادوا تناولها،
حاجات ّ
و�أوقات تناول الطعام ،وكمية ال�سعرات احلرارية الكافية ملمار�سة ال�شعائر .لذلك فمن املهم جدًا االهتمام بالتغذية ال�صحية بو�صفها �إحدى الأولويات يف تلك املدة،
لأن للتغذية ال�سليمة دو ًرا مه ًما يف احلفاظ على �سالمة احلجاج ،وعلى قدرتهم على �أداء املنا�سك.

أهداف رئيسة للتغذية في الحج
•

•
•

•
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تناول املجموعات الغذائية الثالث يف
كل وجبة ،وهي الربوتينات من اللحوم،
والأجبان ،والكربوهيدرات كاخلبز،
واملعكرونة ،والبطاط�س ،والأرز ،والدهون
كالزيوت اجليدة ،واملك�سرات.
احل�صول على الفيتامينات واملعادن واملاء من
الفاكهة واخل�ضراوات �أو املكمالت الغذائية.
التنبه لكمية الطعام املتناولة بحيث تكون
كافية دون نق�ص �أو �إفراط� ،إذ ي�سبب
النق�ص يف كمية الغذاء �سو َء التغذية التي
تُفقد احلجاج القدرة على �أداء املنا�سك� .أما
الإفراط يف ا�ستهالك الطعام في�ؤدي �إىل تخمة
وا�ضطرابات معوية وغثيان ،وهي � ً
أي�ضا حتول
دون اال�ستمرار باملنا�سك على النحو املنا�سب.
جتنب حدوث الت�سمم الغذائي ،الذي يظهر
بكرثة يف مو�سم احلج ،وينتج غال ًبا عن
تلوث الغذاء .وعلى احلاج اتباع الطرق
والإر�شادات ال�صحية ال�سليمة ،التي ت�ضمن
نظافة حت�ضري الأطعمة ،حيث �إن كث ًريا من
الأمرا�ض تنتقل عن طريق الطعام �أو ال�شراب
امللوث� ،أو قلة النظافة ال�شخ�صية.
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تغذية مرضى السكري في الحج
•

•

•
•

•

احلر�ص على تناول ثالث وجبات رئي�سة ،وتناول
وجبات خفيفة بينها ،مع مراعاة �أخذها يف توقيت
ثابت كل يوم قدر الإمكان ،لأن البقاء لوقت طويل
دون طعام يزيد خطر الإ�صابة بهبوط ال�سكر.
عدم الإفراط يف تناول احللويات وامل�أكوالت
املغلفة واجلاهزة ،ويجب تبديلها بالفاكهة �أو
التمر ،ولكن دائ ًما بكمية معتدلة ،فال يجب
الإفراط يف تناول �أي نوع من الطعام.
جتنب الإفراط يف �شرب الع�صائر ،لأنها تزيد
ن�سبة ال�سكر يف الدم ،واال�ستعا�ضة عنها باملاء.
تفادي هبوط ال�سكر الذي يزداد ب�سبب عوامل
عدة منها :تغري توقيت الوجبات ،و�أنواع الطعام،
وزيادة احلركة واجلفاف .ومن املمكن جتنب
ذلك عرب التخطيط امل�سبق للوجبات ،واالحتفاظ
ب�أطعمة خفيفة حتتوي على ال�سكريات عند
االبتعاد عن مكان الإقامة ،لتناولها يف حال هبوط
ال�سكر ،كثالث مترات� ،أو ن�صف كوب ع�صري� ،أو
ملعقة �صغرية ع�سل �أو مربى.
قيا�س ال�سكر يوم ًيا ح�سب �إر�شادات الطبيب.

تغذية مرضى الفشل الكلوي في الحج

•
•

•
•
•
•
•

جتنب الأطعمة املاحلة وال�سيما املخفية منها ،كاللحوم املقددة ،وذلك تفاد ًيا للمزيد
من احتبا�س ال�سوائل والتورم.
جتنب الأطعمة الغنية بالبوتا�سيوم للأ�شخا�ص الذين يعانون ف�ش ًال كلو ًيا حادًا،
كالربتقال ،والبطاط�س ،واملوز ،والبقدون�س ،وال�سبانخ ،وامللوخية ،وغريها.
جتنب الأطعمة الغنية بالفو�سفور للأ�شخا�ص الذين يعانون ف�ش ًال كلو ًيا حادًا،
كاحلليب ،واللحوم بكمية كبرية ،واملك�سرات ،واحلبوب وغريها.
تناول اجلنب الأبي�ض غري اململح ،بد ًال من املعلب �أو �أجبان الدهن.
تناول اخل�ضار كاجلزر ،والكو�سة ،واخل�س ،والباذجنان ،واخليار املق�شر.
تناول الفاكهة كالتفاح ،والإجا�ص ،والأنانا�س ،واليو�سفي.
تناول  5وجبات مق�سمة ومتفرقة.

يجب اتباع أساليب النظافة الشخصية ،وضرورة غسل
اليدين بالماء والصابون باستمرار في أثناء اليوم
		
قبل أي وجبة طعام وبعدها ،والتأكد من أن أدوات الطعام
نظيفة وخالية من األوساخ واألتربة
			
نصائح غذائية في وقت الحج

اال�ستهالك امل�ستمر للمياه
وال�سوائل لتعوي�ض ما يفقده
اجل�سم من ال�سوائل ،وال�سيما
يف حالة التعرق ال�شديد
نتيجة الرتفاع حرارة اجلو.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامني
ج .فهذا من �ش�أنه حت�سني
نظام املناعة على مقاومة
العدوى ،ومنع ال�شعور بالتعب.
وم�صادره من الفاكهة:
اجلوافة والربتقال والليمون،
ومن اخل�ضراوات :الطماطم،
والقرنبيط ،واخل�ضراوات
الورقية.

ينبغي الت�أكد من تاريخ
�صالحية املعلبات ،وعدم
وجود ثقوب �أو انتفاخ �أو انبعاج
فيها ،لأن تلك العالمات قد
تكون م�ؤ�ش ًرا لعدم �صالحيتها.

الت�أكد دائ ًما من �أن مياه
ال�شرب من م�صدر �صحي،
وكذلك جتنب تناول الثلج
امل�صنوع من مياه جمهولة
امل�صدر ،ومن الأف�ضل تناول
املياه وامل�شروبات املعب�أة.

اتباع �أ�ساليب النظافة
ال�شخ�صية ال�سليمة ،مع
�ضرورة غ�سل اليدين باملاء
وال�صابون با�ستمرار يف �أثناء
اليوم ،قبل �أي وجبة طعام
وبعدها ،والت�أكد من �أن �أدوات
الطعام نظيفة وخالية من
الأو�ساخ والأتربة.
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تقنية

الدفع بالهواتف الجوالة

تجربة رقمية آمنة
يتسم الدفع بهذه الطريقة بالموثوقية العالية ،و ُتعد مفيدة للمسافرين السيما
في موسم العطالت الستخدامها في أثناء رحالتهم الخارجية.

خلدون غسان سعيد

تُق ّدر

�شركة  IDCللأبحاث �أن ا�ستخدام الهاتف
اجلوال للدفع الرقمي �سيتفوق على الدفع
النقدي �سنو ًيا بحلول عام  ،2020وهو داللة على
النزعة التقنية املتزايدة ،وتبنّي املزيد من املتاجر
ومزودي اخلدمات لهذه التقنية .وتعمل هذه التقنية
ب�إن�شاء حمفظة رقمية على تطبيق �آمن يف الهاتف
اجلوال ،ميكن عربها �إ�ضافة بيانات البطاقات
االئتمانية� ،أو البطاقات م�سبقة الدفع �إىل هذه
املحفظة ،وا�ستخدام احلد الأعلى امل�سموح ل�ضمان
عدم جتاوزه .كما ميكن �إ�ضافة ح�سابات نقاط الوالء
لكثري من ال�شركات �إىل هذه املحفظة ،وا�ستخدامها
و�سيلة للدفع للح�صول على خيارات �أكرب .ويكفي
مترير الهاتف الذي يدعم تقنية االت�صال عرب املجال
القريب  Near Field Communication NFCفوق
جهاز خا�ص يف املتجر ،وت�أكيد العملية عرب ب�صمة
�إ�صبع امل�ستخدم ،ليجري تنفيذ العملية بكل �سهولة.
هذه العملية �آمنة للغاية ،وت�ستخدم ت�شف ًريا متقد ًما
ج ًدا ي�صعب اخرتاقه ،وهي �أكرث �أما ًنا من ا�ستخدام
البطاقات االئتمانية مبا�شرة لأ�سباب عدة ،منها
�أنه يف حال �سرقة البطاقة االئتمانية ،قد ي�ستطيع
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امل�ستخدم وهو
ال�سارق ا�ستخدامها مبا�شرة� ،إن راقب
َ
يدخل رقمه ال�سري لدى �إجراء �أي عملية ،مقارن ًة مع
�ضرورة وجود ب�صمة �إ�صبع امل�ستخدم لإجراء العملية
يف حال ا�ستخدام املحفظة الرقمية.
ميكن بهذه الو�سيلة حماية امل�ستخدم من
الل�صو�ص الذين قد يراقبونه لدى �سحب املال من
�أجهزة ال�صراف الآيل� ،أو عند حمل مبالغ كبرية يف
جيبه .كما ميكن الدفع بالعملة املحلية دون حتويل
العمالت عرب متاجر ال�صرافة ،ودفع �أجور التحويل،
وخف�ضها �إىل ال�سعر الر�سمي لتحويل العملة بني عملة
بلدك والعملة املحلية .وتقدم هذه البطاقات مرونة
يف التنقل بني �سبل الدفع ،ومن مكان واحد ،حيث
ميكن اختيار و�سيلة الدفع من بني و�سائل خمتلفة
ت�شمل �شركات البطاقات االئتمانية ،وبطاقات الوالء،
�أو خدمة  Paypalاملنت�شرة يف �أوروبا والواليات
املتحدة الأمريكية .وميكن ا�ستخدام هذه املحفظة
أي�ضا للت�سوق عرب الإنرتنت ،وطلب املنتجات
الرقمية � ً
املختلفة بكل �سهولة .وي�ضاف �إىل ذلك القدرة على
ربط هاتف امل�ستخدم ب�ساعته الذكية لإمتام الدفعات
مبجرد مترير �ساعته فوق اجلهاز اخلا�ص بها يف

املتجر ،وت�أكيد العملية با�ستخدام ب�صمة �إ�صبع
امل�ستخدم ،دون احلاجة �إىل �إخراج املحفظة ،ومن
ثم البطاقة االئتمانية ،ومتريرها يف اجلهاز ،وكتابة
الرقم ال�سري ،والتوقيع على الإي�صال.
من الفوائد الأخرى للدفع عرب املحافظ الرقمية
يف هاتفك اجلوال انت�شار قبول هذه اخلدمة يف
املدن ال�سياحية املعروفة ،ويف كثري من املتاجر
املوجودة فيها .ويف حال فقدان الهاتف اجلوال يف
�أثناء ال�سفر �أو تعطله ،ميكن احل�صول على املحفظة
الرقمية بالكامل يف الهاتف اجلديد �أو االحتياطي
بت�سجيل ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر لإعادة املحفظة
الرقمية بكامل بياناتها ،على خالف فقدان بطاقة
االئتمان التي قد يتطلب الأمر زيارة امل�صرف الذي
�أ�صدرها لك ،واالنتظار ب�ضعة �أيام �أو �أ�سابيع ملعاودة
�إ�صدار البطاقة مرة �أخرى ،ف�ض ًال عن الر�سوم
املرتتبة على ذلك .هذا ،ويدعم كثري من الهواتف
اجلوالة هذه اخلدمة ،مثل هواتف �آبل ،ودعم
الهواتف التي تعمل بنظام الت�شغيل �آندرويد لها عرب
حمفظة �آندرويد ،مع تقدمي �سام�سونغ ملحفظتها
الرقمية اخلا�صة على هواتفها.

تطبيقات جديدة
يمكن استخدام التطبيقات
لتحويل النصوص إلى مادة
صوتية تناسب ضعفاء البصر،
أو من لديهم عسر في
القراءة ،أو من ال يحب القراءة
من الشاشات.

Natural Reader

يتعرف هذا التطبيق �إىل الن�صو�ص
املم�سوحة �ضوئ ًيا ،ويحولها �إىل مادة
�صوتية ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على
ترجمة مواقع الإنرتنت عرب �أداة حتويل
خا�صة مدجمة .وميكن �إ�ضافة الوثائق
الن�صية �إىل مكتبة الربنامج ،و�إعطاء
الأمر لقراءتها� ،أو م�سح الوثائق �ضوئ ًيا،
�أو حتميل �صورة ما ،وم�سح ن�صفها ثم
قراءته ،مع �سهولة تخ�صي�ص ال�صوت.
وميكن حتميل هذا التطبيق عرب متجر
�أبل� ،أو جوجل بالي.

وسائل تنبيه مبتكرة
يعاين

بع�ض امل�ستخدمني �ضعف ال�سمع �أو النوم العميق ،لذا حر�صت بع�ض ال�شركات على ت�صميم منبهات
مبتكرة ت�ساعد ه�ؤالء على اال�ستيقاظ من النوم ،ومنها منبه Mezamashi Vibrating Alarm
 Earphonesالذي يتكون من �سماعات مت�صلة باملنبه ،ت�سمح باال�ستماع �إىل املو�سيقا التي تهز الأذن عندما يحني
الوقت الذي حدده امل�ستخدم لال�ستيقاظ يف الوقت
املطلوب دون �أي عناء .ويقدم املن ّبه  3م�ستويات خمتلفة
لالهتزاز ،ويعمل با�ستخدام  4بطاريات قيا�سية ،ويقدم
�شا�شة �صغرية تعر�ض الوقت ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة
ربطه بهاتفك اجلوال� ،أو م�شغل املو�سيقا اخلا�ص بك،
لال�ستماع �إىل املو�سيقا قبل النوم �أو يف �أثنائه.
�أما من ّبه  ،Topsy Turvy Alarm Clockف�سيقوم
بتدوير �أرقامه كلما قام امل�ستخدم بتقليبه من الأعلى
�إىل الأ�سفل �أو بالعك�س ،وذلك تالف ًيا لعدم القدرة
على معرفة الوقت يف حال قُلب املنبه ر� ًأ�سا على عقب
عند رنينه �أول مرة يف ال�صباح الباكر .ولإيقاف
املنبه نهائ ًيا ،يجب قلب املنبه لت�صبح كلمة Off
املوجودة على �سطحه تواجه الأعلى .ويعمل املن ّبه
ببطاريات قيا�سية ،و�ست�ضيء ال�شا�شة لدى النقر
عليها ،مع تقدميه  8دقائق �إ�ضافية من الغفوة قبل
معاودة الرنني مرة �أخرى.

Talk Free

يعد هذا الربنامج من �أف�ضل الربامج
املتخ�ص�صة يف حتويل الن�صو�ص �إىل
مواد �صوتية .وهو �سهل اال�ستخدام
و�سريع يف عملية التحويل ،ويدعم
التعامل مع امللفات الن�صية العادية.
وميكن عربه ا�سترياد الن�صو�ص من
�صفحات الإنرتنت� ،أو من التطبيقات
الأخرى ،ليقوم بتحويلها �إىل �صوت� ،أو
القراءة مبا�شرة من ال�صفحات التي
يتابعها امل�ستخدم ،كما يدعم الربنامج
كث ًريا من اللغات .وميكن �أن يقوم
امل�ستخدم بت�صدير امللفات ال�صوتية
التي قام الربنامج بتحويلها �إىل �صيغة
 .WAVوميكن حتميل التطبيق عرب
متجر جوجل بالي.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

َس ْو َر ُة ال َغ َض ِب

قال الإمام حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين وا�ص ًفا رحلته �إىل احلج مع رفاقه:

قال

ابن منظور يف ل�سان العرب:
اخلمر وغريها
«�س ْو َر ُة
ِ
َ
ال�سلطان� :سطوتُه
ُ
و�سوا ُرهاِ :ح َّدتُهاَ .
و�س ْو َر ُة ُّ
و�س ْو َر ُة
وال�س ْو َر ُة :البرَْ ُد ال�شديدَ .
واعتدا�ؤهَّ .
ا َمل ْجدِ � :أث ُره وعالمتُه
وارتفاعه .ويقال� :إنَّ
ُ
ل�س ْو َر ًة».
ل َغ َ�ض ِب ِه َ
َ�س ْو َر ُة ال َغ َ�ض ِب� ،أي �شدَّته وهيجانه،
بال�سني ،ولي�س ثورة الغ�ضب كما هو �شائع
عند كثري من النا�س.

و� ِ��س�� ْر َن��ا َن ُ�����ش�� ُّق ال�� ِب��ي��دَ للبلد ال��ذي
�ضام ٍر
ر َِج����ا ًال و ُركْ�� َب��ا ًن��ا على ك ِّ��ل ِ
����م ل��ي ٍ��ل ق��ط��ع��ن��اه ب��ال��� ُّ��س�� َرى
ف��ل��ل�� ِه َك ْ
ال�س َرى
و� ْأ�س َرى بنا احلادي ف� ْأم َعنَ يف ُّ
����اب َم ِ��ط�� ِّي�� َن��ا
�إىل َزمْ�����زَ َم ُز َّم ْ
����ت ِرك ُ
َن ُ��ح�� ُّج ل�� َب��ي ٍْ��ت َح َّ��ج��ه ال�� ُّر���س ُ
ْ��ل َق ْب َل َنا

ال�ص َفا
فما ال َب ْيتُ ما الأ ْر َكانُ ما ِ
احل ْج ُر ما َّ

���ات ق��د َو َق��فْ�� َن��ا َمب�� ْو ِق ٍ��ف
على َع��� َر َف ٍ

و����ش���قٍّ ل��ل�� ُّن��ف��و� ِ��س َب�� َل��غْ�� َن��ا ُه
ِب َ���ج���ه ٍْ���د ِ
���ج َع��مِ ��ي ٍ��ق �أتَ��يْ�� َن��ا ُه
ِوم���ن ك ِّ���ل ذي َف ٍّ
�لات َب��� َريْ��� َن���ا ُه
و َب���� ٍّر ب��� َ��س�ْي�رْ ِ ال�� َي��عْ�� َم ِ
و َولىَّ ال�� َك�� َرى َن��� ْو َم ا ُ
��ون َن َف ْي َنا ُه
جل�� ُف ِ
ال�ص َفا ِع ْي َ�س ال ُو ُفو ِد َ�ص َف ْف َنا ُه
ونح َو َّ
��اب ُو ِع ْ��د َن��ا ُه
ل َن�شْ هَدَ نف ًعا يف ال ِ��ك�� َت ِ
�����ص ْ��د َن��ا ُه
وم��ا َزمْ�����زَ ٌم �أن َْ
����ت ال���ذي َق َ
ْ���ب م��غ��ف��و ٌر وف��ي��ه محَ َ ��� ْو َن���ا ُه
ِب��� ِه ال َّ���ذن ُ

رحلة ابن بطوطة
البن بطوطة (ت779هـ)

وذهب مث ًال
الم َها َب َة
المُ َز َاح ُة ُت ْذهِ بُ َ

قال

امليداين يف مجَْ َمع الأمثال:
املُزَ اح واملُزَ احة :ا َملزْح ،وا ِملزَ ُاح:
املُ َما َزحة ،وا َمل َهابة :ال َه ْي َبة� .أي �إذا ُعرف
بها الرج ُل ق َّلتْ ه ْي َبتُه ،وهذا من كالم
�أكثم بن �صيفي.
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م�ؤ ِّلف

هذا الكتاب هو �أبو عبداهلل حممد بن
عبداهلل اللواتي الطنجي ،امل�شهور بابن
بطوطة� ،أحد الأعالم الذين ا�شتهروا يف املغرب يف
عهد الدولة املرينية مثل ل�سان الدين اخلطيب وابن
خلدون وغريهما.
وهذا الكتاب «حتفة النظار يف غرائب الأم�صار
وعجائب الأ�سفار» هو و�صف �شائق وجميل لأحداث
رحلة امل�ؤلف التي امتدت على مدى ت�سعة وع�شرين
عا ًما ،بد ًءا من خروجه من م�سقط ر�أ�سه ،مدينة
طنجة يف �أق�صى ال�شمال املغربي� ،سنة 725هـ،
وانتها ًء بعودته �إىل بلده �سنة 754هـ حني و�ضع ع�صا
الرتحال مبدينة فا�س.

حتدث ابن بطوطة يف هذا الكتاب عن البالد
التي زارها ،وا�ص ًفا مواقعها وامل�سافات التي بينها،
كما حتدث عن �شعوب تلك البلدان وعاداتهم
وحكامهم وعلمائهم ،وا�ص ًفا العمران والثقافات
واحل�ضارات التي �سادت فيها .وي�صف امل�ؤلف
جمتمعات تلك البلدان بتفا�صيلها اليومية مبا
فيها الأزياء ب�أ�شكالها و�ألوانها ودالالتها ،والأطعمة
ومكوناتها و�أنواعها وطريقة �صناعتها.
قال ابن خلدون يف مقدمته« :ورد على املغرب
لعهد ال�سلطان �أبي عنان ،من ملوك بني مرين،
رجل من م�شيخة طنجة ُيعرف بابن بطوطة ،وكان
قد رحل عنها منذ ع�شرين �سنة قبلها �إىل امل�شرق،
وتق َّلب يف بالد العراق ،واليمن ،والهند ،ودخل
مدينة دهلي حا�ضرة ملك الهند ،وات�صل مبلكها
لذلك العهد ،وهو ال�سلطان حممد �شاه ،وكان له
منه مكان ،وا�ستعمله يف خطة الق�ضاء مبذهب
املالكية يف عمله ،ثم انقلب �إىل املغرب ،وات�صل
بال�سلطان �أبي عنان ،وكان يحدِّ ث عن �ش�أن رحلته
وما ر�أى من العجائب مبمالك الأر�ض ،و�أكرث ما
كان يحدِّ ث عن دولة �صاحب الهند ،وي�أتي من
�أحواله مبا ي�ستغربه ال�سامعون».
والكتاب� ،إىل جانب توثيقه معلومات ق ِّيمة عن
تلك البلدان واملجتمعات التي زارها ابن بطوطة يف
تلك الفرتة التاريخية ،فهو � ً
أي�ضا مليء باحلكايات
والطرائف اجلميلة ،وهو يف هذا اجلانب ُيعد من
�أمتع كتب �أدب الرحالت و�أ�شهرها.
إعداد :محمد التجاني رملي

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻄﺮ
Unscented

ﻟﺮوﺗﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
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DAILY PROTECTION FROM SUNLIGHTS

MOISTURIZE INTENSELY

CLEANSE GENTLY
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Complete your Health Routine in Hajj & Umrah

حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

دعاء السفر
«اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب� ،سبحان الذي �سخر لنا هذا،
وما كنا له مقرنني ،و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم �إنا ن�س�ألك يف
�سفرنا هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما تر�ضى ،اللهم هون
علينا �سفرنا هذا واط ِو عنا بعده ،اللهم �أنت ال�صاحب يف ال�سفر،
واخلليف ُة يف الأهل ،اللهم �إين �أعوذ بك من وعثاء ال�سفر ،وك�آبة
املنظر ،و�سوء املنقلب يف املال والأهل».

صالة المسافر وصومه
صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني �أن يخرج من بلده �إىل �أن يرجع �إليه ،لقول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�« :أول ما فر�ضت
ال�صالة فر�ضت ركعتني ،ف�أقرت �صالة ال�سفر و�أمتت �صالة احل�ضر» .ويف رواية زيد يف �صالة احل�ضر ،قال �أن�س بن مالك ،ر�ضي اهلل عنه« :خرجنا
مع النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من املدينة �إىل مكة ف�صلى ركعتني ،ركعتني ،حتى رجعنا �إىل املدينة» .لكن �إذا �صلى مع �إمام يتم ال�صالة �أرب ًعا،
�سواء �أدرك ال�صالة من �أولها� ،أم فاته �شيء منها ،لعموم قول النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا �سمعتم الإقامة فام�شوا �إىل ال�صالة وعليكم ال�سكينة
والوقار ،وال ت�سرعوا فما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» .فعموم قوله« :ما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» ي�شمل امل�سافرين الذين ي�صلون وراء
الإمام الذي ي�صلي �أرب ًعا وغريهم .و�سئل ابن عبا�س« :ما بال امل�سافر ي�صلي ركعتني �إذا انفرد و�أرب ًعا �إذا ائتم مبقيم؟» فقال« :تلك ال�سنة».
ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

وحول ما يلزم لأداء ال�صالة يف الطائرة� ،سواء كانت امل�سافة قريبة �أم بعيدة ،و�سواء كان الوقت ميتد �إىل وقت هبوط الطائرة �أو ال
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول ،ف�إنه �إذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�ستمرة يف طريانها ،وكانت من ال�صلوات التي ال جتمع مع ما
بعدها ،ك�صالة الفجر� ،أو الع�صر �أو الع�شاء ،ويخ�شى امل�سافر خروج وقت ال�صالة �إذا �أخر �أداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها ،ف�إنه ال يجوز
قياما مع الركوع
له ت�أخريها حتى يخرج وقتها ،بل يجب عليه �أدا�ؤها يف الطائرة قبل �أن يخرج وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إن ا�ستطاع �أداءها ً
جال�سا ويومئ
وال�سجود يف مكانه �أو يف �أي مكان من الطائرة ،ف�إنه يجب عليه ذلك ،و�إن مل ي�ستطع القيام وكان يف ذلك م�شقة عليه ،ف�إنه ي�صلي ً
بالركوع وال�سجود ،ويكون ال�سجود �أخف�ض من الركوع� .أما االجتاه �إىل القبلة يف �صالة الفري�ضة ف�إنه يجب على امل�سافر االجتاه �إليها يف جميع
ال�صالة ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إنه �إذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف �أثناء ال�صالة ف�إنه يتوجه للقبلة كلما دارت ،لأن ا�ستقبال القبلة �شرط يف
�صحة ال�صالة ،و�إن مل ي�ستطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة� ،إن �شاء اهلل .وب�إمكان امل�سافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة
وم�ساعديه ،ف�إن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة ف�إنه يجتهد يف حتريها.
وكذلك �إذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،وال ميكن للم�سافر �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر وقت الثانية ،بحيث ي�ستمر ال�سفر حتى
يخرج وقت الثانية ،ف�إنه يجب عليه �أداء ال�صالتني ق�ص ًرا يف الطائرة كما �سبق ،ويجوز له اجلمع يف وقت �إحداهما وال يجوز ت�أخريها حتى يخرج
وقت الثانية� .أما �إن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،كاملغرب مع الع�شاء والظهر مع الع�صر ،وميكن �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر
وقت الثانية ،ف�إن الأف�ضل ت�أخريها حتى ي�صليهما على الأر�ض ،لأن وقت الثانية وقت للأوىل يف هذه احلالة ،ولأن يف ذلك �أداء لل�صالة بال�صفة
الكاملة .وكذلك �إذا كان ال�سفر ق�ص ًرا ال ي�ستغرق وقت ال�صالة ،بحيث يتمكن من �أداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�سفر ف�إن الأف�ضل ت�أخريها
يف �آخر وقتها حتى ت�ؤدى على الأر�ض ،لكن لو �صلى امل�سافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف �أول وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،فال ب�أ�س بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�سافر ،لأن اهلل تعاىل �أمر بها يف حال القتال ،فقال} :و�إذا كنت فيهم ف�أقمت لهم ال�صالة ،فلتقم طائفة
منهم معك ولي�أخذوا �أ�سلحتهم ،ف�إذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم ولت�أت طائفة �أخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك{ «الن�ساء  .»102وعلى هذا ف�إذا
كان امل�سافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�ضر اجلماعة يف امل�سجد �إذا �سمع النداء� ،إال �أن يكون بعيدً ا �أو يخاف فوت رفقته ،لعموم الأدلة الدالة
على وجوب �صالة اجلماعة على من �سمع النداء �أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل ،ف�إن امل�سافر ي�صلي جميع النوافل �سوى راتبة الظهر واملغرب والع�شاء ،في�صلي الوتر و�صالة ال�ضحى وراتبة الفجر
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�ستثناة� .أما اجلمع ،ف�إن كان �سائ ًرا ،فالأف�ضل له �أن يجمع بني الظهر والع�صر ،وبني املغرب والع�شاء� ،إما
جمع تقدمي �أو جمع ت�أخري ح�سب الأي�سر له ،وكلما كان �أي�سر فهو �أف�ضل .و�إن كان ناز ًال فالأف�ضل �أال يجمع ،و�إن جمع فال ب�أ�س ل�صحة الأمرين عن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
وأما صوم امل�سافر يف رم�ضان ،فالأف�ضل ال�صوم ،و�إن �أفطر فال ب�أ�س ،ويق�ضي عدد الأيام التي �أفطرها� ،إال �أن يكون الفطر �أ�سهل له .فالفطر
�أف�ضل لأن اهلل يحب �أن ت�ؤتى رخ�صه.

تمارينك الرياضية في أثناء السفر
�إن متعة التحليق يف الف�ضاء ،وروعة اال�سرت�سال ،و�إمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة �أو تلك
التي تكون على بعد� ،أو حتى التفكري الهادئ يف �أغرا�ض تلك الرحالت ،قد ُتفقد ب�سبب ال�شعور ببع�ض
امل�ضايقات النف�سية �أو الآالم اجل�سدية .ولتكون عزيزي امل�سافر م�ستمت ًعا ما عليك �إال �إ�ضافة بع�ض التمرينات
الريا�ضية �إىل جدول رحالتك ،والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك �أو خارجه بكل ي�سر و�سهولة .و�إليك عزيزي
امل�سافر ن�ستعر�ض تلك التمارين:
تمارين الظهر
يقف امل�سافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه �إىل اليمني و�إىل الي�سار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إىل الأمام من الو�ضع املعتدل
« »5مرات �أي�ض ًا.
تمارين اليدين
(�أ )

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

توجيه راح��ة الكف �إىل الأ�سفل وم��د الإب��ه��ام نحو الر�سغ
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف
الأخرى.
توجيه راح��ة الكف �إىل الأعلى ومد كل �إ�صبع نحو الأ�سفل
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�سغني ع�شر م���رات ب��اجت��اه ع��ق��ارب ال�ساعة ثم
باالجتاه املعاك�س.
ب�سط اليدين ون�شرهما.

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

�أ • تدوير الكاحلني ع�شر مرات باجتاه عقارب ال�ساعة وباالجتاه املعاك�س.
ب • ب�سط مقدم �أ�صابع القدمني �إىل الأعلى ثم �شدها نحو الأ�سفل وتكرار ذلك ع�شر مرات لكل قدم.
ج • ب�سط القدمني على الأر�ض ورفع العقبني ثم �إرخائهما وتكرار ذلك ع�شرين مرة.
تمارين الرقبة والكتفين
(�أ )

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الر�أ�س وجانبيه.
ا�ستخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني �إىل الفكني.
ال�ضغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�صابع.
ا�ستخدام �إ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى �إىل الأ�سفل على جانبي الأنف.
ا�ستخدام �أطراف الأنامل يف تدليك �أ�سفل الفكني.
تدوير الفكني �إىل الي�سار خم�س مرات ثم �إىل اليمني خم�س
مرات.
�شد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�سفل
و�إىل الأمام واخللف.

(هـ )

(و)

�أ • تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.
ب • رفع الكتفني �إىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك و�إنزالهما �إىل الأ�سفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
ج • تدوير الكتفني �إىل اخللف ثم �إىل الأمام خم�س مرات.
د • االلتفات بالر�أ�س �إىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني واالجتاه �إىل الي�سار ثم �إىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما �أن هذه التمارين ت�شعرك بالراحة يف �أثناء �سفرك ف�إنها يف الوقت نف�سه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر ب�أن للتمرينات الريا�ضية فوائد كثرية لي�ست
املتاعب
ً
للم�سافر فح�سب بل للجميع.
ونن�صح عزيزي امل�سافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف �أثنائها:
 • 1التحرك بني �آونة و�أخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �ضيقة.
 • 3ارتداء �أحذية وا�سعة خالل الرحلة ب�سبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�ساعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�شاي بكميات كبرية.
 • 5االعتناء ب�شرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة �أو خاللها.
 • 7االكتفاء ب�أغذية خفيفة قليلة الدهون وال�سكر وامللح.

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

تود «ال�سعودية» �إبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم ،وميكنكم التوا�صل مع �إدارة عالقات ال�ضيوف عرب الو�سائل التالية:
الرقم املوحد ( )+966920003777ملالحظات ال�ضيوف الكرام واقرتاحاتهم ،الفاك�س ()+966126863150
للتوا�صل �إلكرتون ًيا عن طريق موقع «ال�سعودية» على �شبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�ص على الرابط ()www.saudia.com/crform
Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
�أما بريد ًيا فيمكنكم املرا�سلة بالكتابة �إىل ( �إدارة عالقات ال�ضيوف باخلطوط ال�سعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�سعودية).
الطيران الخاص SPA

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

ال�سعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

ال�سعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

خلدمة مبيعات رحالت ال�شحن امل�ؤجرة حتويلة رقم 3 #

من�صة �إلكرتونية متقدمة
ت�ساعد ال�ضيوف على التخطيط
الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وب�أ�سعار تناف�سية من خالل املوقع الإلكرتوين
B747-8Fاخلا�ص بعطالت ال�سعودية  ،holidaysbysaudia.comحيث يوفر املوقع باقة متنوعة
من العطالت واملتوافرة �ضمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان
B747-8Fوالفنادق� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستئجار �سيارة� ،أو حجز جوالت �سياحية.
�أرقام االت�صال:

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم 1 #
خلدمة املطالبات حتويلة رقم 2 #

Italy: 06895848
Switzerland: 0848006600
Germany: 01803698888
Spain: 902534444

USA: 1-800-472-8342
Jordan: 065777766
UK: 03712004433
France: 0820200505

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

تقدم «ال�سعودية» ت�شكيلة وا�سعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �سبب �صحي.

• مركز العناية ب�أع�ضاء الفر�سان
Alfursan Care Center

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز و�إ�صدار مكاف�آت تذاكر الفر�سان يف اململكة العربية ال�سعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

تقبل «ال�سعودية» �سفر الأطفال غري امل�صاحبني من �سن اخلام�سة ،والذين مل يبلغوا بعد
�سن الثانية ع�شرة امل�سافرين مبفردهم� ،أو مع �شخ�ص �آخر عمره خم�س ع�شرة �سنة �أو �أقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24ساعة من موعد الرحلة يف �أثناء �إجراءات احلجز.
ضيوفنا الكرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ..تود �أن تنبه ال�ضيوف الكرام،
ً
ب�أن طاوالت الطعام قد �أعدت لغر�ض معني ،وال حتتمل �أوزا ًنا ب�أكرث مما خ�ص�صت له،
حيث درج بع�ض �ضيوفنا الكرام على رفع �أطفالهم عليها للرتويح
عنهم عندما ي�شعرون بامللل.
ننبه �إىل ذلك ً
حفاظا على �أطفالنا وممتلكاتنا ،ونثق متا ًما ب�أن
�ضيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع �أمنياتنا برحلة �سعيدة جلميع �أفراد العائلة.

هاتف• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكاف�آت الفر�سان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هاتفTel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

• جلعل �سفرك �أكرث راحة و�سهولة ت�أمل «ال�سعودية» الت�أكد من ا�ستالم
�أمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�شكل واللون.
• يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ،ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

األسطول
بوينج 368 - 777

املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 381 :مقعداً 30 ::لدرجة األعمال 351 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة 290 :مقعداً 12:للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 242 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64.80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
املدى 7930 :مي ًال ( 14.685كم).

بوينج 268 - 777

املجموعة األولى 232 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 38 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

املجموعة األولى 298 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 262 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 288 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 252 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 330 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 300 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 198 :قدم ًا ( 60٫30متر).
السرعة عند االستواء 470 :عقدة ( 537ميل/ساعة 871 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 5٫850 :ميل 10٫830( ،كم).

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43.000 :قدم ( 13.100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15.372 - 14.800( ،كم).

إيرباص 321

السعة املقعدية 165 :مقعداً.
 20لدرجة األعمال ،و  145لدرجة الضيافة.
الطول 146 :قدم ًا ( 44٫51متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫000 :ميل 5٫600( ،كم).

إيرباص 320ceo

املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).
املجموعة الثالثة 144 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 132 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37.57متر).
املسافة بني اجلناحني 117 :قدم ًا ( 35.80متر).
السرعة عند االستواء 515 :ميل/ساعة 829 ،كم/ساعة.
االرتفاع األقصى لالستواء 41.000 – 39.100 :قدم ( 12.500 – 11.900متر).
املدى 3.300 :ميل ( 6.100كم).

FLEET
Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class
C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class
B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 200 ft (60.94 m
)Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 5,240 nautical miles (9,700 km

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class
B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class
C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 198 ft (60.30 m
)Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 5,850 nautical miles (10,830 km

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats
24 Business Class, 274 Guest Class
)Length: 206 ft 1 in (62.8 m
)Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m
)Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats
20 Business Class, 145 Guest Class
)Length: 146 ft (44.51 m
)Wingspan: 112 ft (34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,000 nautical miles (5,600 km

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

اإلذاعة والتلفاز
ت�شرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برامج �إذاعية بعدة لغات ،ف�ض ًال عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر���س��ال التلفازي عرب ت�سع قنوات هي :القنـاة الأول��ـ��ى ،القنـاة
الثانيـة ،ال��ق��ن��اة الريا�ضية ،ال��ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة ،ق��ن��اة �أج��ي��ال ،قناة
االقت�صادية ال�سعودية ،قناة القر�آن الكرمي ،قناة ال�سنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي �إر�سالها �أنحاء اململكة كافة ،ومعظم �أنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية� ،إال �أن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى.
العملة السعودية
الوحدة النقدية ال�سعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دوالر الأمريكي حوايل  3٫75ري��ال .وتوجد �أوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�سة رياالت ،ع�شرة رياالت ،خم�سني ريا ًال ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال� .أما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�شر
هلالت ،خم�س وع�شرين هللة ،خم�سني هللة ،مئة هللة.
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة ،ومرخ�ص لها ،كما توجد
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ،م�شرتكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�سديد امل�شرتيات العامة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة.
خدمات االتصاالت
مركز العناية بعمالء STC
        900
تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية �أحدث نظم االت�صاالت العاملية ففي
جمال االت�صاالت الهاتفية ميكن االت�صال مبا�شرة ب�أكرث من  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عايل ال�سرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهاتف.
• خدمة الرقم املوحد (.)9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب
الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت ،ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ( )969للر�سائل العربية ،وعلى الرقم
( )968للر�سائل الإجنليزية.
• خدمة االت�صال املجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من االت�صال املجاين،
جوا
عدم السماح بحمل السوائل ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�سائلة ،والهالمية ،وامل�ضغوطة �ضمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�شمل ذلك
ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية� ،أو بال�ستيكية،
�أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،
وامل�شروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت ب�أنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�ستح�ضرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�شامبو ،ومعجون الأ�سنان،
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
�شكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،
و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون.
ا�ستعالمات الدليل
�شركة زين  -مركز خدمة ال�ضيوف
ال�ساعة الناطقة
�شركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

وسائل النقل والترحال في المملكة

املطارات الداخلية
النقل اجلوي هو �أف�ضل و�أن�سب
و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�ساحات ال�شا�سعة ،لهذا
�سخرت «ال�سعودية» �شبكة �شاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�ضها ،ف�أ�صبحت
مدينة «الريا�ض» ال تبعد عن
«جدة» �سوى �ساعة ونيف ،بينما
�أ�ضحى الو�صول �إىل �ساحل
اخلليج منها عند مدينة «الدمام»
ال ي�ستغرق �سوى  45دقيقة .ويبلغ
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�سبعة وع�شرين مطارًا.

املطارات الدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة،
ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض،
ومطار امللك فهد الدويل بالدمام،
و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة.
وت�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية� ،إىل جانب
اخلطوط ال�سعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين»
ال�ستئجارها �إىل داخل املدن.

احلافالت
�أدخ��ل��ت ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�ض املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �شاملة
من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
املرتامية الأطراف ،وتعد هذه ال�شبكة من
�أحدث �شبكات الطرق و�أرقاها يف العامل.
خدمات القطار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�ض ،والدمام على �شاطئ اخلليج ،وبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

ت�أجري �سيارات
وتوجد �سيارات للإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�ستخدام الرخ�صة الدولية �أو التي
ا�ستخرجها من موطنه.

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية
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USEFUL INFORMATION
RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of Culture and Information
supervises the national radio and TV institutions.
Several radio programs are broadcasted in numerous
languages, in addition to other programs that are
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed
via nine channels: Channel One, Channel Two,
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel,
Ajyal Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural
channel. Satellite Transmission ranges of all channels
cover the whole Kingdom, and most parts of the world.
OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of rest, but government
offices are also closed on Saturdays. There are also
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid alAdha, which is ten days.
WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m.
until 20:00 p.m.
HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and
private clinics offering their services to the public.
CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.
BANKING
There are eleven licensed commercial banks
operating in the Kingdom. These are regulated

and supervised by the Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA). The banks have a large branch
network spread throughout the Kingdom.
Development of banking services was further
enhanced with the establishment of the Saudi
Payments Network (SPAN) with the participation
of all banks in the Kingdom. SPAN is connected
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and
more than 15,890 Points of Sales (POS) installed
at commercial stores and shopping centers with
the objective of payment for purchases from such
centers through ATM cards. At present, visitors
to Saudi Arabia may use their credit cards such as
Visa and Master card to withdraw money directly
through SPAN via its on- line ATMs. They may
also use these cards at POSs for payment for their
purchases.
Beside these, SAMA has provided further
international services (inside the country), eg.,
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to
meet the requirements of travelers and visitors
both at international airports and in local
markets.
STC SERVICES
In the Kingdom of Saudi Arabia, The latest
Telecommunication Systems are available. In the field
of Telephone Communication direct dialling can be
made without operator assistance to more than 245
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector
Phonogram Service:
For direct Telex messages at anytime to anywhere
around the world.You can contact the phonogram
service center by dialling 969 for Arabic messages and
968 for English messages.
(800) FREE CALL
A service made available to large companies enabling
callers to dial toll- free.

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED
FROM CARRY-ON BAGGAGE
In conformity with the safety regulations
and instructions issued by both the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) and the Saudi General Authority of
Civil Aviation, some hazardous items such
as liquids, aerosols and gel products, are not
allowed in carry-on baggage accompanied
by international flight passengers travelling
to, from or via Saudi airports. Other
banned items comprise all liquids packed
in plastic, glass, or metal containers of a
more than 10 ml capacity. Any container
having liquid or gas substances such as
water, drinks, juices, perfumes, and different
oils are not allowed in carry-on baggage or
passenger cabins. Gel products, cosmetics
and personal hygiene items such as lotions,
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos
are banned as well. Pressure aerosol
Containers such as air fresheners and
general hygiene sprays are other items that
fall under this ban. However, these items
would not be totally rejected, but passengers
would have to carry them in checked
baggage only.

STC Customer care center
Directory
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

Considering the long
distances which separate
the main towns of the
Kingdom, air travel
can often prove to be
the most convenient
and practical means
within the borders. Saudi
Arabian Airlines, the flag
carrier of the Kingdom
of Saudi Arabia, operates to a vast network of
domestic and international destinations. A
fleet of various types of
aircraft is also available
for charter flights.

Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number
of international airlines operate from these
airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.
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ARABIA
Roads

The Kingdom of Saudi
Arabia enjoys a
comprehensive road
network linking its cities
and widespread areas. It
is considered one of the
finest and most modern networks in the world.

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.

Buses

A new and efficient bus service has been
introduced by the Saudi Arabian Public
Transport Company (SAPTCO) to operate
within and between all the major towns in
Saudi Arabia in addition to international
trips to some of the neighboring countries.

Rail

Six trains service with
first-class air-conditioned carriages runs
daily between Riyadh
and Dammam on the
Gulf coast.

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia

Barcelona’s Attractions

Picasso Museum

It is Barcelona’s most famous museum,
home to the largest art collection of the
Spanish artist Pablo Picasso. Over 4000
pieces are housed in five interconnected
medieval palaces in the Barri Gothic, the
center of the old city of Barcelona. The
museum is standing as a tribute to the
artist’s close relationship with the city
of Barcelona. It was his wish to make
his art a permanent part of the city that
shaped his early life.

www.museupicasso.bcn.cat/en

Casa Mila

Casa Milà, commonly known as La
Pedrera, is the largest civil building
designed by Antoni Gaudí. It is the
second most visited museum in
Barcelona after the Sagrada Familia,
constructed between 1906 and 1910.
Declared as a World Heritage Site by
UNESCO, the building is Gaudí’s last
work before devoting himself to the
construction of the Sagrada Familia.
Today, La Pedrera is one of the most
important museums in Barcelona that
houses renaissance drawings and a
collection of modern art paintings.

www.lapedrera.com/en

Park Guell

Park Guell was commissioned by
Eusebi Güell who wanted to create a
stylish park for Barcelona aristocracy.
A UNESCO World Heritage Site, the
park was designed by Gaudí in the years
1900 to 1914. It is known for its colorful
mosaics that are found on the benches
and ceilings throughout the park.
Situated at the top of a terraced hill with
spectacular views of the city, it contains
pavilions that resemble gingerbread
houses and a vibrant mosaic salamander
fountain. Inspired by natural forms,
Gaudí combined twisting organiclooking stone features with elaborate
fluid designs. It is also the location of
Gaudí’s home, which contains furniture
that Gaudi designed.

www.parkguell.cat/en

Camp Nou Stadium

Home of FC Barcelona since its completion in 1957, the Camp Nou
football stadium honed the talents of many all-time greats like Johan
Cruyff, Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Lionel Messi to name a few. Housing
over 95,000 people, the stadium is the largest in Europe and attracts so
many tourists from all over the world.

Miro Museum

Joan Miró is well-known as one of the
greatest artists of the 20th Century.
His Surrealist masterpieces hang in
every major museum in the world.
The museum is located in the touristic
mountain of Montjuic in Barcelona.

www.fmirobcn.org

70

Barcelona

It is as if you are walking inside an endless piece 		
of art where everything is drawn attractively and 			
				crafted with passion
out: La Pedrera and Casa Batllo by Antoni
Gaudí, the father of Barcelona’s Modernist
architecture, whose distinctive architectural
style was greatly influenced by nature.
In Barcelona, the best part begins at
night. Live music and the rhythms of
flamingo transform the city. This is also
when the magic fountain of Montjuïc
comes to life. Its first performance was in
1929 and since then it has been making
people speechless with its spectacular
display of colour, light, motion, music and
water acrobatics.

Where Architecture Reaches for
the Sky | Barcelona is a city that

breathes art. The city, famous for Gaudi,
Dali, Miro and Picasso, is defined by
its absolute architectural mastery and
incredible art scene. Barcelona has
embraced art like no other. You can see
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it in its buildings, on its streets and at
the many galleries. The streets, parks
and squares are littered with signatures
of past and present artists, some famous
and some unknown. Those artists have
found in Barcelona a place to live and find
inspiration, whether in design, music,
fashion, art or cinema.
Barcelona has been like a shelter to the
world’s top architects who all flocked to
the city to conjure up an array of modern
structures and avant-guard designs,
many of which have been declared World
Heritage Sites by UNESCO. The list for
Barcelona contains nine entries, and all
of them are works from Modernism, the
movement that has influenced the shape
of Barcelona.
Many of those artists have drawn
their inspiration from the seminal work
of Barcelona’s most famous son, the

modernist architect Antoni Gaudi, whose
unique style can still be savored in a
number of key buildings around the city.
Gaudí grew up fascinated by geometry
and the natural wonders of the Catalonian
countryside. He was a nature lover and
used nature curves for inspiration in his
designs. He is one of the major factors the
metropolis attracts a lot of tourists.
His masterpiece is the unfinished
Sagrada Familia cathedral, Casa Mila (Le
Pedera), Casa Batllo and Park Guell. But
Gaudí wasn’t the only Catalan architect
in town with a bold imagination and
penchant for run-amok mosaics, fanciful
stained-glass and undulating ironwork.
There are Josep Puig I Cadafalch, Lluís
Domènech and other great painters like
Pablo Picasso, Joan Miró, and Salvador
Dalí. Each one of them has a museum in
Barcelona devoted to his work.
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Barcelona has been like a shelter to the
		
world’s top architects who all flocked to the city to
conjure up an array of modern
		
structures and avant-guard designs, many of which have
			
been declared World Heritage Sites by UNESCO
by-jowl buildings, dotted with alfresco
restaurants and street musicians.

El Born-La Ribera | Not far from

the Gothic Quarter lies beautiful El Born,
located close to Barcelonetta, Barcelona’s
famous beach. There, life seems to be
imbued with the easy-going maritime
soul of the nearby Mediterranean. El Born
is charismatic. It is authentic. It is where
stories and history hide at every corner;
a tree-lined huge area that has served as
the main square of Barcelona between the
thirteenth and seventeenth centuries. El
Born is so much more than just the home
of Barcelona’s famous Picasso Museum.
There, you can see constant intermingling
of old and new, tradition and innovation.
Violin makers, glassmakers and designers
fill the area. Pensioners play cards, young
people discuss at the edge of the many
fountains. Small cafes and restaurants
are filled with fishermen happily eating
tapas. In El Born you can have a Catalan
breakfast in a traditional place, then walk
few minutes and reach lively Barcelonetta
where you can have exquisite pastries, a

classic paella, creative tapas and some of
the freshest fish to be found in Barcelona.
You cannot leave El Born without
visiting its unique cultural centre which
served originally as the city’s main fruit
and vegetable market until 1971. When
the market was renovated in 2002, the
remains of buildings buried nearly 3
centuries earlier were unearthed. The
large quantity of artefacts recovered
(mainly crockery and other household
items), combined with written records,
have been used to create an exhibition
that takes its visitors to life in Barcelona
in the 1700s. A raised floor was creatively
built above the ruins for visitors, an
example that shows how the old and new
coexist together in Barcelona.

Passeig de Gracia | Gracia is
one of the most appreciated areas in
Barcelona. The area is the gatekeeper
of the resurgent Catalan identity. “Free
Catalonia” graffiti is scribbled in the
backstreets. Catalan flags fly from so
many balconies and the distinct sound of
the Catalan language is heard in cafes and

eateries.Friendly and always laid-back,
the vibe in Gràcia is infectious — and best
sampled through the neighborhood food.
The main street there is called “Passeig
de Gracia”— the path to Gracia. It is an
open space boulevard located in a new
area in Barcelona called the Exiample
(extension). Passeig de Gracia is the most
expensive street in Barcelona and Spain. It
is also Barcelona’s most famous shopping
street where all the top designer brands are
and where many of the most emblematic
buildings exist. For decades, the Passeig
de Gracia, was the favorite area of the
Catalan bourgeoisie, especially after the
celebration of the Universal Exhibition
of 1888 when they began to install and
renovate their homes. This is when the
most famous Catalan architects of the time
flooded to the city and impregnate the
promenade with its modernist style. Thus,
the Passeig de Gracia became one of the
most representative symbols of Barcelona
and still enjoys such privilege. Of all the
iconic buildings that were built at that
time and created the legacy Barcelona
possesses today, there are two that stand
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1. The triumphal arc in the city of Barcelona,
built in 1888 to become one of the city’s iconic
landmarks.
2. The Ciutadella park, one of the biggest and
well knowns parks of Barcelona, located in the
heart of the city, featuring lakes, museums, a
zoo and a large fountain.
3. An aerial view of typical buildings at Exiample
residential district in Barcelona, Catalonia.
4. Residences with wrought-iron balconies
perching over the narrow streets of Barcelona.

1

2
Walk the City | The best way
to discover the 2000 years old city of
Barcelona, is to walk its cobblestone
streets and alleyways. It is as if you are
walking inside an endless piece of art
where everything is drawn attractively and
crafted with passion. Along the walk, you
stumble upon stunning cathedrals, gothic
estates, charming cafes and a patchwork
of courtyards and parks. You see people
carrying on everyday life, popping into
and out of residences that sit next to
shops, while restaurants are housed in
buildings of varying architectural styles
with Gothic and modern blending.
You look above and see residences with
wrought-iron balconies perching over the
narrow streets below.
At the old city, you will come across
Le Boqueria market —the most famous
food market, and the Canaletes— the
city’s most famous fountain. Within a
walking distance from the old town lies
the gothic quarter, formed from a Roman
village, with remnants of a glorious
past. The area is known for its tight-knit
alleys, squares and charming cheek-
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“I

wrote every day between the
ages of 12 and 20 when I stopped
because I went to Barcelona, where life
was too exciting to write”, Colm Tóibín,
the Irish writer, said about the years he
spent in Barcelona.
A city full of life, intense, a place of
extraordinary architectural dazzle, a
Mediterranean and cosmopolitan capital
with Roman remains, medieval quarters
and beautiful examples of 20th century
modernism and avant-garde.
On its streets, there are movement
and life. There are buildings that
resemble palaces and shops that are

well-illuminated. Flocks of tourists fill its
beaches, galleries and parks. It is vibrant.
It is electric. Yet there is something
distinct about the bustle and diversity
of this city. It is huge, just like a big city,
but in a more compact way. You walk
among the crowds that march the streets
daily, stand up in long queues yet never
whine because there is always something
magnificent, something beautiful in front
of your eyes that will keep you at awe.
It is the capital city of Catalonia, an
autonomous community in Spain, and
the largest European metropolis on the
Mediterranean coast. Last year, around

32 million visited the city of 1.6 million,
which according to many Barcelonians, is
quite a lot for a small city like Barcelona.
The city of Barcelona began to woo
tourists following the 1992 Olympics, when
it cleaned its beaches, built cruise ship docks,
expanded its airport, and rehabilitated
its neglected Old City— the Ciutat Vella.
The city witnessed rush construction and
suddenly a string of purpose-built sporting
developments sprang up yet without dwarfing
the older buildings. From a Roman colony,
Barcelona has become one of the most
dynamic metropolises in Europe, enjoyed
mostly by culturally sophisticated travelers.
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Barcelona
The Pride of
Catalonia

2000 years of history etched on speaking
architecture.
By Noor Al Saleh
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2° Celsius above pre- industrial levels.
Articulating these goals was an
important first step. But if the world is
serious about achieving these shared
goals, an effective mechanism for
financing them must be established,
supported by well-designed regulations
that create the right incentives. And,
so far, the world has not made nearly
enough progress on this front, as the
continued misallocation of capital shows.
Stakeholders must take a longerterm view of business operations and
investment strategies. Finance must
be made genuinely useful, balancing
progress toward agreed goals – guided
by existing global targets – with the need
to generate sufficient financial returns to

ensure that progress is sustainable. We
must keep saying it, and keep doing it.
There is no other option.
In some quarters, commitment to
global goals has so far been too weak. In
the case of the US and the Paris climate
agreement, that commitment has been
rescinded outright. But, to succeed,
everyone must be on board. This includes
multilateral lenders, which need to
revise old tools and rapidly develop new
ones, in order to mobilize private-sector
capital. The private sector, for its part,
must be open to an updated approach
to public-private partnerships. Simply
paying lip service to change, while
clinging to outdated modes of working, is
not an option.

Finance must be made genuinely useful,
		
balancing progress toward
agreed goals – guided by existing
global targets – with the need to
		
generate sufficient financial returns to
ensure that progress is sustainable

More broadly, we need to work to
ensure that the benefits of technology
are shared by all. To that end, we should
follow the advice of David Lipton, the
IMF’s first deputy managing director, and
move beyond the fashionable “OHIO”
approach, focused on getting one’s “own
house in order,” to the more demanding
California – or “CA” – strategy of
“collective action.”
The path ahead will not be easy. But
this is no excuse for apathy. As investors,
consumers, voters, and citizens, we must
make our voices heard, in order to ensure
that finance is used to promote shared
values and the common good. Only
then can we go beyond merely avoiding
another devastating crisis and build a
better future.
* Bertrand Badré, a former managing director
of the World Bank, is CEO and Founder of
Blue like an Orange Sustainable Capital and
Co-Chair of the World Economic Forum’s
Global Future Council on International
Governance, Public-Private Cooperation,
and Sustainable Development.
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The Next Phase of

Finance

Finance should serve
the world economy not to be
its master.
By Bertrand Badré *

since the global financial
The decade
crisis has been tumultuous,

to say the least. True, no great war has
erupted, and we have more or less avoided
the mistakes of the Great Depression,
which led in the 1930s to greater
protectionism, bank failures, severe
austerity, and a deflationary environment.
But renewed market tensions indicate that
these risks have not been eradicated so
much as papered over.
In a sense, the story of the 2008
financial crisis begins when the global
order was created from the ashes of
World War II. Initiatives like the Bretton
Woods institutions (the World Bank and
the International Monetary Fund), the
Marshall Plan, and the European Economic
Community supported the reconstruction of
significant portions of the world economy.
Despite the Cold War (or perhaps because
of it), they also re-started the globalization
that WWII had brought to a halt.
This globalization process was
interrupted during the late 1960s and
early 1970s, owing to the Vietnam
War, the suspension of the US dollar’s
convertibility into gold, the 1973 oil price
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shock, and the great stagflation. But the
United States and the United Kingdom
then underwent a kind of conservative
revolution and a revival of neoliberal
economic policies, including widespread
deregulation, trade liberalization, and
unprecedented capital-account openness.
While this redesigned globalization
process helped to fuel growth and
development, its effects were uneven,
and the financial and economic changes
it wrought outpaced legal and ethical
adaptation. Particularly consequential,
innovative financial instruments were
used with abandon, subject to only loose
supervision and weak regulation. As a result,
finance eventually became the master of the
world economy, rather than its servant.
Given all of this, when the crisis
struck, it was deep and far-reaching, and
today’s strengthening economic recovery
has not overcome the understandable but
devastating loss of trust in the financial
system that followed. This has been made
apparent by political developments in
the US and Europe. US President Donald
Trump’s administration continues to
tout an “America First” policy approach,

reflected, most recently, in the imposition
of large tariffs on steel and aluminum
imports. The United Kingdom’s vote
for Brexit reflects a similar backlash.
Meanwhile, state-led capitalism offers
China’s economy its own protections.
But polarizing new models of
competition and resistance to trade are
not the way to restore trust. Instead, we
need to reassert control over the financial
sector, to ensure that it is serving the
economy, not vice versa, by advancing a
set of goals upon which the world agrees
– beginning with those established at
three momentous conferences in 2015.
At the Third International Conference
on Financing for Development, held in
Addis Ababa, Ethiopia, participants set
economic, social, and environmental
priorities with which financing flows
and policies for sustainable development
should be aligned. At the United Nations
Sustainable Development Summit in New
York, UN member countries formally
adopted an ambitious new global
agenda. And at the UN Climate Change
Conference (COP 21) in Paris, countries
agreed to hold global warming well below

Giving honest feedback to narcissists
		
can be a challenge, due to their skill 				
				 at deflecting unwelcome information
refusal to comply with their unreasonable
demands. Narcissists’ sense of entitlement
may give rise to a belief that ordinary rules
don’t apply to them.
Giving honest feedback to narcissists can be a challenge, due to their
skill at deflecting unwelcome information. Team feedback, which is harder to
ignore and deny, is more effective than
one-on-one evaluations.
On the other hand, the narcissist’s craving for accolades and advancement can be
turned to your advantage. He or she will
likely be receptive to peer pressure and the
threat of career repercussions.
The key is to remember that beneath
the narcissistic bluster, there lies a fragile
ego that may feel threatened by even
delicate criticism. When confronting a
narcissist, be sure “to strike when the iron
is cold”, taking care not to push beyond
what can be tolerated at that moment.

The bipolar leader | Bipolar leaders
suffer from wild mood swings. In the
manic state, they may exude infectious
enthusiasm that elevates morale and
motivation. But sooner or later, euphoria
gives way to a deep, unshakable gloom
as the depressive state comes in. Fatigue,
pessimism and social withdrawal signal
the onset of the downswing.
Workplace setbacks can plunge bipolar
leaders into depression. Because they
have fewer emotional resources for building resilience, bipolar leaders often live
in fear of impending disaster. To prevent
that imagined circumstance, they may
cling to an illusion of control – which
manifests as micro-management in the
office. But by taking on unnecessary
responsibility, they unwittingly manufacture more stress for themselves and
further degrade their emotional state.
Bipolar disorder can destroy the lives
of sufferers, alienating them from family
and friends, increasing their propensity
for drug and alcohol abuse, and placing
their careers in jeopardy. It is important
to emphasise to them that their behaviours come at a heavy price. For them,
doing nothing is not an option. Self-care
will necessarily involve delegating deci-

sions and tasks to others where possible,
thus enabling a levelling-out of their
untamed emotions. Depending on the severity of the disorder, they may also need
to explore mood-balancing medication.

The psychopathic leader |

Psychopaths are defined by their inability to empathise with others. They often maintain a
socially pleasing demeanour, which serves
only to mask their ruthlessness. Destructive and unethical behaviours that would
shame the rest of us are the psychopath’s
stock-in-trade. Yet they are hypnotically
convincing in projecting a façade of success – so much so that they find it easy to
win followers. As a basis for comparison,
consider a cult leader who lures in lost
souls and exploits their devotion. We call
executives who fit this pattern “seductive
operational bullies” (SOBs).
Clinicians are uncertain about the root
causes of psychopathy. Those with milder
forms of the disorder, such as SOB executives, probably were not born with it.
Abuse on the part of a trusted authority
figure, or some other form of traumatic
childhood disillusionment, can give rise
to lifelong emotional detachment.
Confronting the psychopaths can
be especially challenging because they
are adept at manipulating others. Their
lack of empathy prevents them from
grasping how their actions affect those
around them. Instead, they may bid for
sympathy by feigning contrition and
falsely attempting to convince colleagues
that they’ve changed. The best chance
of success will come from 360-degree
feedback, encircling the psychopath with
a reckoning that is difficult to escape.
Even so, feedback should be followed by
a rigorous monitoring process to ensure
the change is not mere lip service.

to a halt. The freedom to fail is a prerequisite for generating new ideas.
Work-life balance is often the first casualty of an obsessive-compulsive leadership style. Teams are pushed to their limit
by the constant second-guessing and endless tinkering with minutiae.
Their inability to be flexible makes it
hard for obsessive-compulsive leaders to
build productive working relationships.
They will likely earn a reputation among
their colleagues for being stubborn,
highly guarded and selfish.
To be fair, obsessive-compulsive leaders
are as controlling of themselves as they
are of others. Their abhorrence of mistakes compels hyper-meticulous analysis
that burdens decision-making almost
to the breaking point. From the outside,
this can read as procrastination or lack of
mental focus.
These leaders are often surprised to
learn that their behaviour is negatively
perceived. Corrective conversations with
them can be productive, if they are encouraged to imagine what “good enough”,
rather than “perfect”, would look like in
their daily lives. They also may respond
well to being reminded of everything
they’re missing out on socially and even
in their family lives, because of their
time- and energy-consuming perfectionism. Experimenting with different ways
of dealing with people will be essential to
developing their leadership skills.

Erasing the stigma |

In many countries, the stigma around conversations
about mental health in the workplace
is beginning to lift. Organisations and
teams should embrace this development
by creating space within their work routines for issues to be raised before they
grow into endemic problems.

The obsessive-compulsive leader |

Obsessive-compulsive leaders often
disguise their disorder as “perfectionism”.
Their attention to detail and insistence on
high quality can be organisational assets.
However, when nothing less than perfection (by the leader’s highly idiosyncratic
definition) is accepted, innovation grinds

* Manfred Kets de Vries is the INSEAD

Distinguished Professor of Leadership
Development and Organisational Change.

* Caroline Rook, a former Visiting Scholar

at INSEAD, is a Lecturer in Leadership at
Henley Business School.
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The Four Types of
Dysfunctional Executives and
How to Handle Them
Basic understanding and empathy
can go a long way in helping toxic leaders
recover their best selves.
Manfred F. R. Kets de Vries *
Caroline Rook *

According

to a 2014 Harvard
study, nearly half
of adults in the United States have reported experiencing a psychiatric disorder at
some point in their lives. In Asia, where
mental health awareness is arguably less
widespread, the numbers are nonetheless striking: One in four South Koreans
report suffering from psychiatric issues;
at least 13.7 percent of Indians have some
form of mental illness, according to a
government-sponsored study.
It would be unrealistic to assume that
mental health sufferers don’t bring their
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afflictions with them to the office. For
leaders, it’s quite the opposite: Over a
long period of time, their responsibilities
become too stressful, which can potentially trigger or aggravate pre-existing
psychological issues. As leadership
scholars and coaches, we have observed
that when influential executives exhibit
dysfunctional behavioural patterns, the
disorder can become contagious. Teams
and departments – and, if the issues go
unaddressed, entire organisations – often
internalise the dysfunction.
Most mental health issues present in

organisations may not be serious enough
to require clinical intervention. On the
more minor end of the spectrum, nonmedical professionals, such as coaches
and even colleagues, can help contain the
damage dysfunctional executives bring to
themselves and those around them. Basic
understanding and empathy can go a
long way toward recalling leaders to their
best selves.
Our recent working paper describes
four types of toxic behavioural patterns
common to leaders and some advisable
means of addressing them

The narcissistic leader |

We all possess
a certain amount of narcissism. In small
doses, it can be a positive thing, providing
a basis for self-confidence, self-expression
and assertiveness. In order to get ahead,
organisational leaders usually have to draw
from their own well of narcissism. However, when they drink too deep – displaying
delusions of grandeur along with selfish
and entitled behaviours – the atmosphere
around them can become toxic.
Narcissistic pathology often originates in
dysfunctional parenting, which contributes
to an insecure sense of self that may persist
into adulthood. Narcissists have a bottomless hunger for validation that causes them
to lash out at perceived slights, or at any

13

11. The west façade resembles the soft contour
of a sand dune with its layout forming a
crescent pointing towards Mecca.
12. Neolithic funerary stelae with 2-line
inscription.
13. A face model of a lady made from alabaster.
14. A skeleton of the extinct Mastodon,
distantly related to modern elephants, that
once roamed the Arabian Peninsula 12
million to 17 million years ago.

star heritage hotel, a new exhibition
hall, a dining area, and a stadium and
a special area for various activities.
The project’s new constructions will
also be accompanied by a complete
modernization of the content of the
existing halls through the addition of
interactive display techniques.
The KAHC is undoubtedly a major
cultural center in the Middle East today.
Much of the KAHC was built on a site
that was previously occupied in its
entirety by Al-Murabba Palace.
As a representation of a vital
component of Saudi history, the KAHC
is clearly a center where history has
been edited and displayed for mass
consumption and cultural tourism. It
is not only a museum today, rather an
open public information center for the
current and the future generations to
visit and learn about their past history
and heritage. “The museum makes every
Saudi citizen proud of their heritage and
civilization, which contributed to making
the Kingdom great and strong, with an
unparalleled international reputation.”
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National Museum
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It is not only a museum today,
rather an open public information 		
		 center for the current
and the future generations to visit
and learn about their
past history and heritage
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10
6. The lead architect Raymond Moriyama was
inspired by the form and colors of the sand dunes
of the “Red Sands” just outside Riyadh.

The Center is considered the
most important landmark in the
capital city of Riyadh...
and it is the largest cultural center
in the Kingdom besides being
the most frequented place by
one and all

7. A stone tablet inscribed with epigraph.
8. 19th century tombstones from Makkah.
9. Headless figure from Qaryat Al Faw.
10. Old Kaaba door at the Hall of Hajj and Two Holy
Mosques.

and National Heritage has made an
ambitious project and it is working on
the expansion of the National Museum
to develop it further. SCTH President,
Prince Sultan bin Salman, issued a
decree to establish a board of trustees
for the expansion and development of
the National Museum. A committee to
review the master plan for the expansion
of the museum into the biggest, and most
modern and advanced museum projects
in the world, has been formed.
Commenting on the expansion
project, Prince Sultan said that the
commission is working to bring in
a comprehensive development for
the National Museum and establish
a sophisticated system of regional
and specialized museums within the
framework of the Custodian of the
Two Holy Mosques Program for the
preservation of the heritage.
“This will be a pioneering project to
recreate, collect and display the exhibits
of the museum,” said the Prince. The
development of the National Museum
includes the establishment of a four-

9
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National Museum
The museum consists of King Abdulaziz
Memorial Hall, Computer Center,
Geographic Information Systems Center,
Darah Library, Documentation Center of
Saudi Royal Family History and the Center
of Researchers.
“The KAHC has received numerous
awards, including the King Abdullah II
bin Al-Hussein award for creativity and
the Prince Sultan bin Salman award for
Architectural Heritage.” The Center is
considered the most important landmark
in the capital city of Riyadh... and it is the
largest cultural center in the Kingdom
besides being the most frequented place
by one and all.
The adjoining areas near the museum
and all around the KAHC present an
attractive natural setting with the splendid
and serene design of the landscapes, water
play areas, streams, pools and indigenous
plants evoking the image of desert oasis
and pastoral charm. Situated in the
premises of the National Museum, the
Murabba Palace was built by the founder
and first King of Saudi Arabia late Abdul
Aziz bin Saud. It was built in 1934 as an
expansion of the city of Riyadh.
It took five years for construction of
the palace, which was completed in 1939.
This palace has historical significance
because it was the residence of the Saudi
kings and royal family members. It also
symbolizes the history and heritage of
Saudi Arabia, a country with glorious
past and rich heritage.
To this end, it is important to mention
that the Saudi Commission for Tourism

7
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5
1. The National Museum building, covering an area
of 28,000 m2, consists of eight main galleries and
two others for short-term exhibits, in addition to
the major facilities of the museum.
2. A modern exhibition hall for vintage car collection
of the late King Abdulaziz.
3. Hallway to the King Abdulaziz Foundation for
Research and Archives.
4. Part of the restored Al Murabba Palace compound.
5. A renovated traditional mud house now being
used for conferences, dining and international
diplomatic events.

a water table flowing water in it from
old wells. It has designated playing areas
for the kids. The families living in the
vicinity of the museum walk down to the
gardens of the KAHC every evening, and
hold their families’ get-togethers there.
The museum contains two huge
halls for temporary shows. It contains
a large number of exhibits including
the artefacts, documents and rare
manuscripts. Besides the two mega
halls, the museum contains several halls,
including a hall to read reference books,
audio-visual hall, a hall of manuscripts
and a huge stack of books in yet another
hall. It also includes a multi-purpose
hall, where cultural events, lectures and
seminars are organized.
On the other hand, the KAHC in which
the museum is housed, has also emerged
as an independent scientific institution
that consists of a number of centers and
departments like the restoration center.

4
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National Museum
The museum consists of eight
galleries or pavilions; each representing a
particular cultural and historical period
in chronological order from prehistoric
times until the modern times of the Saudi
nation. The chief objective of the museum
is to highlight the national cultural identity
as well as its dimensions through the
antiquities and heritage of Saudi Arabia.
The National Museum of Saudi Arabia
in the vicinity of Riyadh city center in
Murabba could be the first choice for a
tourist to begin with his tour of the Saudi
capital city. Anyone landing at the Riyadhbased King Khalid International Airport
(KKIA) can reach the museum by taxi
in 45 minutes. Private buses also ferry
passengers from different parts of the city to
the museum and to a few other important
locations around the sprawling KAHC.
Excelling in architectural design and
serene landscaping make it an amusing
experience for those who visit the Kingdom.
One can’t miss the pastoral charm of the
KAHC, which offers trees, plants and
flowers from different families tossing their
heads in nature. A range of flora and fauna
presents a green image of nature, that offers
a feast for the eyes of the people.
According to a report released by the
six-nation Gulf Cooperation Council
(GCC), the museum was a contributing
factor in Riyadh’s designation by
UNESCO as the cultural capital of the
Arab world in 2000. The museum today
contains many cultural facilities like the
Public Theme Park that includes six main
parks, an oasis of palms, in addition to

2
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A

must-to-visit for tourists, rather
for everyone who travels to the
Kingdom, is the Riyadh-based Saudi
National Museum, an exceptionally rich
cultural landmark of the Middle East;
which is part of the King Abdulaziz
Historical Center (KAHC). The museum,
which vividly explains the history and
heritage of the Kingdom with special
reference to the ‘House of Saud’, is located
inside the sprawling premises of the

KAHC. The museum was opened in
January 1999 in celebration of 100 years
of unification of the Kingdom, which is
now a strong Saudi nation.
An amazing fact behind this museum is
that a cluster of buildings of the museum,
rare collections and displays had been
procured from scratch to meet the deadline
of the January 1999 centennial celebration.
It was the result of an international design
competition that it proudly won. The National

Museum is the central building in the Riyadhbased KAHC, covering an area of 28,000
square meters, including exhibition halls.
Today, the museum has emerged
as a cultural landmark displaying the
antiquities and heritage of the Kingdom
and presenting the glorious past cultures,
civilizations and remnants of a series
of historic events that occurred in the
Arabian Peninsula in general, and in
Saudi Arabia in particular.
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National Museum

A Cultural
Marvel of the
Kingdom
Glorious Saudi heritage on
display at the national museum.
By Ghazanfar Ali Khan
Photos by: George M. Pontino, Jr.
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The perfect place
to do it all.
Or do nothing at all.

SkyTeam Lounges * are the perfect place for you to do whatever you want to do – work, relax, snack, shower – or simply do
nothing at all. Choose from more than 600 lounges offered by our member airlines worldwide.

For your next trip with SkyTeam visit our Lounge Finder on SkyTeam.com

*Our lounges are open to Elite Plus, First and Business Class customers flying on any Sk yTeam airline.

SkyTeam

Lounging Around:
SkyTeam's Top 6 Lounges
Ready to relax? As well as 600+ lounges worldwide,
First, Business Class and Elite Plus SkyTeam fliers can escape to six
special SkyTeam branded lounges worldwide,
plus new locations coming later in 2018. Read on for the
highlights, high-flier.

Vancouver | Mountain views
with your mocha? SkyTeam’s newest lounge offers stunning vistas
across the runway, plus Pacific
Northwest cuisine including locally
seared salmon.
Hong Kong |

and then re-charge your body in the
relaxation room.

Beijing | The first SkyTeam Lounge at
a Chinese hub promises a stress-free escape for catching up on work, and a TV
room for catching up on the news.

Coming soon: Santiago & Istanbul

Construct your ideal
oriental dishes at the noodle bar, and
count over 50 different plant species
blooming from the botanical wall at
this Hong Kong hot spot.

Dubai | Depart the desert city in style.
Admire the plants adorning the buffet
area, and entertain the little ones with
cartoons in the Kid’s Room.

London |

Sydney |

Experience a de-stress
spa touch with a holistic treatment at

89

the Clarins Spa at this modern twolevel lounge.
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Sit back and re-charge your
gadgets with outlets beside each seat,

SkyTeam’s two newest international
lounges will bring natural light, refreshing showers and power at every seat to
SkyTeam travellers in 2018. Help yourself
to local flavours like Turkish meze and
pide in Istanbul New Airport, and an
empanada station in Santiago, Chile.

Wherever you’re going in the world,
lounge at the airport in style with
SkyTeam.

Still Moments
A man climbs a frozen
waterfall in Marble
Canyon, in the Canadian
Rockies of British
Columbia. A wealth of
fossilized organisms,
many belonging to species
never encountered before,
was discovered near this
location in 2014.
Photograph By: Cory Richards
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Around the World

Branching Out
A gnarled tree at sunset
in Chile's Torres
Del Paine National
Park. The Cordillera
del Paine mountain
range is the centerpiece
of the park.
Photograph By: Keith Ladzinski

A view of
Skjoldungen, a
large uninhabited
island, in Greenland.
Skjoldungen is
situated between two
fjords, the Northern
Skjoldungen Fjord
and the Southern
Skjoldungen Fjord.
Photograph By: Andy Mann
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© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Glacier Point
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Around the World

Okay Ladies, Now Let’s Get
in Formation
Flamingos align in formation
in a lagoon along the Gulf of
Mexico. Shrimp-like-crustaceans
in the bird’s diet are responsible
for its distinctive pink color.
Photograph By: Bobby Haas
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