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ِرحلَُة الحّج
يجُب على المستطيع أن يبادر إلى أداء 

الحج، قبَل أن يعرَض له شيٌء يحول بينه 
وبين القياِم بهذه الفريضة.

السودة
ترفيه وطبيعة ساحرة

يَبرز موسم السودة ليجعلها إحدى 
أهم الوجهات السياحية في المملكة، 

بأجوائها المتميزة، وكنوزها التراثية 
والثقافية، وتضاريسها الجبلية التي 

تعانق السحاب.
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اليوتيوب واألطفال

عالم من المعرفة
يمكن توظيف اليوتيوب في تعليم 

األطفال وتعزيز مواهبهم في الرسم 
والبرمجة واكتساب المعلومات الغزيرة، 

ولكن عبر السبل والقنوات الموثوقة 
وتحت إشراف الوالدين.

الناشر

المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

فاكس: 4401466 11 00966
advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

38
كوااللمبور

المدينة اآلسرة
تتسم بطابع إسالمي مميز يلمسه 

الزوار في ثنايا المدينة التي تمزج بين كثير 
من الحضارات وتتسم بالثراء التاريخي 

والطبيعة الخالبة.

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

SPECIALIZED MEDIA 48
أين القيمة؟

ر القيمة في  كيف تُدمَّ
االستحواذات والبيوعات؟

تجنح الحوافز المؤّسسية في أغلب 
األحيان نحو تحقيق مكاسب على 

المدى القريب على حساب القيمة على 
المدى البعيد.
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استراحة الجمال  

يستريح الجمال منعكًسا على ضفاف بركة 

ماء نقية في ُنزل ريفي في مدينة عنيزة، 

منطقة القصيم.. النخيل والشجر وبرج 

الحمام يسبحون في نقاء الماء األجمل. 

تصوير: عبد الرحمن الوليدي
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 بياض البيضاء 

يكمن جمال الطبيعة والطقس بين بياض 

السحب السائرة باتجاه الشمس واسم 

المدينة التاريخية البيضاء الواقعة في 

منطقة تبوك شمال البحر األحمر.

تصوير: فواز الشريف



99



  -  أغسطس 102019

حول العالم

  -  أغسطس 102019



11

وجهة قصية

أصغر جزر أرخبيل فارو في الدنمارك. 

جبل أخضر ال يقطنه إال الحيوانات والطيور 

البحرية، ال يمكن الوصول إليه بسهولة 

حتى في األحوال الجوية الجيدة.

Photograph by:  Martin Edstrom
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ِمكرٍّ ِمفرٍّ

رعيل من الخيل ذات ألوان مختلفة، ُكميت 

وأروق وأشقر، تركض باتجاه السهول 

المنغولية، حيث ثلث سكان منغوليا 

ل ويتنقلون بالخيل. حَّ يعيشون حياة الرُّ

Photograph by: Ben Horton
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معالم

بوابة مكة المكرمة

مجسم 
خرساني كبير مستوحى 

من شكل املصحف الشريف 

املوضوع على حامل خشبي. طرفا اجملسم 

يتقاطعان يف املنتصف األعلى الذي يحمل شكاًل 

للمصحف، فيشّكل الطرفان بوابة يمر من 

تحتها القادم إلى العاصمة املقدسة مكة املكرمة 

من جدة واملغادر منها.

يف عام 1987 صمم الفنان التشكيلي السعودي 

ضياء عزيز شكل البوابة، وساهم الخطاط 

العراقي محمد الصكار يف زخرفة جداريات هذا 

العمل الرائع بخط مبدع حاز عليه جائزة دار 

التراث املعماري. بلغت تكلفة بوابة مكة 46 مليون 

ريال سعودي.

يعد اجملسم عماًل فنًيا راقًيا جمع بني الفكرة 

الخالقة والطراز اإلسالمي، إذ احتوى على 

زخارف إسالمية وخط عربي. يبلغ طول اجملسم 

152 متًرا، بينما عرضه 31 متًرا. ويف الليل 
تضيء البوابة بألوان تجمع بني األزرق واألخضر. 

أما صفحات املصحف فبيضاء ناصعة، ما يضفي 

على البوابة طابًعا روحانًيا جمياًل، ومنظًرا 

مهيبًا. منطقة البوابة موعودة اليوم بمشروعات 

استراتيجية على مدى عقدين من الزمن، تقدر 

بنحو 106 مليارات ريال سعودي. 
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
جدة مليئة باألشياء التي تُشترى من أزياء، 

وتحف وهدايا حتى األطعمة. لتجربة املذاقات 

هناك السمك الناجل الذي يتميز به البحر 

األحمر. أما التذكارات، والتحف، واألزياء 

التقليدية من عباءات، وعطور شرقية فهناك 

األسواق الشعبية العديدة. أما أحدث األزياء 

والكماليات فتوجد يف مراكز تجارية حديثة 

مثل رد سي مول، وروشان مول، إضافة إلى 

شارع األمير محمد بن عبدالعزيز »التحلية«. 

فكل ما يخطر على البال باإلمكان الحصول 

عليه من جدة. 

أين تذهب؟
جدة التاريخية تعد من أهم األماكن التي البد 

لت ضمن مواقع التراث  من زيارتها، فقد ُسجِّ

العاملي. ستستمتع بمشاهدة بيوتها القديمة 

وأسوارها العتيقة. كما يمكنك أن تمر باألسواق 

الشعبية القريبة من املنطقة مثل سوق العلوي، 

وسوق الخاسكية، وسوق البلد. وال تفوِّت الفرصة 

يف تذوق بعض مأكوالتها.

أين تسكن؟
Jeddah Rosewood

هناك كثير من الفنادق والشقق الفاخرة يف 

مدينة جدة. ويعد فندق روزوود من بني أفخم 

الفنادق، ويستحق أن تقضي فيه ليلة واحدة 

بني غرفه وأجنحته األنيقة، لتتمتع بإطالالت 

بديعة على البحر األحمر. يضم الفندق أربعة 

مطاعم من بينها ما هو مخصص للمأكوالت 

البحرية. كما يوجد فيه مقهى يعد واحًدا من 

أفضل مقاهي املدينة. يتيح الفندق لساكنيه 

التريض على الشاطئ القريب، والتجول يف 

احملال التجارية احمليطة به، إذ يقع يف قلب 

جدة على شارع الكورنيش.

24 ساعة
في

جدة

تقع جدة في غرب المملكة العربية 
السعودية وهي ثاني مدنها، 

وميناؤها اإلسالمي وعروس البحر 
األحمر، ولها سواحل ممتدة عليه. 
تستحق الزيارة ألنها عروس فاتنة، 
وكثيًرا ما تكون محطة لمدة 24 
ساعة فقط، فهي بوابة المدينة 

المقدسة مكة المكرمة.
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من يملك القارة المتجمدة؟

من هنا وهناك

ربما 
يتبادر إلى األذهان تساؤل حول ملكية القارة القطبية 

الجنوبية، وإلى أي الدول تتبع؟ والواقع أنه ليس هناك دولة 

بعينها تملك القارة، ولكْن هناك كثير من الدول تبدي االهتمام بها. وفق 

تقرير نشره موقع ذا كونفرزيشن فإن هناك بعض التنظيمات الخاصة 

باألنشطة التي يمكن ممارستها على القارة، وأغلب ما تهتم به الدول هو 

إجراء البحث العلمي، إذ توجد نحو 30 دولة يف القارة لها قواعد تشغيل، 

وسفن، وطائرات.

قامت كلٌّ من روسيا والصني بتعزيز وجودهما يف القارة، وتقوم الصني 

عت عليها  اآلن ببناء أول مطار دائم لها هناك. صحيح أن هناك معاهدة وقَّ

41 دولة عام 1959 بشأن طبيعة االستفادة من القارة القطبية الجنوبية، إال 
أنها ال تعد قانونًا دولًيا عرفًيا ينطبق على جميع الدول من قبل سلطة عليا 

عة أن تقوم بأي  مثل محكمة العدل الدولية. لذلك يمكن للدول غير املوقِّ

أنشطة تقررها يف القارة القطبية الجنوبية.

تنص املادة الثانية من املعاهدة »أنتاركتيكا« على الحفاظ على حرية 

عني على املعاهدة يمكنهم إجراء البحوث العلمية  البحث العلمي، إذ إن املوقِّ

من أي نوع يف أي مكان يف القطب الجنوبي، فقط بالتنسيق مع اللجنة 

العلمية ألبحاث القارة القطبية الجنوبية SCAR. وعلى الرغم من أن هناك 

حرية إلجراء هذه البحوث فإن ذلك ال يسوِّغ ألي دولة املطالبة بامللكية على 

أساس جهودها البحثية.

اليابان وتراجع القوى العاملة

أقرت 
حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي يف اليابان مشروع قانون 

يفتح الباب أمام األيدي العاملة الخارجية، ملواجهة معاناة 

بعض القطاعات من نقص األيدي العاملة، فيما يعد تحوالً مثيًرا للجدل يف 

السياسة اليابانية.

ذكر موقع رويترز أن ثمة نقاًشا محتدًما تشهده اليابان حول الهجرة 

ب بها داخلًيا، بيد أن  واملهاجرين، طاملا كانت الهجرة إلى اليابان غير مرحَّ

واقع شيخوخة السكان وتقلُّص أعدادهم يتحّدى مثل تلك اآلراء.

على الرغم من مناهضة أحزاب املعارضة التي تؤمن بنقاء العرق 

الياباني، إال أنه من املرجح أن يتبنى مجلس النواب تعديالت ملواجهة 

ضغوط شديدة من الشركات التي تواجه تراجع أعداد األيدي العاملة 

منذ سنوات. إذ ستهيئ التعديالت فئتني جديدتني لتأشيرة األجانب 

لتلبية احتياجات القطاعات التي تعاني نقص األيدي العاملة. ذكرت 

وسائل اإلعالم أن ما يربو على 500 ألف عامل سيسمح لهم بالعمل يف 

اليابان، بزيادة 40% من مجمل األيدي العاملة األجنبية يف اليابان، الذين 

تجاوز تعدادهم 1.28 مليون عامل أجنبي يشكلون اآلن حوالي 20% من 

القوى العاملة.

من املفترض أن يتمتع العاملون يف فئة التأشيرة األولى بمستوى معني 

من املهارات وبعض اإلملام باللغة اليابانية. بيد أنه لن يُسمح لهم بإحضار 

أفراد أسرهم، وستصل مدة إقامتهم إلى خمس سنوات. أما أصحاب الفئة 

األخرى ممن يتمتعون بمهارات عالية، ويجيدون اللغة اليابانية، فبإمكانهم 

إحضار أسرهم والحصول على اإلقامة الدائمة يف نهاية املطاف.
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أول أكاديمية عربية للذكاء االصطناعي

الخدمات اإللكترونية في إستونيا

توصف 
دولة إستونيا بأنها مجتمع رقمي حقيقي. إذ تدار معظم 

الخدمات الحكومية على مدار 24 ساعة، طوال أيام األسبوع، 

عبر شبكة اإلنترنت. فحسب ما جاء يف تقرير نُشر بموقع كوارتز األمريكي 

املتخصص يف االقتصاد واألعمال، فإنه يمكن يف إستونيا إجراء أغلب 

املعامالت الحكومية بصورة إلكترونية، ومن ذلك إدارة الضرائب، أو شراء 

سيارة عبر اإلنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب تسجيل السيارات. 

ولم يبَق إال القليل من املعامالت التي ال تزال تُدار بالطرق التقليدية مثل 

معامالت الزواج، أو شراء العقارات.

عندما استقلت إستونيا عن االتحاد السوفيتي قبل نحو ربع قرن، تبنت حلم 

النموذج الرقمي، عبر االستفادة من إمكانات تقنية املعلومات واالتصاالت، 

وجعل الخدمات العامة متوافرة حتى يف املناطق الريفية. كان قرار استثمار 

املوارد الشحيحة لدولة مستقلة حديثًا يف بناء اتصاالت اإلنترنت وتجهيز 

املدارس واملكتبات العامة بنقاط الوصول إلى اإلنترنت مجانًا قراًرا مهًما 

تطلب كثيًرا من التضحيات، وتأجيل إصالحات أخرى من أجل االستثمار يف 

التقنيات الجديدة.

هذا القرار أعطى اجملتمع اإلستوني بأسره الزخم إلحداث قفزة رقمية 

هائلة، طالت جميع مجاالت الحياة العامة، يف ظل إطار قانوني داعم لضمان 

استخدام التقنية يحمي توقيع األشخاص وأمنهم على اإلنترنت، كما يتحملون 

بموجبه أيًضا مسؤولية حماية بطاقة هويتهم الرقمية. وهذا يعني أنهم إذا 

سمحوا لشخص آخر باستخدامها، فهم مسؤولون أمام القانون.

حقق االقتصاد الكلي لقطاع تقنية املعلومات واالتصاالت عوائد بنسبة %7 

تقريبًا من الناتج احمللي اإلجمالي يف إستونيا. 

دخلت 
دبي قائمة أفضل املدن يف العالم لتقديم تجربة إيجابية 

لسكانها من خالل التقنيات الذكية، مع مدن عاملية كبرى مثل 

سنغافورة، ولندن، ونيويورك، وسيئول، وبرشلونة، وفًقا ملا ذكره أحدث مؤشر 

للمدن الذكية الصادر عن جامعة غالسكو يف اسكتلندا العام الجاري.

أطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة أكاديمية الذكاء االصطناعي، التي 

تعد األولى من نوعها يف البالد والعالم العربي، لكونها جزًءا من استراتيجية 

الدولة لتعزيز تقنيات الذكاء االصطناعي، واتخاذ مكانة رائدة عاملًيا.

ذكرت البوابة العربية لألخبار التقنية أن إطالق األكاديمية جاء نتيجة 

شراكة بني كليات التقنية العليا والبرنامج الوطني للذكاء االصطناعي. وتهدف 

األكاديمية إلى توفير برامج تعليمية وتدريبية يف مجال الذكاء االصطناعي، 

والقدرة على التعامل مع املتغيرات الوظيفية املستقبلية.

تخطط دولة اإلمارات العتماد مناهج لتدريس تقنيات الذكاء االصطناعي 

وخوارزمياته يف مدارسها، إذ تسعى إلى اتخاذ خطوات عملية يف استراتيجية 

الذكاء االصطناعي التي أطلقتها عام 2007 للوصول إلى املركز األول يف 

العالم يف مجال االستثمار يف الذكاء االصطناعي يف مختلف القطاعات 

الحيوية يف البالد.

أطلقت اإلمارات حلوالً رقمية مبتكرة باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي، 

من خالل 70 كائنًا آلًيا يديرون آالف املعامالت يف قطاع االتصاالت لتحسني 

األداء، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء على املعامالت الورقية.

من هنا وهناك
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ِرحلَُة الحّج
يجُب على المستطيع أن يبادر إلى أداء الحج، قبَل أن يعرَض 

له شيٌء يحول بينه وبين القياِم بهذه الفريضة.
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اهلل تعالى: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ قال 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ { )سورة الحج: اآليات: 
.)29 ,28 ,27

الحج إلى بيت اهلل الحرام, أحد أركان 

اإلسالم, ومبانيه العظام. وقد فرضه اهلل، تعالى، 

على املستطيع, }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ{ )آل 
عمران: من اآلية 97(.

روى الطبري بإسناده عن ابن عباس، رضي 

اهلل عنهما، قال: »ملا َفَرَغ إبراهيُم من بناء البيت 

ْن يف الناس بالحج، قال: رّب  العتيق، قيل له: أَذِّ

ْن وعليَّ البالغ، فقاَم  وما يبلُغ صوتي؟ قال: أَذِّ

إبراهيُم خليل اهلل على الحجر، فنادى: يا أيها 

الناس، ُكِتَب عليكم الحج، فحجوا، فأْسَمَع َمن يف 

أصالب الرجال، وأرحاِم النساء، فأجابَه من آمن، 

ممن َسبََق يف علِم اهلِل أن يحجَّ إلى يوم القيامة: 

لبيك اللهم لبيك«.

فضل الحج   |   وللحج ثواٌب عظيم, وأجٌر 
جزيل, روى أبو هريرة، رضي اهلل عنه، قال: 

»ُسِئَل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أي العمل 

أفضل؟ قال: »إيماٌن باهلل ورسوله«، قيل: ثم ماذا؟ 

قال: »الجهاُد يف سبيل اهلل«، قيل: ثم ماذا؟ قال: 

»حٌج مبرور.« متفق عليه.

وقال عليه الصالة والسالم: »العمرةُ إلى 

العمرة كفارةٌ ملا بينهما، والحّج املبرور ليس 

له جزاء إال الجنة.« متفق عليه. ومعنى قوله: 

»ليس له جزاءٌ إال الجنة«: أي: ال يقتصر فيه 

على تكفير بعض الذنوب، بل يبلُغ به إلى الجنة. 

والحج املبرور: هو الذي ال يخالطه إثم، وقيل: 

ل، وقيل: الذي ال رياء فيه وال سمعة،  املتََقبَّ

وال رفث وال فسوق. وقال بعضهم: هو الذي ال 

معصية بعده.

واألحاديث الواردة يف فضل الحج وثوابه 

كثيرة، وهي تبّشر كل من حج، والتزم بآداب 

الحج، وأتى به على الوجه األكمل، تبّشره بالخير 

العظيم، واألجر الكريم، والثواب العميم. فالحاج 

عند قصد مكة للحج، َهَجَر الدنيا وشواغلها، 

وتركها وراء ظهره ونسيها، واتجه إلى ربه يطلُب 

عفَوه ومغفرته، ووقَف يف املشاعر متضرًعا إلى 

اهلل تعالى أن يتجاوَز عنه، ويعتَقه من النار، 

فاستجاب له.

فعلى الحاج أن يقصد بحجه وعمرته األجر 

والثواَب من اهلل تعالى، والتقرَب إليه بما يرضيه 

من األقوال واألفعال، ولْيحذْر من الرياء والسمعة 

واملفاخرة، فإن ذلك من أقبح املقاصد، ومن أعظم 

ه. ما يحبط العمل، ويؤدي إلى َردِّ

ويجُب على املستطيع أن يبادر إلى أداء الحج، 

قبَل أن يعرَض له شيءٌ يحول بينه وبني القياِم 

بهذه الفريضة، فعن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، 

قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 

لوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم ال  »تعجَّ

يدري ما يعرض له.« رواه أحمد.

مواقيت الحج   |   حددت الشريعة لكل جهة 
وناحية ميقاتًا معروًفا، ال يصح ألحد من أهل 

تلك الجهة أن يتجاوزه إال وهو محرم، إن أراد 

أداء الحج أو العمرة, وهي تكتنف مكة املكرمة 

وتحيط بها من جميع جهاتها.

وهذه املواقيت يَْحُرم على الحاج أن يتجاوزها 

دون إحرام. فلو تجاوزها ولم يُْحِرم، وجب عليه 

الرجوع لُيْحِرم من امليقات الذي تجاوزه، سواء 

كان عامًدا أو ناسًيا أو جاهاًل. فإن عاد فال 

شيء عليه. وإن لم يعد، فإن كان عامًدا فهو آثم 

وعليه الفدية، وإن كان جاهاًل فعليه الفدية وال 

إثم عليه.

فإذا وصل الحاج أو املعتمر إلى ميقاته 

يستحب له أن يغتسل، ويتطيب بما معه من جيد 

الطيب، وذلك كلُّه سنة، ثم يلبس مالبس اإلحرام.

فإن كان لبُسه قرب صالة الفريضة، صالها، 

وإال صلى ركعتني ينوي بهما سنة الوضوء، ثم 

بعد الصالة، ينوي بقلبه الدخول يف النُُّسك الذي 

يريده من حج أو عمرة. ويشرع له التلفظ بما 

نواه، فيقول: لبيك عمرةً، أو لبيك حًجا، أو لبيك 

حًجا وعمرةً، فإن كان خائًفا اشترط يف إحرامه.

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، ويرفع 

الرجُل بها صوته، واألفضُل فيها ما ثبت عن 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، »لبيك اللهم 

لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد 

والنعمة لك وامللك، ال شريك لك.« فإن كان 

حاًجا أو معتمًرا عن غيره قال: لبيك حًجا أو 

عمرةً عن فالن.

ما من َقِدم  واألفضل أن يحرم متمتًعا، السيَّ

مكَة املكرمة مبكًرا، حيث يتمتع بالحل بني العمرة 

والحج. والتمتع هو: أن يحرم بالعمرة، ثم يفُرغ 

منها، ثم يحرم بالحج من عامه. ومما يدل على 

أفضلية التمتع، أن النبي، عليه الصالة والسالم، 

أمر أصحابه، رضي اهلل عنهم، ملا طافوا وسعوا 

أن يجعلوها عمرة إال من ساق الهدي، وال ينقلهم 

إال إلى األفضل.

محظورات اإلحرام   |   ال يجوز للمحرم 
بعد نية اإلحرام، سواء كان ذكًرا أو أنثى، أن يفعل 

شيئًا من محظورات اإلحرام، وهي املمنوعاُت 

بسبب اإلحرام، وهي: حلق الشعر من الرأس 

وإزالته بأي طريقة كانت، لقوله تعالى: } ۋ ۋ 

ۅ حض{ )البقرة: من اآلية 196(، وكذا إزالته 
من أي موضع كان من الجسد. ويجوز له أن يحكَّ 

رأَسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بال تعّمد 

فال شيء عليه. ولو نزل بعينه شعٌر فتأذى منه 

فله إزالته وال شيء عليه.

وال يجوز له قص األظفار من اليدين أو 

الرجلني. ويجوز للمحرم عقد اإلزار وربطه بخيط 

ونحوه، لعدم الدليل املقتضي للمنع. ويحرم عليه 

استعمال الطيب يف بدنه وثيابه، أو يف مأكوله 

أو مشروبه، لحديث ابن عمر، رضي اهلل عنهما، 

ه الزعفران وال  مرفوًعا »ال تلبسوا ثوبًا مسَّ

الَوْرس.« رواه البخاري.

كما ال يجوز للمحرم، ذكًرا كان أو أنثى، 

لبس القفازين، ألنهما مصنوعان على هيئة 

أحد األعضاء. كما يحرم عليه املباشرة بشهوة، 

كاللمس بشهوة، أو التقبيل، أو النظر بشهوة، أو 

املباشرة فيما دون الفرج، أو االستمناء. ويحرم 

عليه الجماع، وهو أشد احملظورات إثًما، وأعظمها 

تأثيًرا يف النُُّسك، قال تعالى: }ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ڄ { )البقرة: من 
اآلية 197(.

قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: الرفث 

الجماع. وللجماع حاالن: فإن كان قبل التحلل 

األول، ترتب عليه خمسة أمور، اإلثم، وفساد 

النُُّسك، ووجوب املضي فيه، ووجوب قضائه 

من العام القادم، والفدية، وهي بدنة، ينحرها 

ويوزعها على مساكني الحرم، أو يف املكان الذي 

وقع فيه الجماع.

وإن كان الجماع بعد التحلل األول، أي 

بعد الرمي والحلق، أثم وعليه الفدية، ويفسد 

إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل، ليحرم بعد أن 

لبس ثيابه، ويطوف طواف اإلفاضة محرًما. وال 

يجوز للمحرم عقد النكاح ولًيا كان أو زوًجا، أو 

زوجة، فالحكم يتعلق بهؤالء الثالثة وقد قال عليه 

الصالة والسالم: »ال يَنِْكُح املُْحِرُم وال يْخِطُب وال 

يُنَْكُح.« رواه مسلم.

كما يحرم عليه قتل صيد البر املتوحش، 

لقوله تعالى: }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 

يت{ )املائدة: من اآلية 95(، وقوله جل شأنه: 
}ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٹ{ )املائدة: 

من اآلية 96(.
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         من ارتكب شيًئا من المحظورات بال عذر وال حاجة
         فهو آثم وعليه الفدية. وإن فعله لحاجة فعليه الفدية    

وال إثم عليه. وإن كان معذوًرا لجهل أو نسيان أو إكراه،   
        أو كان نائًما فال إثم عليه وال فدية            



ويحرم عليه لبس اخمليط، وهو كّل ما خيط 

على قدر البدن، أو على جزء منه، أو عضو من 

ة،  أعضائه، كالقميص، والسروال، والِعمامة، والُجبَّ

والجْوَربَيْن ونحو ذلك. ويجوز له أن يلبس الخاتم، 

والنظارة، والساعة، ووعاء النفقة، ونحو ذلك.

واحملرم ممنوع من تغطية رأسه بمالصق، 

كالطاقية والِعمامة وما أشبههما. أما غير املتصل 

وغير املالصق، كالخيمة، والشمسية، وسقف 

السيارة، فال بأس به. كما يجوز له أن يغطي 

رأسه، بما ال يقصد به التغطية والستر، كحمل 

العفش واملتاع على رأسه إذا لم يقصد بذلك 

تغطية رأسه.

ويحرم على املرأة أن تغطي وجهها على أي 

صفة كانت، فال يجوز لها لبس البرقع أو النقاب، 

لقوله عليه الصالة والسالم: »ال تنتقب املرأة وال 

تلبس القفازين.« رواه البخاري.

لكن إن مّر بها رجال أجانب، وجب عليها ستر 
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وقوف الحجاج على صعيد عرفة يف 

اليوم التاسع من ذي الحجة، يف موسم 

حج سابق.

يقع الحجر األسود يف الركن الجنوبي 

الشرقي للكعبة، وهو نقطة بداية 

الطواف ومنتهاه.

مشهد للسعي بني الصفا واملروة من 

موسم حج سابق.

رمي الجمرات يف أيام التشريق، من 

موسم حج سابق.
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وجهها وتغطيته، ويباح لها سدل خمارها على 

وجهها، وإن مّس وجهها فال شيء عليها.

ومن ارتكب شيئًا من هذه احملظورات بال عذر 

وال حاجة فهو آثم وعليه الفدية. وإن فعله لحاجة 

فعليه الفدية وال إثم عليه. وإن كان معذوًرا لجهل 

أو نسيان أو إكراه، أو كان نائًما فال إثم عليه وال 

فدية. لكن متى زال عذره فعلم باحملظور أو ذكره، 

أو زال إكراهه، أو استيقظ من نومه، وجب عليه 

التخلي عنه. 

في مكة   |   فإذا وصل الحاج إلى مكة املكرمة 
فالغسل مستحب له قبل الدخول، ثم يقصُد 

املسجَد الحرام، ويقّدُم رجله اليمنى، ويقول الذكَر 

الوارد عند دخول املسجد، ثم يبدأ بالطواف، 

جاعاًل البيت عن يساره، ويقطع التلبية قبل 

شروعه يف الطواف.

ويطوف سبعة أشواط، وإن شك يف العدد 

بنى على اليقني. ويسن له أن يضطبع يف طوافه 

هذا وهو طواُف القدوم من أول الطواف إلى 

آخره؛ بأن يجعل وسَط ردائه داخل إبطه األيمن، 

وطرفيه على كتفه األيسر، فإذا فرَغ من الطواف 

أعاد الرداء إلى حالته قبل الطواف.

كما يستحُب أن يرمل يف األشواط الثالثة 

األولى فقط، وهو أن يسرع يف املشي ويقارب 

خطاه، فإذا أتم سبعة أشواط، صلى ركعتني خلف 

مقام إبراهيم، ثم يسعى مبتدئًا بالصفا ومنتهًيا 

باملروة، يفعل ذلك سبع مرات، ويركض ركًضا 

شديًدا بني العلمني، حتى إذا أكمل سبعة أشواط 

ذهابه من الصفا شوط، ورجوعه من املروة 

شوط تَمَّ سعُيه، ثم يحلق رأسه، وهو أفضل من 

َر وترك الحلق للحج فحسن.  التقصير، وإن َقصَّ

ُر املرأة من شعرها بأن تأخذ من كل  وتَُقصِّ

ضفيرة قدر أنملة فأقل، وال تزيد على ذلك.

فإذا فعل احملرم ذلك من: الطواف، والسعي، 

والحلق أو التقصير، فقد تمت عمرته، وحّل له 

كل شيء حرم عليه باإلحرام، إال أن يكون ساق 

الهدي فإنه يبقى محرًما.

اليوم الثامن من ذي الحجة   |   فإذا كان 
اليوم الثامن من ذي الحجة, وهو يوم التروية، 

يُْحِرُم املتمتُع بالحج، ومن أراد الحج من أهل مكة، 

من مكانه الذي هو فيه. فإن الصحابة، رضي اهلل 

تعالى عنهم، أقاموا باألبطح، ثم أحرموا بالحج 

منه يوم التروية بأمره، عليه الصالة والسالم.

ويستحب أن يغتسل عند إحرامه ويتنظف 

ويتطيب، كما فعل عند إحرامه بالعمرة من 

ميقاته. ثم ينوي الدخول يف نُُسك الحج، قائاًل: 

لبيك حًجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك 

لبيك، إن الحمد والنعمة لك وامللك، ال شريك 

لك. وإن كان نائبًا عن غيره، قال: لبيك حًجا عن 

فالن، ويسميه، ويستحب له أن يداوم على التلبية 
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وأن يكثر منها، من إحرامه بالحج، وال يقطعها 

حتى يرمي جمرة العقبة.

ثم يتجه بعد إحرامه بالحج إلى منى إن أحرم 

من غيرها، ويصلي بها الصلوات الخمس ويقصر 

الرباعية منها، ويصلي كل صالة يف وقتها بال جمع.

وهذا الحكم عامٌ حتى ألهل مكة، فإن النبي، 

عليه الصالة والسالم، صلى بالناس من أهل مكة 

وغيرهم، بمنى وعرفة ومزدلفة قصًرا، ولم يأمر 

أحًدا باإلتمام، ولو كان القصر خاًصا بغير أهل 

ه إليه. مكة لنبَّ

يوم عرفة   |   إذا طلعت الشمس يوم التاسع 
من ذي الحجة سار إلى عرفة ملبًيا مكبًرا، ملا 

رواه محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن 

مالك، رضي اهلل عنه، وهما غاديان من منى إلى 

عرفة، كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول 

ا  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: »كان يُِهلُّ منَّ

املُِهلُّ فال ينِكُر عليه، ويكّبر منا املَُكبُِّر فال يُنِْكُر 

عليه.« رواه البخاري ومسلم.

والسّنُة للحاج أن ينزل بنمرة إلى الزوال، 

إذا تيسر له ذلك، لفعله عليه الصالة والسالم، 

ويخطب اإلمام، بعد الزوال، خطبة يبني فيها 

للناس أحكام الحج وغيره. يصلي الحاج الظهر 

والعصر قصًرا وجمًعا يف وقت األولى منهما، 

يؤذن لهما أذانًا واحًدا، ويقيم لكل منهما إقامة 

منفردة، يسر فيهما بالقراءة، قال جابر، رضي 

اهلل عنه: فأجاز رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت 

له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر 

بالقصواء فرّحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب 

الناس. إلى أن قال جابر: ثم أّذن، ثم أقام فصلى 

الظهر، ثم أقام فصلى العصر. رواه مسلم. 

فإذا صلى الناس، وقفوا بعرفة، ويجزئ 

الوقوف يف أي مكان منها إال بطن وادي عرنة. 

ويجب على الحاج أن يتأكد من أن وقوفه 

داخل عرفات، وُحُدوُدها واضحٌة، حيُث وِضَعْت 

عالمات وأمارات تبني للناس حّدها من كل جهة 

من جهاتها. وبطن عرنة ليس موقًفا ألن النبي، 

صلى اهلل عليه وسلم، قال: »وقفت هنا وعرفة 

كلها موقف، وارفعوا عن بطن ُعَرنة.« رواه أحمد 

وابن حبان.

وعلى الحاج اإلكثار من الذكر والدعاء يف 

هذا اليوم العظيم، والخضوع والتذلل هلل تعالى، 

ويستحب حال وقوفه استقبال القبلة وجبل 

الرحمة إن تيسر له ذلك، وإال استقبل القبلة، وال 

يزال مشتغاًل بالذكر والدعاء وسؤال اهلل تعالى 

إلى أن تغرب الشمس، وال يجوز له أن ينصرف 

منها قبل ذلك.

وقد وصف جابر، رضي اهلل عنه، حجة 

النبي، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: ».. واستقبل 

القبلة فلم يزل واقًفا حتى غربت الشمس، 
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الحج

ساهم قطار املشاعر يف التيسير 

على الحجاج للتنقل بني مواقع 

املناسك بسهولة خالل مواسم 

الحج السابقة.

مقام إبراهيم، حيث يصلي الحجاج 

خلفه ركعتي الطواف.

تدفق الحجاج إلتمام املناسك يف 

منى يف موسم حج سابق، حيث 

يقضي الحجاج أيام التشريق.
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         ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، ويرفع الرجُل بها صوته، 
واألفضُل فيها ما ثبت عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم،    

»لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك«.  
              فإن كان حاًجا أو معتمًرا عن غيره قال: لبيك حًجا أو عمرًة عن فالن            

وذهبت الصفرة قلياًل حتى غاب القرص، وأردف 

أسامة خلفه، ودفع رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها 

ليصيُب َموِرك َرْحِله، ويقوُل بيده اليمنى: أيها 

الناس، السكينَة السكينَة...« رواه مسلم.

مزدلفة   |   هكذا ينبغي للحاج أن يجمع يف 
وقوفه بعرفة بني النهار والليل، ثم يدفُع إلى 

مزدلفة بهدوء وسكينة، فال يزاحم إخوانه 

الحجاج، وال يؤذيهم بقول وال فعل.

ن ثم أقام  فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة، أذَّ

فصلى املغرب حني وصوله، ثم أقام فصلى 

العشاء ركعتني، ولم يصلِّ بني املغرب والعشاء 

شيئًا، فيجمع بني الصالتني، سواء كان وصوله 

إلى مزدلفة يف وقت املغرب، أو بعد أن دخل وقت 

العشاء. قال جابر، رضي اهلل عنه: »... حتى أتى 

املزدلفة، أي رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

فصلى بها املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، 

ولم يسبح بينهما شيئًا.« رواه مسلم.

ويف هذه الليلة يبيت الحاج يف مزدلفة، وليكن 

نومه مبكًرا حتى يستيقظ نشيًطا يؤدي أعمال 

يوم النحر دون مشقة، وال يحيي ليلة املزدلفة 

بصالة وال غيرها، فإن النبي، عليه الصالة 

والسالم، اضطجع حتى طلع الفجر.

قال ابن القيم، رحمه اهلل: ثم نام رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، حتى أصبح، ولم يحي تلك 

الليلة، وال صح عنه يف إحياء ليلتي العيدين شيء.

ويجوز للَضَعَفة من النساء والصبيان أن 

يدفعوا من مزدلفة إلى منى آخر الليل، ألن 

النبي، صلى اهلل عليه وسلم، أَِذَن يف تلك الليلة 
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لَضَعَفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع 

الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن 

ال يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

فإذا طلع الفجر صلى الحاج صالة الفجر أول 

وقتها، ثم يستقبل القبلة ويذكر اهلل تعالى ويدعو، 

ويبقى كذلك حتى يسفر جًدا، ومزدلفة كلها 

موقف. ففي أي موضع منها وقف الحاج أجزأه. 

وال يجب عليه القرب من املشعر الحرام وال 

صعوده، لقوله، عليه الصالة والسالم: »وقفت ها 

هنا، يعني على املشعر، وجمع، أي مزدلفة، كلها 

موقف.« رواه مسلم.

يوم النحر   |   ثم ينصرف الحاج من مزدلفة 
إلى منى قبل طلوع الشمس، ويكثر من التلبية 

ر أسرع قلياًل،  ه. فإذا وصل وادي ُمَحسِّ يف ِسرِّ

ويستمر يف تلبيته حتى يصل جمرة العقبة 

فيقطع التلبية ثم يرميها بسبع حصيات 

متعاقبات، واحدةً بعد األخرى، كلُّ جمرة أكبر من 

الحّمصة قلياًل، يرفع يده عند رمي كل حصاة 

ويكّبر، ويستحبُّ أن يرميها من بطن الوادي، 

ويجعُل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه لفعل 

النبي، عليه الصالة والسالم، وإن لم يتيسر أجزأه 

رميها من أي جهة من جهاتها إذا وقع الحصى 

يف الحوض املستدير حولها. ثم بعد الرمي ينحر 

هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل ويتجه بعد ذلك 

إلى مكة ليطوف طواف اإلفاضة، ثم يسعى إن 

ه والسعي األول  كان متمتًعا. وهذا السعي لحجِّ

لعمرته، ثم يعود إلى منى ويبقى فيها.

أيام التشريق   |   إذا كان اليوم الحادي 
عشر وهو أول أيام التشريق، وزالت الشمس 

من ذلك اليوم، ابتدأ وقت الرمي. وال يجوز 

الرمي قبل الزوال. ويبتدئ برمي الجمرة األولى 

وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يرميها 

بسبع حصيات متعاقبات، يَُكبِّر مع كل رمية، 

فإذا رماها يسن له أن يتأخر عنها، ويجعلها 

عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويدعو، 

ويكثر من دعائه وتضرعه هلل تعالى. ثم يتجه إلى 

الجمرة الوسطى فيرميها، ثم يدعو عندها كما 

فعل يف األولى. ثم يرمي الجمرة الثالثة، وهي 

جمرة العقبة، وال يقف للدعاء عندها لعدم ثبوت 

ذلك عن النبي، صلى اهلل عليه وسلم.

ويف اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم 

الثاني عشر، يبقى الحاج يف منى، فإذا كان 

الزوال رمى الجمرات الثالث كما رماها باألمس، 

مبتدئًا بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد 

الخيف، فالوسطى، فجمرة العقبة.

فإذا انتهى من الرمي فهو بالخيار: إن شاء 

تأّخر ويبقى يف منى يومه هذا، وبات فيها ليلة 

الثالث عشر، ورمى الجمرات من الغد على نحو 

ما رماها يف هذا اليوم. وإن شاء تعّجل. قال 

تعالى: }پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ ڦ{. )سورة البقرة: من 
اآلية:203(.

وقد رخص، عليه الصالة والسالم، للناس يف 

التعجل، فمن رمى الجمرات يف اليوم الثاني عشر 

بعد الزوال، وأراد النفر جاز له ذلك، لكن يجب 

عليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس ذلك 

اليوم. فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه 

املبيت، ورمي الجمار من الغد.

لكن لو أراد الحاّج أن يتعّجل، وغربت عليه 

الشمس دون اختياره، كأن يتأخر بسبب زحمة 

السيارات أو نقل األثاث أو نحوهما، فإنه ال 

يلزمه التأخر، ألن تأخره إلى الغروب بغير 

ل. اختياره، وقد شرع يف التعجُّ

واألفضل للحاج أن يؤخر النفر إلى اليوم 

الثالث، فيبيت يف منى ليلة الثالث عشر فإذا كان 

وقت الزوال من ذلك اليوم رمى الجمرات الثالث، 

وذلك اقتداء بالنبي، عليه الصالة والسالم، فإنه 

ل بل بقي بمنى يف اليوم الثالث عشر  لم يتعجَّ

ورمى الجمرات بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن 

يصلي الظهر، عليه الصالة والسالم.

طواف الوداع   |   إذا خرج الحاج من منى وأتم 
أعماَل حجه، وأراد أن يعود إلى بلده، وجب عليه 

واحد من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. وال 

يسقط هذا الطواف إال عن املرأة الحائض أو 

النفساء، فإنه ال وداع عليهما.

ويدل لذلك قول ابن عباس، رضي اهلل عنهما، 

يف الصحيحني: »أُِمَر الناُس أن يكون آخُر عهدهم 

بالبيت، إال أنه رخص للمرأة الحائض«.

الحج

  -  أغسطس 302019

يُستحب للحجاج زيارة 

املسجد النبوي، لكنها ليست 

شرًطا من شروط الحج.



ُضَباعة بنُت الّزَبير

راويُة الَحِديث

ورجاٌل أكرَمهُم نساءٌ 

اهللُ، تعالى، بَشرِف 

حبَة, وإدراِك زَمِن النبّوة, والَعيِش  الصُّ

عادة  يف أفضل القرون, وعصِر السَّ

ة, ورؤيِة سّيِد املرسلني، صلى  البشريَّ

اهلل عليه وسّلم، ومرافقته والقرِب 

ِمن مقامه, وُمشاَهدِة أحواِله وأفعاله, 

وسماِع كالِمه وأقواله, وروايِة الحديِث 

عنه, فنََقلَهم، بعون اهلل تعالى، ِمن ظالِم 

الجاهلّية وغياهِبها, إلى أن أصبحوا 

سادةَ العالَِم وأساتذتَه.

َفِمَن الّنساء الالئي َشُرفَن بذلك, 

الصحابيُة الجليلُة املُهاِجرة, َكريمُة 

َسب, أُمُّ عبِداهلل ُضبَاعة بنُت الزبير  النَّ

ابن عبداملطلب بن هاشم القرشية 

الهاشمية, ابنَُة عمِّ رسول اهلل، صلى 

ها عاتكة بنت  اهلل عليه وسلم، وأمُّ

أبي وهب بن عمرو ِمن ذواِت الرأي 

والحكمة, وأخوها الصحابي الجليل 

عبداهلل بن الزبير بن عبداملطلب، 

وأختها الصحابية أم حكيم بنت الزبير 

ابن عبداملطلب، رضي اهلل عنهم.

ُوِلدت ونَشأت يف مكة املكرمة. 

وأسلمت ُضبَاعُة مع الّسابقني األولني, 

ين, فكانت  وهداها اهلل، تعالى، لهذا الدِّ

قريبًة ِمن أشرِف البشر، صلى اهلل 

قته وآمنت به وبما  عليه وسلم, فَصدَّ

يدعو إليه. وهاجرت إلى املدينة املنورة, 

وأصبحت ذات منزلٍة عند النبي، صلى 

َجها ِمَن  اهلل عليه وسلم, حتى إنه زوَّ

حابّي الجليل املقداد بن عمرو  الصَّ

نا أسرةً صالحًة متآلفة,  القضاعي, َفَكوَّ

حيث أنجبت له من الذكور »عبداهلل, 

ومعبًدا«, وِمَن اإلناث كريمة بنت 

املقداد التي أصبحت، فيما بعد، ِمن 

بَوّي. راويات الحديث النَّ

َحِظيَت ُضباعُة بمكانٍة ساميٍة عند 

النبي، صلى اهلل عليه وسلم. فقد روت 

عنه أحاديَث كثيرة, وكان يزورها بني 

الحني واآلخر, فتكرمه وتُهدي إليه, 

ويطعم ِمن طعامها. روى عبداهلل بن 

عباس، رضي اهلل عنهما، قال: »دخل 

َم،  رسوَل اهلِل، صلَّى اهللُ عليِه وسلَّ

على ُضباعَة بنِت الزبيِر فأََكَل عندها 

َكِتًفا من لَحٍم ثم خرج إلى الصالِة ولم 

يُحدْث ُوضوًءا.« رواه اإلماُم أحمد يف 

مسنده.

وكانت ُضباعُة حريصًة على تَلقِّي 

األحكاِم ِمن الرسول، صلى اهلل عليه 

وسلم، مباشرة, وسؤاله عما خفي 

عليها, لتكون على بصيرٍة يف أمِر دينها. 

فلّما تناهى إلى مسامعها خبُر عزِم 

النبي، صلى اهلل عليه وسلم، على 

حّج بيِت اهلل الحرام, اشتاقت نفُسها 

ألن تكوَن ممن ينال شرف صحبته 

يف حجته, لكنها كانت تشعر باملرض 

والثَقل, فخشيت على نفسها, فذهبت 

، ِإنِّي أُِريُد  ِ إليه, وقالت: يَا َرُسوَل اهللَّ

ي  ، وأنا شاكية, فقال لها: »ُحجِّ الَْحجَّ

واشترطي أنَّ َمِحلِّي حيُث حبَستني.« 

ِة بسبب سؤالها  متفق عليه. َفُشِرَع لألمَّ

هذا باب من التخفيف والتيسير, ورفِع 

ة, حيث يستفيد  الَحرِج ودفِع املشقَّ

املُحِرُم ِمن ذلك مشروعية اشتراط 

التحلل عند التلبية بالحج أو العمرة, 

فلو حَصَل له مانٌع يمنعه ِمن إتمام 

النُُّسك, كَمَرٍض، أوحادٍث، أو خوٍف، أو 

نحو ذلك, جاز له التحلُُّل من إحراِمه 

وال هدَي عليه، وال صوم، وال كّفارة، وال 

غير ذلك.

امتّدت الحياةُ بها, وعاشت بقّيَة 

عمِرها يف املدينة املنورة, حتى وافتها 

ُة فيها سنة 49هـ/ 669م، وُدِفنت  املَنيَّ

بالبقيع, رضي اهلل عنها وأرضاها.

ويطوف طواف الوداع سبعة أشواط حول 

البيت. فإن كان الحاج لم يطف طواف اإلفاضة 

ره إلى حني خروجه، جاز له أن يطوف  للحج وأخَّ

طواًفا واحًدا يجزئه عن طواف اإلفاضة وطواف 

الوداع، لكن يشترط أن ينوي ذلك قبل ابتداء 

الطواف، لقوله، عليه الصالة والسالم: »إنما 

األعمال بالنيات...« متفق عليه.

وطواف اإلفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، 

فيدخل األصغر يف األكبر, فإن طاف طواًفا 

واحًدا للوداع ولم ينِو طواف اإلفاضة لم يجزئه.

م طواَف الوداع  كما ال يجوز للحاج أن يَُقدِّ

على رمي الجمار، كما يفعل بعض الناس من 

الطواف ضحى ذلك اليوم، ثم يرمون الجمار بعد 

الزوال، ثم يعودون إلى بلدانهم، فإنَّ هذا مخالف 

لقوله، عليه الصالة والسالم: »ال ينفرنَّ أحد من 

الحاج حتى يكون آخُر عهده بالبيت.« رواه مسلم.

فإذا طاف طواف الوداع، فال يجوز له أن 

يبقى يف مكة، وال أن يتشاغل بشيء، إال ما يتعلق 

بأمر سفره من شراء بعض ما يحتاج إليه يف 

الطريق، أو أن ينتظر بقية رفقته املسافرين معه.

زيارة المسجد النبوي   |   يستحب له زيارة 
املسجد النبوي. فزيارته سنة يبتغي بها املسلم 

األجر والثواب من اهلل، وزيادة الحسنات، ورفعة 

الدرجات، من املتفضل الوهاب، جل يف عاله, 

قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: »ال تشد 

الرحال إال إلى ثالثة مساجد، املسجد الحرام، 

ومسجدي هذا، واملسجد األقصى.« متفق عليه.

وإذا زار املسلم مسجَد رسوِل اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم، ُسن له أن يزور قبر النبي، 

صلى اهلل عليه وسلم, فيأتي ويقف يف مواجهة 

قبر النبي، صلى اهلل عليه وسلم، بأدٍب وخفض 

صوت، فيستدبر القبلة، ويستقبل القبر، ويكون 

أمام النافذة الدائرية اليسرى، مبتعًدا عنها، 

ويسلم على النبي، صلى اهلل عليه وسلم، 

قائاًل: السالم عليك يا رسول اهلل، السالم 

عليك يا خيرة اهلل من خلقه، السالم عليك يا 

سيد املرسلني، وإمام املتقني. أشهد أنك قد 

بّلغت الرسالة، وأديت األمانة، ونصحت األمة، 

وجاهدت يف اهلل حق جهاده.

ثم يأخذ ذات اليمني قلياًل، فيسلم على أبي 

بكر الصديق، رضي اهلل عنه، ويترضى عنه 

ويدعو له، ثم يأخذ ذات اليمني قلياًل، أيًضا، 

ويسلم على عمر بن الخطاب، رضي اهلل عنه، 

ويترضى عنه ويدعو له, ثم ينصرف. لكن لُيعلم 

أن زيارة قبر النبي، صلى اهلل عليه وسلم، ال 

ارتباط لها بالحج، فليست شرًطا من شروطه، 

وال واجبًا من واجباته.

اللهم يّسر لحجاج بيتك الحرام حجهم, 

ل مناسكهم, واجعل حجهم مبروًرا, وذنبهم  وتقبَّ

مغفوًرا, وسعيهم مشكوًرا, وعملهم مقبوالً, 

وتجاوز عن هفواِتهم, واصفح عن زالِتهم, 

وأعدهم إلى بلدانهم ساملني غانمني، برحمتك يا 

أرحم الراحمني. 
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َيبرز موسم السودة ليجعلها إحدى أهم الوجهات 
السياحية في المملكة، بأجوائها المتميزة، وكنوزها التراثية 

والثقافية، وتضاريسها الجبلية التي تعانق السحاب.

تصوير: أحمد حاضر

السودة
ترفيه وطبيعة ساحرة
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تحتضن 
منطقة عسير باململكة العربية 

السعودية موسم السودة، والذي 

يأتي ضمن مبادرة مواسم السعودية الهادفة 

إلى إبراز ما تملكه اململكة من مقومات سياحية 

على املستوى اإلقليمي، وتسليط األضواء على 

املكونات التاريخية والحضارية، والتنوع الثقايف 

والفني، مع الطبيعة الخالبة واألجواء الرائعة، 

وما يتم تقديمه من أنشطة تناسب جميع األعمار 

وتستقطب األسر السعودية، واملقيمة، والخليجية، 

والدولية. وتأتي مواسم السعودية امتداًدا لجهود 

اململكة الهادفة إلى تنويع االقتصاد الوطني 

بالتركيز على قطاع السياحة والترفيه، وتناغًما 

مع تحسني جودة الحياة ورفع مستوى املعيشة، 

وزيادة مستوى اإلنفاق الداخلي على املناشط 

الثقافية والترفيهية النوعية، واإلسهام يف توليد 

الفرص الوظيفية، والفرص االستثمارية لرواد 

األعمال، واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

لحون األرض في سودة عسير   |   تقع 
منطقة السودة على ارتفاع ثالثة آالف متر عن 

سطح البحر. وتعد متنزهاتها من أبرز املعالم 

السياحية يف منطقة عسير، وتحديًدا يف مدينة 

أبها على بعد 25 كيلومتًرا.

حديث طويل سيجمعك مع الطبيعة هناك، غيم 

وشجر، جبال وأودية، خضار وأمطار، تلفريك 

وعقبة، ليختصر سحر املكان الذي ال يوصف 

السيما مع تحول أجواء السودة إلى ربيع بارد مع 

وهج الصيف وحرارته، ليرسم فيها املطر بألوان 

الطبيعة لوحات جمالية من الشالالت، وسط 

طبيعة منفردة بغابات السودة الكثيفة واملترابطة، 

والتي تشكل يف مجموعها غطاء نباتًيا فريًدا 

يكسوه خضار األشجار واألعشاب.

ُعلُوٌّ يعانق السحاب   |   يبرز موسم السودة 
هذا العام ألول مرة، ويمتد بني يومي 1 – 31 

أغسطس 2019، لتشكل بذلك إحدى أهم 

3333



موسم السودة

الوجهات السياحية يف اململكة، بموقعها الفريد، 

وطبيعتها ومناظرها الخالبة، وأجوائها املتميزة، 

وتضاريسها الجبلية وهي تعانق السحاب، مع 

تسليط األضواء على ما تملكه املنطقة من كنوز 

تراثية وثقافية، وإبرازها عاملًيا، إضافة إلى 

األنشطة املتنوعة على مستوى رياضات الطيران 

املظلي، وأنشطة املغامرات الشائقة، مع باقة 

من األنشطة التراثية، والثقافية، والسياحية 

املتنوعة ما يمنح الزوار تجربة متميزة تحاكي 

تميز املكان.

ثروة المكان وشغف اإلنسان   |   تستند 
رزنامة مناشط موسم السودة إلى أربعة محاور 

رئيسة استندت إلى مقومات السودة الطبيعية، 

واملناظر الخالبة، والتراث والثقافة، واملغامرات 

الرياضية، والطقس املناخي املتميز باملنطقة، 

حيث صممت الرزنامة بما يحقق امليزة التنافسية 

لها. ويشتمل برنامج موسم السودة على حزمة 

من املناشط الثقافية، والرياضية، والترفيهية، 

والحفالت الغنائية، واألمسيات املوسيقية، 

واالستعراضات الفنية والتراثية، إضافة إلى 

الخدمات النوعية املساندة من خيارات السكن 

املستحدثة ألول مرة يف متنزهات السودة، 

واستقطاب املطاعم العاملية الفاخرة، والجوالت 

السياحية النوعية للتعريف بالسودة ومدينة أبها، 

بما يساهم يف بناء تجربة متكاملة وثرية للزائر، 

ال سيما أن مناشط موسم السودة تأتي نسخة 

تجريبية لرفع جاهزية البنية التحتية، والتأكد 

من اكتمال منظومة الخدمات إلطالق قطاع 

السياحة بشكله الجديد بمنطقة السودة عبر 

مشاريع نوعية تخدم املنطقة.

وقد أطلق موسم السودة عدة قنوات للتواصل 

والتعريف باألنشطة، ليتمكن الزائر من االستفادة 

من االطالع على األنشطة وحجز التذاكر 

للمناشط، ومتابعة كل جديد حول املوسم عبر 

 ،www.alsoudahseason.com موقعه اإللكتروني

إضافة إلى حساباته بمواقع التواصل االجتماعي 

 alsoudahseason )تويتر، انستقرام، يوتيوب(

لينقل عبرها األحداث أوالً بأول.

مناشط موسم السودة   |   تشتمل أنشطة 
موسم السودة على عدة مسارات منها األنشطة 
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  تتضمن أنشطة الموسم تجربة الطيران الشراعي من ارتفاع ثالثة آالف متر،
            والدرَّاجات الهوائية الجبلية، وتسلق الجبال،

وتجربة السقوط الحر عبر القفز العمودي بالحبال المطاطية                

الرياضية التي تتماشى مع مقومات املنطقة، مثل 

الطيران الشراعي من أعلى نقطة يف اململكة على 

اجات  ارتفاع 3 آالف متر عن سطح البحر، والدرَّ

الهوائية الجبلية يف املنحدرات، ومسارات املشي 

»الهايكنج« بني الطبيعة، وممارسة لعبة الرمي 

باأللوان كرة الطالء »بينت بول«، وارتداء املالبس 

اخملصصة لهذه اللعبة املاتعة والتي تشمل اللعب 

بذكاء وتنافس يف محاولة للبقاء والفوز على 

املنافس، إضافة إلى مسابقات التحدي واإلثارة 

كمسابقة سبارتن العاملية، والتي تقام ألول مرة 

يف املنطقة الجنوبية باململكة، والتي تمتد لخمسة 

كيلومترات، ويضم 18 حاجًزا وعقبة بمستويات 

مختلفة للكبار واألطفال، وهو ما يعزز روح 

التحدي واملنافسة بني الزوار.

وعن مسار نشاط املغامرات، فهي تجربة 

فريدة من نوعها تتضمن مناشط تأخذ جانب 

التشويق واملغامرة، حيث يَُمّكن املوسم زواره من 

الجنسني تجربة الحبال املعلقة من خالل التسلق 

عبر 10 مراحل يبلغ طول كل مرحلة 10 أمتار 

على ارتفاعات مختلفة تناسب الجميع. وتتدرج 

صعوبة النشاط من مرحلة إلى أخرى، مع وجود 

مخارج آمنة لجميع املراحل، باإلضافة إلى 

التسلُّق الجبلي، و»الزبالين« على طول 300 متر 

تقريبًا، وارتفاع 3 آالف متر عن سطح البحر. 
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ومن خالل إحدى التجارب الشائقة واملفعمة 

ن موسم السودة زواره من تجربة  باإلثارة، يمكِّ

السقوط الحر عبر القفز العمودي من ارتفاع 

يصل إلى 65 متًرا بحبل مطاطي، كما يمكن لهم 

أيًضا تجربة مغامرة أخرى وهي املقالع البشري 

الذي ينطلق من مسافة 45 متًرا بسرعة تصل 

إلى 100 كيلومتر يف الساعة، وخالل نصف ثانية 

ليحلقوا على ارتفاع يبلغ 120 متًرا.

أما مسار األنشطة التراثية والثقافية فهي 

مناشط تحتوي على برامج نوعية تبرز الجانب 

احمللي للمنطقة، ومنها مهرجان رجال الطيب 

الذي سيطلق ألول مرة باململكة للتعريف بعصابة 

الورد التي يرتديها الرجال فوق رؤوسهم لتجعلهم 

يتميزون عن غيرهم من سكان اململكة، بل إنهم 

يفتخرون بارتدائها يف معظم املناسبات كاألفراح 

واألعياد، ما جعلهم يتوارثونها أبًا عن جد إلى 

أن وصلت يف الوقت الحاضر إلى اإلبداع 

والتفنن يف تركيبتها، حيث سيقام املهرجان 

بقرية ُرجال التراثية. ويصاحب املهرجان عدة 

أنشطة كاألمسيات الشعرية، واألطعمة التراثية، 

وعروض اإلضاءة، واإلسقاط الضوئي، والعروض 

الفلكلورية الحية. كما ستنطلق مناشط أخرى 

تقدمها مجموعة مسك للفنون تتمحور حول ثالثة 

أنشطة متنوعة تسهم يف إثراء تجربة الزوار، 

وهي فنون املفتاحة التي تستعرض اإلبداعات 

اخملتلفة من فن وتراث، وحرف أهالي املنطقة 

الجنوبية من اململكة العربية السعودية، ومعرض 

  تحتوي األنشطة التراثية على برامج نوعية تبرز الجانب المحلي للمنطقة،
       ومنها مهرجان رجال الطيب الذي ُيطلق ألول مرة بالمملكة للتعريف بُعصابة الورد

د تقليًدا وإرًثا قديًما   التي يرتديها الرجال فوق رؤوسهم، وتجسِّ     
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الخطوة والذي يعرف الزوار بلعبة الخطوة 

التراثية، التي يتميز بها أهالي املنطقة الجنوبية 

ويعّدونها جزًءا ال يتجزأ من جميع املناسبات 

املبهجة. كما سيقدم موسم السودة عبر مسك 

للفنون مبادرة »تجلت« وهي ملتقى ملا يزيد على 

20 فنانًا تشكيلًيا سعوديًا يقومون بإبداع أعمالهم 
الفنية أمام أعني الزوار. كما سيقدم املوسم يف 

مناشطه شارًعا فنًيا وسط غابات جبال السودة 

َفش« كسقف  باسم شارع أمسودة يكسوه »الطَّ

يجمل الشارع ويبرز املوروث باملنطقة، حيث يمثل 

َفش رمًزا من رموز املوروث باملنطقة، وهي  الطَّ

قبعة السعف التي تضعها النساء يف عسير على 

رؤوسهن وتشبه القبعة املكسيكية، ليحتضن شارع 

أمسودة على جنباته أمسيات ومناشط ثقافية، 

وعروًضا ترفيهية متنوعة، ومنصة للموهوبني من 

عازفني وملحنني، ومتخصصني يف ألعاب الخفة، 

باإلضافة إلى عروض ومسيرات فلكلورية تقام 

على رأس كل ساعة ليقدم شارع أمسودة موسًما 

فريًدا يف هذه املنطقة.

يحتضن مسرح طالل مداح يف قرية 

املفتاحة مجموعة من األمسيات الفنية املتميزة، 

والحفالت الغنائية التي يقدمها نخبة من الفنانني 

السعوديني، والخليجيني، والعرب.

وعن مسار التجارب النوعية بني الطبيعة عبر 

املطاعم العاملية التي تصاحب األجواء الساحرة 

والنسمات الباردة، سيتمكن زوار موسم السودة 

من االستمتاع بتناول وجبات مختلفة يف عدة 

مطاعم محلية وعاملية اختيرت بعناية لتضيف 

رفاهية للموسم، ومتعة لألهالي والزائرين. 

ويمكن للزوار خالل املوسم تذوق أشهى أطباق 

مطعم ميراكي اليونانية والتي يشرف الشيف 

العاملي أثيناغروس على إعدادها وتقديمها. 

باإلضافة إلى ذلك، يستطيع الزوار تناول أشهى 

األطباق اإليطالية التي يعدها الشيف فيتوريو 

عساف وفريقه الذي يضم نخبة من أمهر الطهاة 

يف مطعم سيرافينا.

كما اهتم موسم السودة بتخصيص مواقع 

متميزة داخل متنزهات السودة، وهي مواقع جرى 

تخصيصها ألنشطة تتناسب مع العائالت، تحتوي 

على مناطق مخصصة أللعاب األطفال، ومطاعم 

متنقلة، باإلضافة إلى جلسات ومواقع للتصوير، 

ومواقع مخصصة لالستعالم، واالستفادة من 

الحصول على تذاكر املناشط األخرى، باإلضافة 

إلى الجوالت السياحية املميزة وهي جوالت 

صممت الستكشاف السودة عبر برامج مختلفة 

لالطالع على أبرز معالم املدينة من متاحف، 

ومواقع ثقافية وتاريخية، باإلضافة إلى تجارب 

لزيارات متنوعة. 
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كوااللمبور
المدينة اآلسرة

تتسم بطابع إسالمي مميز يلمسه الزوار في 
ثنايا المدينة التي تمزج بين كثير من الحضارات 

وتتسم بالثراء التاريخي والطبيعة الخالبة.

جوسلين إيليا

يبحث 
بعض السياح العرب عند سفرهم عن 

وجهات تالئم ثقافتهم وتطلعاتهم، تتقارب 

إلى حد ما مع طريقة العيش يف بلدانهم األصلية، من 

مطاعم ومقاٍه حتى املساجد، وغير ذلك من املظاهر 

التي تضفي أُلفة على زيارتهم إلى هذه الوجهات.

عند الحديث عن الوجهات التي تقدم تجربة جديدة 

للمسافر ولكنها يف الوقت نفسه تنسجم مع السائح 

العربي، فإن العاصمة املاليزية كواالملبور تعد وجهة 

مالئمة، إذ تؤلف بني كثير من األجناس والحضارات 

مع ثراء تاريخي واقتصاد مزدهر. حينما يصلها السائح 

العربي يتلمس الروح اإلسالمية يف ثنايا املدينة، مع شعب 

ودود ال يبخل على السائح بإلقاء التحية والسالم.

كواالملبور مدينة سياحية من الطراز األول، وهي 

املركز املالي واالقتصادي والثقايف يف ماليزيا. تتسم 

بروح حديثة ولكنها لم تتخَل عن تاريخها وتراثها، 

فبينما تشتمل على أحدث الصروح واملراكز التجارية، 

تقع يف أنحائها شوارع شعبية تحكي قصص حياة 

املاليزيني منذ القدم.
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يرجع تاريخ مسجد جامك إلى عام 

1909، ويقع عند نقطة التقاء نهري كالنج 
وجومياك.

التليفريك يمنحك تجربة فريدة، حيث 

يسمح لك بمشاهدة الطبيعة الخالبة 

للغابات االستوائية.

تضم حديقة الطيور أكثر من مئتي نوع من 

الطيور احمللية واألجنبية، وتعد مقصًدا 

سياحًيا يف قلب العاصمة املاليزية.

يتميز قصر السلطان عبدالصمد بتصميمه 

الفريد، ويعد أحد أهم معالم كواالملبور.

12

3

ترحاب بالسائحين   |   انسجام كواالملبور مع 
السائح العربي جعلها تتحدث لغته، وهو ما 

تعكسه كثير من املشاهد التي يصادفها السائح 

يف الشوارع، ومن ذلك عدد من الالفتات يف 

الطرقات العامة التي تُكتب باللغة املاليزية 

الرسمية واللغة العربية. لذلك تحتل مكانة 

خاصة يف قلب السائح العربي، ألنها تفهم 

متطلباته وتلبيها يف صورة خدمات متميزة 

تضم املطاعم العربية التي يصنف بعضها على 

مستوى رفيع من حيث جودة الخدمة والطعام، 

كما أنها تقدم مجموعة راقية من الفنادق 

بأسعار مقبولة جًدا، فضاًل عن تجربة التسوق 

يف مراكزها التجارية الراقية، وأسواقها 

الشعبية الجميلة.

مزارات متنوعة   |   يف املنطقة التاريخية 
بكواالملبور يقع قصر السلطان عبدالصمد 

كوااللمبور
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         تعد حديقة الطيور الحديقة األجمل في كوااللمبور،
وتضم أكثر من مئتي نوع من الطيور المحلية واألجنبية،   

بينما تضم أكواريوم عالم البحار حوًضا ضخًما يضم آالف األحياء البحرية       

الذي يعد أحد معالم املدينة بتصميمه 

اإلبداعي. يقع القصر يف ساحة االستقالل 

التي شهدت إنزال العلم البريطاني عام 1957، 

وُرفع مكانه العلم املاليزي إلعالن استقالل 

ماليزيا عن االستعمار البريطاني.

يطلق على كواالملبور املدينة صاحبة أشهر 

توأمني يف العالم إشارة الى برجي بتروناس 

املتطابقني من حيث التصميم، واللذين كانا يف 

وقت من األوقات أعلى برجني يف العالم، إذ 

يبلغ ارتفاع كل منهما 425 متًرا، ويضمان 88 

طابًقا، ويوجد يف البرجني 78 مصعًدا. يعرف 

البرجان أيًضا باسم املنارة بتروناس نسبة السم 

شركة النفط التي طلبت بناء البرجني اللذين 

ينظر إليهما على أنهما من أعجب األعمال 

الهندسية وأضخمها يف العالم. املسقط األفقي 

لكل برج صمم وفًقا للنمط الهندسي الدارج يف 

العمارة اإلسالمية.

يتميز متحف الفنون اإلسالمية الذي افتتح 

عام 1998 وأصبح واحًدا من املؤسسات العاملية 

الرائدة يف مجال الفن اإلسالمي بمبناه الذي 

يجمع بني الحداثة واألصالة، وتُعرض فيه نسخ 

نادرة وقديمة للقرآن الكريم، واخملطوطات، 

والخزفيات، إضافة إلى معرض خاص 

بالجواهر يمثل عصر املغول يف الهند الذين 

اشتهروا بمصوغاتهم.

أما الباحثون عن الطبيعة الخالبة فيمكنهم 

الذهاب إلى حديقة الطيور التي تعد الحديقة 

األجمل بالعاصمة، وإحدى أكبر الحدائق يف 

ماليزيا، وتضم أكثر من مئتي نوع من الطيور 

احمللية واألجنبية. بينما تعد أكواريوم عالم 

البحار من أفضل األماكن املناسبة للعائالت 

واألطفال، إذ تضم أكثر من خمسة آالف كائن 

بحري متنوع، وتقام فيها عروض خاصة يومًيا. 

تقع أكواريوم يف منطقة املثلث الذهبي على 

مقربة من أبراج بتروناس، وتتخذ من بهو مركز 

كواالملبور للمؤتمرات موقًعا لها.
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كوااللمبور

افتتح املسجد االتحادي عام 2000، قرب 

مجمع املكاتب الحكومية يف كواالملبور.
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الطابع اإلسالمي يف كواالملبور طاٍغ بصورة 

واضحة يف أنحائها، لذلك تضم مجموعة من أجمل 

ل  املساجد، ومن أبرزها املسجد الوطني الذي تحوَّ

إلى مزار يقصده السياح للوقوف على هندسته 

املعمارية الجميلة، وقبته التي جرى تصميمها 

على شكل مظلة. أما مسجد جامك الذي يرجع 

تاريخه إلى عام 1909 فيعد أقدم مساجد املدينة 

وأطولها عمًرا، ويقع عند نقطة التقاء نهري كالنج 

وجومياك، يف املوقع الذي يجسد مهد نشأة مدينة 

كواالملبور نفسها. هذا الطابع املعماري املتميز يمتد 

إلى كثير من معالم كواالملبور القديمة، ومن ذلك 

محطة قطارات كواالملبور القديمة، التي بُنيت عام 

1910 بأسلوب معماري مدهش يجذب الزوار يف 
جوالت خاصة ملشاهدة هذا الصرح الرائع.

مدينة التسوق   |   ميزة كواالملبور أنها مدينة 

ال تنام، وليلها يشبه نهارها. ففي فترة املساء 

تضج املدينة بالحيوية، وينتشر الباعة من الساعة 

الخامسة عصًرا حتى وقت متأخر من الليل لبيع 

املنتجات احمللية. تجسد األحياء الصينية يف مدن 

جنوب شرق آسيا حركة الهجرة إلى تلك املناطق، 

ومن تلك األحياء الواقعة يف كواالملبور تشاينا 

تاون الذي ينتشر فيه بيع املنتجات الصينية، 

مع إمكانية التفاوض مع الباعة حول األسعار 

والحصول على البضائع بأسعار مقبولة.

يعد مركز سوريا KLCC »الشمس« من بني 

أهم املراكز التجارية بالعاصمة املاليزية، ويقع 

بمحاذاة برجي بتروناس، ويضم مجموعة كبيرة 

من أرقى العالمات التجارية العاملية. بينما يقع 

مركز بافيليون يف الوسط التجاري للمدينة. أما 

مركز سوغو التجاري فيتيح للمتسوقني شراء 

الكماليات واملالبس بأسعار متوسطة.

يبقى شارع بوكيت بنتانغ أحد أشهر شوارع 

التسوق الشعبية يف كواالملبور، ويشتهر باسم 

شارع العرب لكثرة توافد السياح العرب إلى 

الشارع، لقربه من املنطقة املركزية باملدينة، 

وتوافر كل الخدمات التي يبحث عنها الزائر، 

من األسواق، أو محالت الصرافة، أو املقاهي 

واملطاعم التي يمتد عملها إلى وقت متأخر 

من الليل.

تبقى تجربة الشراء من الباعة الذين 

يعرضون بضائعهم على جانبي الطريق أحد 

الخيارات التي يفضلها بعض السياح، لكّن 

هناك أسواًقا مسقوفة ومحالت تبيع جميع 

املنتجات من مالبس، وكماليات، وبضائع جلدية 

يف أنحاء كواالملبور، لتمنح زائرها كل الخيارات 

التي يبحث عنها يف تجربته يف جنبات هذه 

املدينة اآلسرة. 

مشهد لتقاطع طرق 

سيارات وقطارات يف 

وسط مدينة كواالملبور.

     يعد شارع بوكيت بنتانغ أحد أشهر شوارع التسوق الشعبية في كوااللمبور،
ويشتهر باسم شارع العرب لكثرة توافد السياح العرب إليه،    

            لقربه من المنطقة المركزية بالمدينة   
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

كيف 
يمكن أن يحج أبناؤنا يف القرن الهجري السادس عشر؟ نبحر اليوم يف أعماق 

املستقبل لنناقش كيف سيكون الحج بعد عام 1500هـ باستعراض عدد من 

التقنيات ومنها:

العدسات الالصقة الذكية   |   قد نرى اإلمام يخطب يف عرفات بالعربية ويستمع 
الحجاج، فتقوم هذه العدسات بالترجمة الفورية نصًيا. وعندما يتواصل الحجاج مع 

الكشافة سيتكلم كلٌّ بلغته. وتقوم هذه األجهزة بالترجمة النّصية بينهم. وستكون تلك 

العدسات مزودة بأجهزة استشعار قادرة على التعرف إلى الوجوه. وعندما يفقد أحد 

الحجاج الوعي ويلقي رجال اإلسعاف نظرة، ستتعرف العدسة على اسم الحاج، وفصيلة 

ث عن هذه  نًا يف قواعد البيانات الكبيرة. تحدَّ دمه، وتاريخه املرضي الذي سيكون ُمخزَّ

.»Physics of the Future« التقنية العالم ميتشيؤو كاكو يف كتابه

الجمرات الذكية   |   سيكون من املمكن رمي الجمرات باستخدام اإلشارات العصبية من 
دماغ الحاج، حيث تتحرك الجمرات التي ستكون طائرات درونز صغيرة على شكل حجر 

مهمتها تنفيذ املهمة بالطيران لالصطدام بالجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، خصوًصا 

للحجاج املقعدين من ذوي االحتياجات الخاصة، أو املصابني بالشلل. وملن أراد االستزادة 

.»Automating a brain-machine interface system« فيمكنه البحث عن مشروع

العربات الطائرة   |   قد يكون متاًحا الطواف حول الكعبة بالعربات الطائرة دون 
طيار. كانت تويوتا قد تقدمت ببراءات اختراع عام 2014 لسيارات طائرة لتصنع بتكلفة 

تجارية، وقدمت دعًما بستني مليون دوالر لجامعتي إم آي تي، وستانفورد ألبحاث 

السيارات ذاتية التحكم. وإذا ما فكرنا يف طائرات الدرونز حالًيا والطائرات التجارية 

التي يتركها قائد الطائرة، الكابنت، للقيادة الذاتية فقد ال يكون ذلك مستحياًل. سيعني 

هذا اإلسهام يف حل مشكلة الزحام املكاني يف ساحة املطاف والطوابق احمليطة، وذلك 

باستخدام اجملال الجوي.

التعقيم بالتحفيز الضوئي   |   تستطيع تقنية التعقيم بالتحفيز الضوئي أن تقضي على 
99.9% من البكتيريا والفيروسات يف املستشفيات واملرافق العامة، واملواضئ ودورات 

املياه. كما تستطيع هذه التقنية القضاء على جميع الروائح الكريهة، ورائحة السجائر. 

وقامت شركة يابانية بتطوير هذه التقنية، وجرى تطبيقها يف عدد من املستشفيات، 

ومحطات القطار يف منطقة كيوشو جنوب اليابان. ال يستدعي األمر كثيًرا من اإلجراءات 

املعقدة، إذ املطلوب تركيب نوعية معينة من البالط أو امللصقات على األرضيات والجدران 

لتبدأ عملية التعقيم. ولتبسيط الصورة عن التحفيز الضوئي نقول إنها عملية تنشط 

التفاعل الكيميائي بني عناصر مختلفة دون أن تتفاعل هي نفسها. واملادة الصناعية 

املستخدمة يف هذه التقنية تعمل على كسر روابط املواد العضوية السامة والبكتيريا عند 

التعرض لضوء الشمس أو الضوء العادي، وتحولها إلى ثاني أكسيد الكربون وماء.

توليد الطاقة من المخلفات العضوية والنفايات   |   يمكن االستفادة مستقباًل من 
جلود األضاحي، واخمللفات العضوية، والنفايات لتوليد الطاقة. نعم إذ تشير اإلحصائيات 

إلى أن ثالثة أطنان من النفايات تحتوي على مقدار الطاقة نفسه املتيسر توليده من 

طن واحد من البترول. ويف معهد أوساكا للتقنية ُطورت منظومة تتيح إنتاج الطاقة من 

اخمللفات والنفايات الخاصة باملطعم الرئيس للجامعة.

توليد الطاقة من نفرة الحجيج   |   ُطورت تقنيات تتيح توليد الطاقة من االهتزاز 
الناتج يف األرضيات عن املشي. وعندما طبقت هذه التقنية يف أوملبياد لندن عام 2012 يف 

الطريق بني مركز تجاري واستاد األوملبياد الرئيس ُوفر نصف الطاقة الخاصة باإلضاءة 

من هذه التقنيات. ولتبسيط الصورة أكثر فإن كل 250 ألف خطوة يمكن أن تشحن 10 

آالف هاتف جوال. تخيل فقط مقدار الطاقة املهول الذي يمكن توليده يف النفرة من 

عرفات إلى مزدلفة.

قد ينظر عدد من القراء الكرام إلى تطبيق هذه التقنيات مستقباًل بنوع من االستنكار 

أو التشكيك. ورسالتي هنا أنه يكفي أننا رأينا يف أيامنا هذه مصلني يتابعون اإلمام يف 

صالة التراويح باآليباد، ومعتمرين يطوفون حول الكعبة باستخدام السكوتر الذكي. ولو 

سألنا املسلمني يف القرون الهجرية األولى: »كيف سيحج املسلمون يف القرن الخامس 

عشر الهجري؟«، ال أتوقع أن أحًدا عاش قبل أكثر من ألف وأربع مئة سنة كان سيتنبأ 

بتقنيات أيامنا هذه من تنّقل الناس بالطائرات، والسيارات، أو استخدام املكبرات 

الصوتية، أو اإلضاءة والتكييف، ناهيك من شبكات االتصاالت واإلنترنت، أو التطعيم.

كل الدعاء للمولى العلي القدير أن يتقبل من الحجيج دعاءهم، وصالتهم، ومناسكهم، 

وأن يحفظ بالدنا وقيادتنا، ويديم علينا نعمتي األمن واالستقرار. 

حج المستقبل
تقنيات ذكية كثيرة قد يتاح 

لحجاج القرن القادم استخدامها
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هيمنة
 الكائنات اآللية
ليس بعد

ال ينقضي أسبوع دون صدور تقرير أو كتاب أو تعليق
جديد يدق ناقوس الخطر بشأن البطالة التي 

تستتبع التقنية ومستقبل العمل. مع ذلك ينبغي 
لنا تذكر أن الكائنات اآللية ال يمكنها أن تفعل ما ال 

يستطيع البشر أن يطلبوا منها القيام به.

جي. برادفورد ديلونغ •

هل 
سيهدد الصعود الوشيك للكائنات اآللية 

جميع أشكال التوظيف البشري مستقباًل؟ 

إن أكثر نقاش موضوعية حول ذلك السؤال 

يمكن العثور عليه يف الورقة البحثية لالقتصادي 

ديفيد هـ. أوتور يف معهد ماساتشوسيتس للتقنية 

الصادرة عام 2015 تحت عنوان »ملاذا ال يزال هناك 

كثير جًدا من الوظائف؟« والتي تنظر إلى املشكلة 

يف سياق مفارقة بوالني. فقد الحظ فيلسوف 

القرن العشرين مايكل بوالني أنه نظًرا ألنه »يتأتى 

لنا أن نعرف أكثر مما يتأتى لنا اإلخبار عنه«، 

فإنه ال ينبغي لنا أن نفترض أن التقنية تستطيع 

أن تكرر وظيفة املعرفة البشرية نفسها. ذلك أن 

إملام الحاسوب بكل شيء يمكن معرفته عن سيارة 

ال يعني بالضرورة أنه يستطيع قيادتها.

المعرفة الضمنية والمعلومات   |   إن الفرق بني 
املعرفة الضمنية واملعلومات يؤثر على نحو مباشر 

يف مسألة ما الذي سيفعله البشر إلنتاج قيمة 

اقتصادية يف املستقبل. من الناحية التاريخية، فإن 

املهام التي قام بها البشر اندرجت ضمن عشر 

فئات عريضة. الفئة األولى، واألساسية للغاية، 

تستخدم جسم شخص لتحريك أشياء محسوسة، 

وهو ما يتبعها استخدام عيون شخص وأصابعه 

الستحداث سلع محسوسة مميزة. تتضمن الفئة 

الثالثة تغذية مواد يف عمليات إنتاج تسيِّرها آالت، 

أي العمل بوصفها كائنًا آلًيا بشريًا، وهو ما يتبعه 

إرشاد حقيقي لعمليات آلة )أي العمل بوصفها 

معالًجا بشريًا للعمليات الدقيقة(.

ى شخص  يف الفئتني الخامسة والسادسة، يُرقَّ

من كونه معالًجا للعمليات الدقيقة إلى كونه 

برنامًجا، حيث يعمد إلى أداء مهام تتعلق باحملاسبة 

والتحكم، أو تسهيل االتصاالت وتبادل املعلومات. 

يف الفئة السابعة، يكتب الشخص البرنامج حًقا، 

ما يؤدي إلى ترجمة املهام إلى رمز )هنا، يذكرنا 

ذلك بالدعابة القديمة بأن كل حاسوب يحتاج 

إلى أمر إضايف »افعل«: أي افعل ما أقصد(. يف 

الفئة الثامنة، يقدم شخص رابًطا بشريًا، بينما يف 

الفئة التاسعة، يتصرف الشخص بوصفه مشجًعا، 

أو مديًرا، أو محكًما للبشر اآلخرين. وأخيًرا، يف 

الفئة العاشرة، يفكر الشخص على نحو انتقادي يف 

دة، ثم يصيغ حينئذ ابتكارات أو حلوالً  مشاكل معقَّ

غير مألوفة لها.

على مدى ستة آالف سنة منصرمة، جرى إفراغ 

املهام يف الفئة األولى على نحو تدريجي، لتؤديها 

الحيوانات أوالً، ثم اآلالت الحًقا. خالل الثالث مئة 

سنة املنصرمة، جرى إفراغ املهام يف الفئة الثانية 

كذلك لتؤديها اآلالت. يف كلتا الحالتني، أصبحت 

الوظائف يف الفئات الثالثة حتى السادسة، والتي 

عززت جميعها من القوة املتزايدة لآلالت، أكثر 

انتشاًرا، وارتفعت األجور على نحو هائل.

ضرورة التطوير   |   لكننا طورنا، منذ ذلك 
الوقت، آالت أفضل من البشر يف أداء املهام 

يف الفئتني الثالثة والرابعة، حيث نتصرف مثل 

الكائنات اآللية واملعالجني للعمليات الدقيقة، 

وهذا هو السبب يف أن التصنيع بوصفه حصة من 

إجمالي التوظيف يف االقتصادات املتقدمة آخذ 

يف التراجع على مدى جيلني، حتى مع أن إنتاجية 

التصنيع قد زادت. يُعد هذا التوجه، إلى جانب 

اع السياسة النقدية املفرطة ملكافحة  حماسة صنَّ

التضخم، عاماًل كبيًرا يساهم يف الصعود األخير 

للفاشية الجديدة يف الواليات املتحدة ودول 

غربية أخرى.

ابتكار
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  على الرغم من أن مصنِّعي السيارات يوظفون 
كائنات آلية صناعية لتركيب زجاج السيارات األمامي،   

 إال أن شركات تبديل الزجاج األمامي في مرحلة 
ما بعد البيع توظف تقنيين ال كائنات آلية       

هل الكائنات اآللية أفضل من البشر؟   | 
األسوأ من ذلك، أننا وصلنا اآلن إلى النقطة 

التي تكون فيها الكائنات اآللية أفضل من 

البشر، كذلك يف أداء مهام »البرمجة« يف الفئتني 

الخامسة والسادسة، خصوًصا عندما يتعلق األمر 

بإدارة تدفق املعلومات، وينبغي القول كذلك، 

وتدفق التضليل. لكن مهما يكن من أمر فإن عملية 

التطور التقني هذه، على مدى األجيال القليلة 

القادمة، سوف تحل مشاكلها من تلقاء نفسها، 

تاركة البشر يؤدون أربع فئات فقط من األشياء: 

التفكير النقدي، واإلشراف على بشر آخرين، 

وتوفير رابط بشري، وترجمة نزوات البشر إلى 

لغة يمكن أن تفهمها اآلالت.

تدور املشكلة حول أن قلياًل جًدا منا لديهم 

العبقرية إلنتاج قيمة اقتصادية حقيقية من خالل 

إبداعنا. إن األثرياء ال يمكنهم توظيف 

سوى عدد قليل جًدا من املساعدين الشخصيني. 

كما أن كثيًرا من املشجعني واملديرين والقائمني 

على تسوية النزاعات لم يعد لهم ضرورة بالفعل. 

بذلك نصل إلى الفئة الثامنة، وهي أنه ما دامت 

أسباب العيش مرتبطة بالتوظيف بأجر، فإن 

احتمالية احملافظة على مجتمع الطبقة املتوسطة 

ستعتمد على الطلب الضخم على 

الرابط البشري.

األمل مشروع   |   هنا، تعطينا مفارقة بالوني 
سببًا لألمل. فمهمة توفير »الرابط البشري« 

ليست مهمة عاطفية ونفسية بطبيعتها فحسب، 

فهي تتطلب كذلك معرفة ضمنية بالظروف 

االجتماعية والثقافية التي ال يمكن ترميزها 

يف صورة أوامر ملموسة وعادية لكي تتبعها 

الحواسيب. باإلضافة إلى ذلك، فإن كل تقدم يف 

التقنية يستحدث نطاقات جديدة تكون املعرفة 

الضمنية فيها مهمة، حتى عندما يتعلق األمر 

بالتفاعل مع تقنيات جديدة أنفسها.

كما يالحظ االقتصادي أوتور، فإنه على الرغم 

من أن مصنِّعي السيارات »يوظفون كائنات آلية 

صناعية لتركيب زجاج السيارات األمامي، إال 

أن شركات تبديل الزجاج األمامي يف مرحلة 

ف تقنيني وليس كائنات آلية.«  ما بعد البيع توظِّ

فقد اتضح أن »إزالة زجاج سيارة أمامي مكسور، 

وإعداد إطار الزجاج األمامي ليصبح جاهًزا 

لتركيب بديل يف املكان، يتطلب مزيًدا من القدرة 

على التكيُّف ضمن الوقت الحقيقي على نحو أكثر 

مما يمكن أن يقدمه كائن آلي عصري يف مقاربة 

بتكلفة أقل.« بعبارة أخرى، يعتمد التشغيل اآللي 

على ظروف خاضعة للسيطرة على نحو كامل، 

ولن يستطيع البشر أبًدا التحكم على نحو كامل يف 

البيئة برمتها. 

احتجاجات على تطبيقات الذكاء 
االصطناعي   |   قد يحتج بعضهم بأن تطبيقات 

الذكاء االصطناعي قد تطور القدرة على استيعاب 

»معرفة ضمنية.« لكن حتى إذا تمكنت خوارزميات 

التعلُّم اآللي من التواصل معنا فيما يتعلق بأسباب 

قيامها باتخاذ قرارات معينة، فإنها ال يمكن أن 

تعمل إال ضمن نطاقات بيئية محددة. إن النطاق 

الواسع للظروف احملددة التي تحتاج إليها للعمل 

على نحو ناجح سيجعلها ضعيفة وهشة، خصوًصا 

عند مقارنتها بقدرة التكيُّف الفائقة للبشر.

قياًسا على أي معدل، إذا كان »صعود 

الكائنات اآللية« يشكل تهديًدا، فإنه لن يكون 

بارًزا على مدى الجيلني القادمني. أما اآلن، 

فينبغي أن يعترينا قليل من بواعث القلق بسبب 

دور التقنية يف نشر التضليل، وكثير من بواعث 

القلق بشأن مسألة البطالة التي تستتبع التقنية. 

إنه من غير وجود مجال عام يعمل على نحو 

مناسب، ملاذا نتكبد عناء مناقشة االقتصاد يف 

املقام األول؟ 

:J. Bradford DeLong جي. برادفورد ديلونغ *
أستاذ االقتصاد يف جامعة كاليفورنيا يف 

بيركلي، وباحث مشارك يف املكتب الوطني

لألبحاث االقتصادية.
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اقتصاد ومالية

أين القيمة؟
ر القيمة في  كيف ُتدمَّ

االستحواذات والبيوعات؟
تجنح الحوافز المؤّسسية في أغلب األحيان 

نحو تحقيق مكاسب على المدى القريب 
على حساب القيمة على المدى البعيد.

بوريس ليتكي •  و  س. ديفيد يونغ •

يف 
خطط تخفيض التكلفة ملعظم 

املصارف الكبرى، يلوح تخفيض 

عدد املوظفني بقوة، يف حني تندر، أو ربما 

تنعدم، التعليقات على توليد قيمة من خالل 

تخفيض التكلفة. ملاذا تكون الحالة كذلك؟ 

ص بها التكاليف يف  إن الطريقة التي تُخصَّ

شركات كبرى تجعل من الصعب تخفيض 

التكاليف عند الضرورة، ألن املديرين 

يتحدون توزيعات التكاليف الداخلية بدالً 

من إجراء تغييرات تعزز القيمة لوحدات 

مشاريعهم التجارية.

رة   |   تجعل الحوافز غير  حوافز ُمدمِّ
املتناغمة املتأصلة يف مصارف كبرى على 

وجه الخصوص، تخفيض التكاليف أشبه 

بالضغط على قطعة نقانق بدفع اللحم صوب 

جانب أو آخر، لكن من غير تقليل حجمها. 

تسبب هذه الحوافز غير املتناغمة أيًضا 

تدميًرا للقيمة يف االستحواذات والبيوعات.

يف االندماجات واالستحواذات، يدفع 

مشترو الحصة املسيطرة يف معظم األحيان 

تقريبًا »عالوة سيطرة« لكي تعكس قيمة 

السيطرة املتزايدة التي يمكن أن يمارسوها 

بوصفهم مساهمني يملكون أغلبية األسهم. 

وعلى العكس، يتوقع أولئك الذين يبيعون 

أسهًما من حصة مسيطرة إلى حصة أقلية 

ضوا مالًيا عن فقدان السيطرة. ولقد  أن يُعوَّ

أكد أكاديميون ذلك من طريق تحليل صفقات 

عامة ال حصر لها، وهم يشيرون عموًما إلى 

املنطق الذي يقف وراء ذلك من خالل أربعة 

تعزيزات نظرية للقيمة، والتي يمكن للطرف 

املسيطر أن يمارسها اآلن:
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يمكن زيادة التدفقات النقدية من األصول   •
الحالية إلى الشركة.

يمكن زيادة معدل النمو املتوقع يف هذه   •
التدفقات النقدية.

يمكن تمديد طول مدة النمو املرتفع.  •
يمكن تخفيض تكلفة رأس املال.  •

يف جوهر األمر، يكون الطرف املستحوذ، 

من الناحية النظرية، راغبًا يف دفع عالوة 

االستحواذ للفوز بالسيطرة، ألنه يعتقد أن 

بإمكانه توليد مزيد من القيمة على نحو أكثر 

من املالك الحاليني.

كيف ُتصنع القرارات؟   |   لكن الحوافز يمكن 
أن تعوق توليد قيمة. لترى كيف ذلك، ينبغي لنا 

النظر إلى كيفية صنع القرارات املؤّسسية يف 

املكاتب والشركات التابعة ملنظمات عاملية كبرى 

حول العالم. إنها محددة عموًما على خارطة خط 

إنتاج عاملي معني. ومن ثم، لو كان ملصرف شعبة 

عاملية تُسمى إدارة األصول، فالشركات التابعة 

أو األقسام ضمن الشركات التابعة أو فروع 

البنك حول العالم تكون إًذا موضوعة على خارطة 

خط اإلنتاج العاملي هذا. ويكون رئيس إدارة 

األصول مسؤوالً عن العمليات ويستفيد من أدائها 

املالي. ثم إنه يصبح انسجاًما مع ذلك، مسؤوالً 

عن اقتراح أي استحواذات، أو إعادة هيكلة، أو 

بيوعات، وما إلى ذلك، لهذه الكيانات. تفّوض 

املسؤوليات التي تحدث على نحو اعتيادي إلى 

رئيس إقليمي أو محلي إلدارة األصول، والذي 

يرفع تقاريره إلى الرئيس العاملي.

كان أحد كاتبّي هذا املقال، على سبيل املثال، 

»بوريس« الرئيس التنفيذي لشعبة إدارة أصول 

آسيوية متوسطة الحجم، يرفع تقاريره إلى 

رئيس إدارة األصول العاملي. كانت تُرفع إليه 

جميع تقارير العمليات يف آسيا ضمن شعبة 

إدارة األصول. إذا أراد بوريس أن يشتري أو 

يتنازل أو يغلق أيًا من هذه العمليات، كان يحتاج 

أواًل وقبل كل شيء إلى الحصول على موافقة 

عاملية ضمن خطه اإلنتاجي، ثم ينسق بعد ذلك 

مع املكاتب احمللية. ينطبق األمر نفسه، بالطبع، 

على األقسام األخرى أيًضا. فاملكافآت املالية 

للرئيس اإلقليمي )والترقي يف السّلم الوظيفي( 

أو االستمرار يف الوظيفة، اعتمدت على نحو 

أساسي على النجاح ضمن الشعبة، وعلى نحو 

أقل، على نجاح الشركة بأكملها. بعبارة أخرى، 

كانت مكافأة رئيس إقليمي ملنتج تُحدد أساًسا 

على مستوى اإلنتاج العاملي.

كيف تظهر اإليرادات في الميزانية 
العمومية؟   |   يف معاملة محاسبية نموذجية 

لحصة مسيطرة، فإنك تدِمج أصول شركة 

تابعة بكاملها والتزاماتها يف امليزانية العمومية 

للشركة األم، وتظهر جميع إيرادات الشركة 

التابعة ونفقاتها وأرباحها وخسائرها يف قائمة 

الدخل للشركة األم. مع ذلك، تحتفظ الشركة، 

يف الجزء املتعلق باألسهم يف امليزانية العمومية 

للشركة األم، بحساب منفصل يتتبع قيمة 

الحصة غير املسيطرة يف الشركة التابعة. هناك 

يمكنك حسم املكاسب أو الخسارة من الشركة 

التابعة، التي تنتمي إلى حامل أسهم األقلية. 

لكن فيما يتعلق بالدافع املهم وراء توزيعات 

التكاليف الخاصة بعدد املوظفني، فإن هذا 

يعني أن الشعبة املسؤولة عن الشركة التابعة 

املالكة للحصة املسيطرة ستدمج أيًضا جميع 

موظفي هذه الشركة. ال يوجد جزء مخصص 

لعدد املوظفني يتتبع الشركات التابعة يف الجزء 

املتعلق باألسهم يف الشركة األم. تدفع الشعبة يف 

األساس ما نسبته 100% من توزيعات التكاليف 

التي يحددها عدد املوظفني يف الشركة التابعة 

املدمجة حتى على الرغم من أنها ال تحصل إال 

على أغلبية، أي 100% ناقص حصة األقلية، من 

ربحية الشركة التابعة.

المحاسبة على أساس الملكية   |   تُعد 
طريقة احملاسبة على أساس امللكية بدياًل لدمج 

الشركة التابعة. هنا، تدرك الشركة األم حصتها 

يف األرباح والخسائر للشركة التابعة من خالل 

قائمة الدخل الخاص بها عن طريق البدء يف 

خط قاعدي لتكاليف االستثمار األصلي ومن 

ثم العتراف بحصتها يف األرباح أو الخسائر 

بوصفها تعدياًل لالستثمار األصلي يف امليزانية 

العمومية ويف قائمة الدخل أيًضا. ال يُدمج 

املوظفون، ومن ثم ال يظهر يف أساس توزيع 

التكلفة الداخلية للشركة.

مبادئ محاسبية ومعايير دولية   |   تتطلب 
املبادئ احملاسبية املقبولة عموًما واملعايير 

الدولية للتقارير املالية )IFRA( أن تستخدم 

الشركة األم احملاسبة اجملمعة عندما تمتلك 

           في االندماجات واالستحواذات،
يدفع مشترو حصة مسيطرة في معظم األحيان تقريًبا

»عالوة سيطرة« لكي تعكس قيمة السيطرة المتزايدة التي   
يمكن أن يمارسوها بوصفهم مساهمين يملكون أغلبية األسهم  

حصة مسيطرة، تكون عادة أكثر من 50%. عندما 

تمتلك شركة حصة أقل من الحصة املسيطرة 

لكن ال تزال تسمح لها بنفوذ كبير على املشروع، 

ينبغي لها أن تستخدم طريقة تقدير امللكية. 

تحدد القواعد احملاسبية عموًما حصة السيطرة 

بنسبة تراوح بني 20% إلى 50% من حصص 

امللكية للشركة األخرى.

قطوف دانية   |   لو كنَت رئيًسا ملنطقة، ولديك 
عدد من الحصص املسيطرة يف مشاريع مشتركة, 

وتسعى لتعزيز مكاسب شعبتك من خالل تقليل 

التكاليف، فليس هناك هدف أسهل من بيع 

حصصك املسيطرة إلى مراكز أقلية. سوف 

تكون النتيجة أن التكاليف احملددة التي تسبب 

بها موظفو الشركات التابعة التي مولتها أنت 

بما نسبته 100% ستختفي تماًما. إنه بدالً من 

دفع ما نسبته 100% من تكاليفهم احملددة ذات 

الصلة، وسعيها للحصول فحسب على حصتك 

من اإليرادات، فإنك تكون قد عكست اآلن األمر 

تماًما. إن الشعبة سوف تحصل على مكاسب 

الحصة املسيطرة دون تمويل أي تكاليف محددة. 

والنتيجة هي فوز لشعبتك وآلفاق مسيرتك 

املهنية. من املثير لالهتمام، أنه يمكن تقديم 

الحجة نفسها فيما يتعلق بكل القوائم املالية 

املوحدة األخرى وتوزيعات التكاليف الخاصة 

بها. باملثل، سوف تختفي اإليرادات أو التكاليف 

املباشرة التي تظهر يف القائمة اجملمعة وتدفع 

بأسس تحديد التكاليف.

ر القيمة   |   على  حوافز البنوك قصيرة األجل ُتَدمِّ
رت القيمة لسببني: أوالً، ألن  املستوى املؤّسسي، ُدمِّ

السعر الذي تُباع به األسهم هو عند القيمة الدفترية، 

أو ربما أقل، وكل هذا يصب يف مصلحة تحقيق 

أرباح أعلى لشعبتك من خالل تخفيض التكاليف 

احملددة. إذا كان مشتري حصتك )شريك أقلية قائم 

يف العادة أو إدارة الشركة التابعة، ومن ثم يكون 

على دراية بعملياتك( يدرك ذلك، فإنه لن يدفع 

عالوة استحواذ، وقد يتفاوض على خصم. ثانًيا، ال 

تختفي، بالطبع، التكاليف التي تُحدد من خالل عدد 

املوظفني، لكن يُعاد توزيعها فحسب على الشعب 

األخرى يف شركتك. من وجهة نظر توليد القيمة، 

ال يوجد سبب للمضي قدًما يف هذه الصفقة. 

باختصار، هناك من الدوافع للتخلي عن األسهم إلى 

ما دون 50% من امللكية لضمان احملاسبة املتعلقة 

بامللكية بدالً من التجميع. إننا نرى، مرة أخرى، كيف 

ر القيمة.  أن حوافز البنوك قصيرة األجل تدمِّ

* بوريس ليتكي Boris Liedtke: زميل تنفيذي 

مميز يف معهد األسواق الناشئة التابع ملعهد 

إنسياد.

* س. ديفيد يونغ S. David Young: أستاذ 

احملاسبة واملراقبة يف معهد إنسياد.
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اليوتيوب واألطفال

عالم من 
المعرفة

يمكن توظيف اليوتيوب في 
تعليم األطفال وتعزيز مواهبهم 

في الرسم والبرمجة واكتساب 
المعلومات الغزيرة، ولكن عبر 

السبل والقنوات الموثوقة وتحت 
إشراف الوالدين.

فهد بن فيصل الحجي

51
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    أصبح أمام الطفل بحر واسع من الدورات وعروض الرسم
ونصائح وتدريبات في عالم الفنون، إلى درجة أن الطفل أصبح يكتشف

           مجاالت جديدة في الرسم من اليوتيوب لم يعرفها من قبل   

حينما 
يكون الحديث حول اليوتيوب 

واألطفال، فإن ما يرد يف األذهان 

فوًرا هو مدى خطورة اليوتيوب على األطفال، 

وكيفية حمايتهم منه، وصرفهم عنه. وهي أمور 

حقيقية فعاًل. ولكن هناك جانبًا آخر يف املقابل، 

يتحدث عن فوائد اليوتيوب للصغار.

عند كتابة كلمتي »يوتيوب« و»أطفال« يف 

محركات البحث فإن أغلب نتائج البحث ستكون 

لها عالقة بحماية األبناء من مخاطر اليوتيوب، 

سواء كانت طرق وقاية وحماية بضبط خصائص 

اليوتيوب، أو برامج وأدوات جديدة بديلة 

لليوتيوب. ولكن، الواقع يقول إن اليوتيوب موجود، 

ومشاهدات األطفال له مستمرة وتتزايد. بل 

أصبح األطفال ُصّناع محتوى على اليوتيوب، 

وأكثر الناس دخاًل من اليوتيوب على اإلطالق 

هو طفل باملناسبة. ويتزايد قلق اآلباء منه ولكن 

رضوخهم له أيًضا يتزايد. وهناك قناعة تشكلت 

عند كثير منهم بأن اليوتيوب أصبح جزًءا من 

الحياة. وجوده مثل وجود التلفاز والهاتف، ال يمكن 

االستغناء عنهما. لذا ينبغي الحديث عن محاسن 

هذا العالم.

اليوتيوب وسيلة عرض   |   فكما يوجد فيه 
محتوى غير مناسب، فإنه يشتمل أيًضا على أنواع 

كثيرة من احملتوى املناسب واملفيد. وإن كان هذا 

احملتوى املناسب واملفيد جذابًا للصغار فسنجدهم 

يتابعون مقاطع مفيدة بصورة متتالية ومكثفة 

ليتعلموا منه ذاتًيا على نحو مدهش.

كل من يعمل يف مجال التعليم يعلم أهمية 

الوسيلة الجذابة يف إيصال املعلومة. قد يتعب 

مدرس الرياضيات كثيًرا يف شرح قوانني معينة 

لطالبه، ولكنه قد يأتي بلوحة شارحة، أو لعبة 

مهارية، أو قصة تتحدث عن املادة نفسها حتى 

يستوعبها الطالب بصورة أفضل وأسرع. فكيف 

إن كانت هذه القوانني مشروحة بأسلوب مرح 

وجذاب يف مقطع كرتوني على اليوتيوب؟!

اليوتيوب واللغة اإلنجليزية   |   من محاسن 
اليوتيوب أنه يقوم بتعليم الصغار اللغة 

اإلنجليزية. هناك عدد كبير من اآلباء واألمهات 

ذكروا أنهم تفاجؤوا بابنهم أو ابنتهم يتحدثون 

اإلنجليزية بالرغم من أنهم ال يحصلون على أي 

دروس لغة إنجليزية يف املدرسة. وال أحد يتحدث 

اإلنجليزية يف البيت أيًضا. واملفاجأة أنهم تعلموا 

اإلنجليزية عبر مشاهداتهم املكثفة لليوتيوب.

اللغة اإلنجليزية تسيطر على محتوى 

اليوتيوب، لذا فمن الطبيعي أن يتعرض الطفل 

لها كثيًرا، خصوًصا أن كثيًرا من القنوات التي 

تجذب األطفال على اليوتيوب مثل قنوات 

استعراض األلعاب وفتحها، أو قنوات أطفال 

يلعبون ألعابًا إلكترونية، هي قنوات ألشخاص 

يتحدثون اإلنجليزية.

اليوتيوب وعّشاق الرسم   |   حينما كان 
األب أو األم يقولون إنهم مهتمون بموهبة ابنهم أو 

ابنتهم يف الرسم ويريدون مساعدتهم لتطويرها، 

كان أقصى ما يمكن قوله لهم حينها: اشتروا 

لهم كل ما تستطيعون من كتب. الكتب كانت هي 

الوسيلة الوحيدة املتاحة.

أما اآلن، فالوضع مختلف اختالًفا جذريًا 

مع وجود اليوتيوب. إذ أصبح أمام الطفل بحر 

ال متناٍه من الدورات، وعروض الرسم، ونصائح 

وتدريبات يف كل مجال يمكن تخيله يف عالم 

الرسم والفنون. إلى درجة أن الطفل أصبح 

يكتشف مجاالت جديدة يف الرسم من اليوتيوب 

لم يعرفها من قبل، ليعلِّم نفسه بنفسه ويتفاجأ 

من حوله به وهو يبرز يف نمط رسم جديد 

وغريب ومميز.

اليوتيوب ومعلومات بال نهاية   |   »ابني ذو 
الثماني سنوات أصبح يفاجئني. أغلب جلساتنا 

أصبحت جلسات علمية. حينما نجلس على 

الغداء أجده يقول: هل تعلمون كم تبعد الشمس 

عن األرض؟ هل تعلمون كم قمًرا لكوكب 

أورانوس؟ ما هو أصغر كوكب؟ وهكذا. معلومات 

علمية ال تنتهي«، الكالم هنا ألحد أصدقائي.

يحتوي اليوتيوب على مقدار هائل من 

املعلومات العلمية، والجميل أن كثيًرا منها يجري 

عرضه بأساليب شائقة. وإن كان لدى الطفل 

ميول نحو العلوم، فإن مجرد اكتشافه لهذا الجزء 

من اليوتيوب سيجعله ينهل منه قدر ما يستطيع، 

وبقدر اهتمامه وشغفه سيفاجئ والديه ومن 

حوله بتنامي قدرته العلمية واستيعابه للعلوم 

بشكل سريع ومذهل. ولكن ينبغي التنبيه إلى 

ضرورة تبني القنوات املوثوقة علمًيا يف هذا 

اجملال، مثل قناة Ted-Ed اخملتصة بتبسيط 

العلوم، وقناة األطفال من ناشيونال جيوغرافيك 

.National Geographic Kids

اليوتيوب والبرمجة   |   تعد األلعاب اإللكترونية 
بشكل عام عاملًا مذهاًل للصغار، سواء كانت هذه 

األلعاب على الهواتف الجوالة أو األجهزة اللوحية، 

أو منصات األلعاب كالباليستايشني، أو على 

الحاسوب. تسحرهم هذه األلعاب برسوماتها 

وحركاتها وإثارتها الكبيرة. ولكن هذه اإلثارة 

ال تقارن بإثارة بعض األطفال حينما يكتشفون 

أن هذه األلعاب تجري صناعتها عن طريق علم 

يسمى البرمجة، وأن بإمكانهم تعلم ذلك وصناعة 

ألعاب بأنفسهم.

حينما يتعلم الطفل كيف يبرمج حركة جسم على 

الشاشة بشكل بسيط، يشعر بسعادة غامرة. لقد 

تمكن من الدخول إلى عوالم ما خلف الشاشة. لقد 

أصبح شخًصا ذا قدرات خارقة. إن وجد الوالدان 

من طفلهما هذا االهتمام فيمكنهما حينها توفير ما 

يستطيعانه له ليعمل هو على تعزيز موهبته عبر 

تحميل بعض البرامج اخملصصة لتعليم البرمجة 

للصغار، مثل Kodable وScratch JR، ثم البحث عن 

قنوات على اليوتيوب تشرح هذه البرامج، وتعطي 

نماذج لصناعة أشياء إبداعية فيه. 
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صحة

إرشادات طبية

حج آمن صحًيا
االلتزام بالتعليمات الصحية يساهم في 
الوقاية من اإلجهاد الحراري، والتسمم 

الغذائي، واألمراض المعدية.

وا�س
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   تخزين الطعام المطهو ألكثر من ساعتين في درجة حرارة
الغرفة أو في الحافالت، يؤدي إلى نمو الجراثيم   

ومن ثم اإلصابة بالتسمم الغذائي         

يحتاج 
حجاج بيت اهلل الحرام، على 

اختالف أجناسهم وأعمارهم 

وحاالتهم الصحية، إلى عدد من النصائح الطبية 

التي تُيسر لهم سبل االعتناء بأنفسهم يف 

أثناء الحج، حتى ينعموا بأداء املناسك براحة 

وطمأنينة دون التعرض ألي مضاعفات طبية. 

لذلك يطرح األطباء املتخصصون أهم هذه 

التحديات الصحية التي ربما تواجه الحجاج، 

ونصائحهم لتجاوزها بسالم.

تجنب مسببات المرض   |   يُقّسم د. عبداهلل 
خفاجي، استشاري طب األسرة والطب املهني 

والبيئي، نصائحه للحجاج إلى مراحل. املرحلة 

األولى قبل التوجه للحج، وتستلزم الحصول على 

التطعيمات الوقائية للحماية من األمراض املعدية 

وأهمها الحمى الشوكية واإلنفلونزا. والحصول 

على بطاقة طبية، أو سوار معصم طبي تعريفي 

لالسم والعمر، وطبيعة املرض إذا كان لدى الحاج 

مرض مزمن. واملرحلة الثانية عند أداء الحج. 

ويف هذه املرحلة على الحاج أن يتجنب أهم ثالثة 

مسببات للمرض خالل املناسك، وهي اإلجهاد 

الحراري, والتسمم الغذائي, واألمراض املعدية. 

فاإلجهاد الحراري وضربات الشمس تؤدي إلى 

زيادة اإلصابات الحرارية خصوًصا يف أوقات 

الظهيرة، وعند االزدحام الشديد. لذا يُنصح 

الحجاج بالحرص على شرب كمية كافية من 

السوائل بانتظام، وتجنب التعرض ألشعة الشمس 

لفترات طويلة، واستخدام مظالت فاتحة اللون 

عند الضرورة، وتجنب القيام بمجهودات شاقة, 

وأخذ قسط من الراحة والنوم بعد أداء كل 

شعيرة وفريضة.

يف حال ظهور عالمات اإلجهاد الحراري 

وأعراضه وضربات الشمس, مثل الصداع, 

والدوار, والغثيان, واإلرهاق الشديد, والعطش, 

يجب على الحاج أن يبتعد عن أشعة الشمس، 

وينتقل إلى مكان مظلل وجيد التهوية، مع 

الحرص على تبريد الجسم ورشه باملاء البارد، 

وشرب كمية كافية من املاء.

أما التسمم الغذائي فيتوجب االنتباه إليه عبر 

بعض اإلجراءات، إذ إن تخزين الطعام املطهو 

ألكثر من ساعتني يف درجة حرارة الغرفة أو 

يف الحافالت، يؤدي إلى نمو الجراثيم، ومن ثم 

اإلصابة بالتسمم الغذائي. ومن النصائح املهمة 

يف التغذية الحرص على غسل اليدين جيًدا قبل 

إعداد الطعام وبعده، وقبل تناول الطعام وبعده، 

وغسل الفاكهة والخضراوات جيًدا باملاء قبل 

تناولها، وتجنب تناول األطعمة املكشوفة واملعرضة 

للحشرات والتلوث، والتأكد من تاريخ الصالحية 

عند شراء األطعمة واملشروبات املعلبة، وتناول 

الطعام املطهو مباشرة، وتجنب تخزين الطعام 

املطهو يف الحافالت، ويف أثناء التنقل بني املشاعر 

لفترات طويلة. إذ يُعد ذلك أحد العوامل الرئيسة 

املسببة للتسمم الغذائي يف أثناء الحج.

ينبغي أيًضا على الحجاج عدم استخدام 

األدوات الشخصية ألي حاج آخر خصوًصا أدوات 

الحالقة. فهذه هي الطريقة املثلى للحماية من 

عدوى التهاب الكبد الفيروسي ب، وج. إضافة 

إلى الحفاظ على النظافة الشخصية، واالغتسال، 

وغسل اليدين بانتظام باملاء والصابون، أو السائل 

املطهر لليدين، وتجنب ملس العني أو الفم مباشرة 

بعد ملس األسطح. كما ينبغي استخدام املناديل 

عند العطاس أو السعال والتخلص منها فوًرا، 

واستخدام الكمامات يف األماكن املزدحمة، 

والتخلص من النفايات يف الحاويات اخملصصة 

لها، وتغيير املالبس باستمرار، والحرص على 

نظافة محل اإلقامة.

هبوط الضغط   |   ينصح د. خالد النمر، 
استشاري أمراض القلب، مرضى القلب الذين 

ينوون تأدية فريضة الحج بضرورة االبتعاد عن 

مناطق االزدحام، وأوقات الذروة، إضافة إلى 

االهتمام بالتغذية الصحية، وعدم تناول الوجبات 

الدسمة وكثيرة امللح، واإلكثار من السوائل، وعدم 

استخدام مدرات البول بسبب حرارة األجواء 

وجفافها، ألن ذلك من شأنه أن يتسبب يف هبوط 

ضغط الدم.

كما يؤكد د. خالد ضرورة الحصول على 

فترة كافية من النوم وعدم السهر أو إجهاد 

النفس، بصورة كبيرة، وأال يتردد املريض يف زيارة 

العيادات املتخصصة عند الشعور بأي أعراض 

ألزمة قلبية مثل األلم، وضيق التنفس، واإلغماء، 

والدوخة. كما يتوجب على املرضى قياس 

ضغط الدم حال الشعور بأي أعراض مرضية، 

سواء بارتفاع الضغط أو هبوطه، لتدارك األمر 

والحصول على العالج املناسب الذي يقرره 

الطبيب لكل حالة.

ر د. ضياء  التهاب األوتار والمفاصل   |   حذَّ
الحاج، استشاري العظام، من اجملهود الزائد 

لتأثيره على املفاصل، خصوًصا عند أصحاب 

الوزن الزائد، الذين يعانون آالم الركبة، واألوتار، 

واملفاصل، والكعبني، والكواحل، إضافة إلى آالم 

أسفل الظهر. وأوضح أن التعرض لآلالم يختلف 

من شخص آلخر، لكنها ترتفع نسبًيا عند كبار 

السن، يف حال اجملهود الزائد.

ينبغي على الحجاج أيًضا تجنب التعرض 

لتغير تيارات الهواء من الحار إلى البارد لتجنب 

التهاب األوتار، واستخدام الكمادات الباردة 

للتخفيف من شدة األلم، وبخاصة االلتهاب الحاد 

يف املفاصل. إضافة إلى استخدام رباط ضاغط 

على املفاصل عند الشعور بآالمها. وللتخفيف من 

آالم الظهر الناتجة عن انضغاط الفقرات مثل 

عرق النسا يف أثناء أداء املناسك ينصح بوضع 

الحزام الخاص الذي يرفع انسدال البطن. وعند 

الشعور باأللم يمكن استخدام املراهم املوضعية 

املضادة لاللتهاب.

األرتيكاريا الشمسية   |   أوضح د. محمد 
يوسف عبدالحافظ، اختصاصي الجلدية 

والتجميل، باملركز الطبي لجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية، أن األمراض الجلدية يف 

أثناء الحج ترتبط باملشي ملسافات طويلة، إذ 

تتسبب يف التهابات ثنايا الجلد الفطرية منها 

والبكتيرية، سواء بني الفخذين، أو تحت اإلبطني، 

أو يف أماكن الترهالت، ملن يعانون السمنة.

ولتجنب التعرض ملثل هذه االلتهابات يُنصح 

باستخدام الكريمات املرطبة. كما أن زيادة 

التعرق والتعرض ألشعة الشمس تتسبب يف 

ظهور األكزيما يف بعض األحيان. لذلك ينبغي 

التنبه لعدم التعرض بكثافة ألشعة الشمس 

وتجفيف العرق، ألن التعرض للشمس له آثار 

متعددة أخرى، ومنها ظهور الحزاز الشمسي أو 

األرتيكاريا الشمسية املرتبطة بأطوال موجية 

معينة من ضوء الشمس. لهذا ينصح بتكرار 

استخدام الواقيات الشمسية حسب لون البشرة.

قد يتسبب االزدحام أيًضا يف ظهور بعض 

األمراض املعدية مثل بعض أنواع األمراض 

الفطرية كالتينيا الجسدية، أو األمراض 

البكتيرية مثل القوباء، أو الفيروسية مثل 

الهربس، كذلك األمراض الطفيلية مثل الجرب. 

لذلك ينبغي عدم مخالطة اآلخرين بصورة قريبة 

جًدا قد تساهم يف نقل األمراض، والحرص على 

النظافة الشخصية عبر استخدام املاء والصابون، 

واالحتفاظ باملقتنيات الشخصية بعيًدا عن 

استخدام اآلخرين. 
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غذاء

موسم الحج
خيارات التغذية 

الصحية
على الحجاج االنتباه إلى كمية األطعمة 

المتناولة ونوعيتها، والحرص على 
االستفادة من المجموعات الغذائية 

باعتدال، والتأكد من صالحية الطعام 
لتجنب التسمم الغذائي.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

بني استعدادات حجاج بيت اهلل الحرام ألداء من    

مناسك الحج، ينبغي أن يدرج الغذاء الصحي يف 

قائمة األولويات، نظًرا ألهمية التغذية السليمة ودورها 

يف املساعدة على إتمام املناسك، إذ يزود الغذاُء الحاَج 

بالطاقة التي يحتاج إليها لتأدية املناسك اخملتلفة للحج 

من طواف، وسعي، ورمي الجمرات. كما تبقى هناك 

احتماالت أن يتناول الحاج غذاًء ملوثًا يؤدي إلى اإلصابة 

ببعض األعراض التي قد تعيق الحاج عن إكمال مناسكه 

بيسر. لذلك هناك بعض األسئلة التي ينبغي أن يعرفها 

الحاج حتى يُحسن اختيار الغذاء املناسب له.

كيف يتجنب الحجاج التسمم الغذائي؟

تبدأ الوقاية من التسمم الغذائي باتباع أساليب   •
النظافة الشخصية السليمة مع ضرورة غسل 

اليدين باملاء والصابون غير املعطر باستمرار 

خالل اليوم قبل أي وجبة  طعام وبعدها.

عند تناول الحليب ومشتقاته ينصح بتناول   •
املنتجات املبسترة وطويلة األجل تجنبًا لإلصابة 

بميكروبات البكتيريا العنقودية وسمومها.

ينصح بغسل أدوات إعداد الطعام جيًدا   •
كالسكني، واألواني، واملنضدة، وذلك للقضاء 

على انتقال الجراثيم، خصوًصا الساملونيال 

املسبب الرئيس للحمى واإلسهال خالل

فترة الحج.

ال بد من حفظ منتجات األلبان بعد الفتح   •
وقبله يف الثالجة، مع مراعاة تاريخ انتهاء 

صالحيتها ورميها بعد فتحها بما ال يتعدى 

ثالثة أيام.

ينصح بعدم تناول األطعمة املكشوفة، أو املعدة   •
سابًقا منذ أكثر من ساعتني، قبل التأكد من 

صالحية أكلها.

من املهم غسل الفواكه والخضراوات جيًدا قبل   •
تناولها، وتناول الفاكهة ذات القشور السميكة 

واملغلفة كاملوز، والبرتقال، واليوسفي.

ينبغي التأكد من تاريخ صالحية املعلبات،   •
وعدم وجود ثقوب، أو انتفاخ، أو انبعاج بها، ألن 

تلك العالمات هي مؤشر لعدم صالحيتها.

يفضل تجنب السلطات التي تحتوي على   •
املايونيز والبيض والتونة، ألنها ال تتحمل 

درجات الحرارة املرتفعة، وتكون أكثر عرضة 

للتلوث والفساد.

ينصح بشراء األطعمة من أماكن معروفة،   •
وعدم تناولها من الباعة الجائلني يف الطرقات.
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أسئلة على كل حاج أن يعرف إجابتها

  ُتعَد البروتينات أحد أهم العناصر الغذائية 

التي يحتاج إليها الجسم إلمداده بالطاقة خصوًصا في الحج،   
حيث يبذل الحجاج جهًدا مضاعًفا خالل تأدية المناسك 

سعرات أكثر أم أقل؟ |  يبذل 
الحاج جهًدا إضافًيا خالل السعي 

والطواف. وهذا يعني أن بعضهم 

قد يحتاج إلى زيادة السعرات 

الحرارية عن األيام العادية نتيجة 

الحركة اإلضافية ولكن دون إفراط 

يف ذلك، إذ البد من األخذ يف 

الحسبان أن األطعمة املتناولة يف 

أثناء الحج تكون غنية بالزيوت 

والدهون، ألنها تحّضر بكميات 

كبيرة ربما ال تراعي النظام 

الصحي لكل شخص. لذلك البد من 

االعتدال، وعدم اإلسراف يف تناول 

الطعام تجنبًا للتخمة.

هل الحديد مهم؟ |  يفضل تناول 
األغذية الغنية بالحديد، وذلك 

لتجنب فقر الدم »األنيميا«، وما 

يصاحبها من تعب وألم يف الرأس، 

ودوخة قد تعوق حركة الحاج، 

وتزيد من إجهاده. ومصادره: الكبد 

واللحوم بشكل عام السيما الحمراء، 

والبقوليات كالعدس والفاصولياء، 

والفاكهة اجملففة.

هل يصلح التمر واللبن وجبات 
خفيفة؟ |  من املهم تناول 

التمر واللنب وجبات خفيفة بني 

الوجبات الرئيسة، ألنها تعد وجبة 

متكاملة بالبروتينات، والسكريات، 

والدهون، على أن يكون اللنب 

قليل الدسم، وكمية التمر معتدلة، 

بني 3 حبات إلى 7 حبات. ومن 

الجيد جًدا تناول الزبادي أو اللنب 

الرائب بدالً من الحليب. فاأللبان 

تساعد على القضاء على كثير من 

املشاكل الصحية مثل اإلسهال، 

كما تفيد األشخاص الذين يعانون 

الحساسية الغذائية.

الخضراوات والفاكهة ضرورة 
أم خيار؟ |  يجب اإلكثار من تناول 

الخضراوات والفاكهة، الحتوائها 

على األلياف التي تساعد على 

تجنب اإلمساك، إضافة إلى عدد 

من الفيتامينات، واملعادن، ومضادات 

األكسدة التي تساعد على تقوية 

جهاز املناعة.

هل البروتينات مهمة؟ |  تُعدُّ 
البروتينات أحد أهم العناصر 

الغذائية التي يحتاج إليها الجسم 

بشكل عام إلمداده بالطاقة خصوًصا 

يف الحج، حيث يبذل الحاج جهًدا 

مضاعًفا خالل تأدية املناسك. وهذا 

يتطلب زيادة احتياجاته اليومية 

من البروتينات. لذا ينبغي على 

الحاج احملافظة على مصدر جيد 

من البروتينات قليلة الدسم يف كل 

وجبة. وتُعد البقوليات كالفاصولياء، 

رات  والبازالء، والعدس، واملكسَّ

كاللوز، والفول السوداني، مصادر 

جيدة للبروتينات.

ما كمية الماء والسوائل؟ |
يجب اإلكثار من شرب املاء 

والسوائل بما مقداره 2 لتر- 3 

لترات على األقل، لتأمني 

الترطيب املستمر للجسم. ويجب 

عدم اإلفراط يف شرب القهوة 

والشاي والصودا، ألنها تحتوي 

على الكافيني، ومن ثم تعد مدرة 

للبول، وقد تعرِّض الحاج للجفاف، 

والصداع، والدوخة.

ماذا عن فيتامين ج؟ |  من 
املهم تناول األطعمة الغنية 

بفيتامني ج، وذلك ملا فيها من 

فوائد. فهذا من شأنه مساعدة 

نظام املناعة على مقاومة 

العدوى، ومنع الشعور بالتعب، 

ويساعد على سرعة التئام 

الجروح، ويزيد من امتصاص 

الحديد. ومصادره الغذائية من 

الفاكهة: الكيوي، والجوافة، 

والبرتقال، والليمون، والجريب 

فروت، ومن الخضراوات: الفلفل 

امللون، والطماطم، والقرنبيط، 

والخضراوات الورقية الطازجة.

وجبة واحدة أم وجبات عدة؟   |   
ال بد من االعتدال يف تناول الوجبات 

املقدمة وتقسيمها خالل اليوم، مع 

الحرص على عدم إسقاط الوجبات، 

وتناول ثالث وجبات رئيسة، 

ووجبتني خفيفتني يومًيا. 



  -  أغسطس 582019

شذرات

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعرلغتنا
ْوض  قال أبو القاسم عبدالرحمن الّسهيلي األندلسي صاحب كتاب »الرَّ

األُنُف« يف السيرة )ت 581(، العالم الجليل الذي فقد بصره يف السابعة 

عشرة من عمره، من البحر الكامل:

قال الحسن الُيوسي )ت: 1102هـ( يف: 

»َزهر األكِم يف األمثاِل والحكم« وغيره:

ألفاظه ظاهرة، هو من أمثال العرب 

املشهورة. ويريدون به: أنك إذا اشتريت 

ِر  َة واطلبها، وتبصَّ سلعًة فاذكِر الصحَّ

العيوَب وتجنبها، فإنك ستحتاُج فيما 

اشتريته إلى أن تقّيمه يف السوق يوًما 

لتبيعه، إن احتجَت إلى ثمنه، فتذكْر ذلك 

اليوم، فإنك إن اشتريَت جيًدا بعَت جيًدا. 

ويف معناه قول العامة اليوم: »كما تشتري 

تبيع«. و»يا شاري تذكر وقت البيع«.

يُعد هذا الكتاب موسوعًة أدبية ضمت طيًفا 

واسًعا من ثمار األدب من قصص وأخبار 

وأقوال وأشعار وِحكم، جمعه ورتبَه ابن الخطيب 

األبِْشيهي احمللِّي املصري، واستقى مادة كتابه 

وجمعها من كتابني، كما ذكر يف مقدمة الكتاب، 

هما: »ربيع األبرار« للزمخشري، و»الِعقد 

الفريد« البن عبدرّبه، وكان اعتماده على األول 

شبه كلي، وأغفل ذكر »التذكرة الحمدونية« 

ّفاء، ونصَّ أحيانًا  و»احملبُّ واحملبوب« للّسرّي الرَّ

رطوشي. كما  على ذكر »سراج امللوك« للطَّ

اختصر الباب املتعلق بالحيوان من كتاب »حياة 

ميري، وكذلك من كتاب »عجائب  الحيوان« للدَّ

اخمللوقات« للقزويني.

تساهل األبِْشيهي يف إيراد بعض األشعار 

التي ال يليق نشرها وال يستحب، وبعض األخبار 

املتناقضة يف ذاتها، وبعض األخبار املكذوبة 

التي ال يصح منها شيءٌ عند عرضها على محك 

ه كتابه عن كلِّ ذلك. فهي بيِّنُة  النقد. وليته نزَّ

الضعف لكلِّ حصيٍف صاحِب عقٍل ومنطٍق 

ومحاكمة. كما وقع املؤلُِّف يف اإلشكال يف بعض 

أسماء الرواة والشعراء التي لم يعرفها، فوقع يف 

التصحيف فيها، ولجأ أحيانًا إلى 

حذف بعضها خروًجا من إشكالها 

عليه.

لقي الكتاب بالرغم من ذلك 

إقباالً كبيًرا إذ يُعد من أكثر 

الكتب األدبية تداوالً وتناوالً، 

لجزالته وسهولة تناوله، وغناه 

وحسن تبويبه. وقد أبان مؤلُِّفه 

يف مقدمته عن مضمونه وسبب 

تأليفه وهدفه منه، فقال: »فقد 

الُمسَتطَرُف في كلِّ فنٍّ ُمسَتظَرف

رأيُت جماعًة من ذوي الهمم، جمعوا أشياَء كثيرةً 

داٍت يف  من اآلداِب واملواعِظ والحكم، وبسطوا مجلَّ

التواريخ والنوادر واألخبار، والحكايات واللطائف 

د  فوا يف ذلك كتبًا كثيرة، وتفرَّ ورقائق األشعار، وألَّ

كلٌّ منها بفرائد فوائد لم تكن يف غيره من الكتب 

محصورةً، فاستخرُت اهلل تعالى وجمعُت من 

جموعها هذا اجملموَع اللطيف، وجعلته مشتماًل 

على كلِّ فنٍّ ظريف... ورجوُت أن يجَد مطالُعه 

فيه كلَّ ما يقصُد ويريد«.

فغدا الكتاب موسوعي الجمع، متنوع 

املوضوعات، شائق التناول والجذب، انتهج فيه 

االستدالل أوالً بآيات الكتاب، ثم بالصحيح من 

السنة ثم بغيره، ثم بحكايات األخيار، والصالحني، 

واألدباء، والشعراء، وأقوالهم وأشعارهم، وجعله 

يف أربعة وثمانني بابًا، متمثاًل فيها بقول الشاعر 

من الطويل:

ٌف ففي كل باٍب منُه ُدرٌّ ُمَؤلَّ

نَتْها الجواهُر كنَْظِم عقوِد َزيَّ

فإْن نُِظَم الِعقُد الذي فيِه جوهٌر

على غيِر تأليٍف فما الدرُّ فاِخُر

يُعد »املُستَطَرُف يف كلِّ فنٍّ ُمستَظَرف« شاهًدا 

على العصر الذي أُلَِّف فيه، بأخباره 

وطرائفه ونوادره وأشعاره. فهو 

مرآةٌ لتلك الحقبة، بغناها وتنوعها 

وقوتها وضعفها. مع ذلك ال يزال 

حيًّا يُقرأ يف كلِّ آن، وكأنه قد ُخطَّ 

من قريب. فأواله الناشرون عنايًة 

جمة، فصدرْت له طبعاٌت عدة، كان 

من أجودها طبعة بتحقيق أ. إبراهيم 

صالح، صادرة عن »دار صادر« 

للنشر. 

محمد بن أحمد بن منصور األبِْشيهي )ت: 854هـ(

»إذا اشتريَت 

فاذكِر السوق«

قال ابن املكي، أبو حفص عمر بن 

خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي 

)ت: 501هـ( نزيل تُونس، يف كتابه »تثقيُف 

اللسان وتلقيح الَجنان«:

ومن الشعر قولهم:

أُعلُِّمُه الرمايَة كلَّ يوٍم

فلما اشتدَّ ساعُدهُ َرَماِني

، وذلك تصحيف،  ينشدونه بالشني: اشتدَّ

فقد روته جلة من العلماء بالسني غير 

. وأخذوا على من أنشده  معجمة: استدَّ

: صار سديًدا، والرمي  بالشني. ومعنى استدَّ

ال يوصف بالشدة، وإنما يوصف بالسداد، 

د. وهذا البيت  وهو اإلصابة، يقال: راٍم مسدَّ

من أبيات ملعن بن أوس املزني، قالها يف ابن 

أخٍت له.

اشتدَّ واستدَّ
يا َمن يَرى ما يف الضميِر ويَسمُع

كلِّها للشدائِد  ى  يُرجَّ َمن  يا 

يا َمن خزائُن رزقِه يف قوِل ُكْن

ما لي سوى فقري إليَك وسيلٌة

ما لي سوى قرعي لبابِك ِحيلٌة

وَمن الذي أدعو وأهتُف باسمِه

حاشا لجودَك أْن تُقنَِّط عاصًيا

ُع يُـتــوقَّ مــا  لــكلِّ  املعــدُّ  أنــَت 

واملفَزُع املـُشتكى  إليِه  َمن  يا 

أجمُع عنَدَك  الخيَر  فإنَّ  امنْن 

أدفُع فقري  إليَك  فباالفتقاِر 

أقرُع باٍب  فأيَّ  ُرِدْدتُّ  فلنْئ 

إْن كاَن فضلَُك عن فقيرَك يُمنُع

أوسُع واملواهُب  أجزُل  الفضُل 

َّ

ٍ

ِّ

إعداد: د. عماد ريحاوي





صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعالى اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 
كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 
جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.
وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 

اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإلى اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 
مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإلى مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإلى املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 
�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإلى ال�صالة وعليكم ال�صكينة 
والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.
ف�صيلة ال�صيخ محمد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  وقت هبوط  اإلى  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 
بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 
له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 
وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 
بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإلى القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 
ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 
�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.
وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 
يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 
وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 
وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأولى يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 
الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 
يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 
وما كنا له مقرنني، واإنا اإلى ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 
هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 
علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 
واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإلى 
النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 
ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 
اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 
»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 
امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإلى جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 
امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإلى اليمني واإلى الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإلى الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.
ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإلى الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.
من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإلى الأ�صفل على جانبي الأنف.
ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإلى  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإلى  الفكني  تدوير 
مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 
واإلى الأمام واخللف.

اأ •
ب •

ج •
د •

هـ •
و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
رفع الكتفني اإلى الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإلى الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.
تدوير الكتفني اإلى اخللف ثم اإلى الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإلى اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإلى الي�صار ثم اإلى اليمني 
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 
ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.
 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.
اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •
ب •

ج •
د •

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإل��ى  الكف  راح��ة  توجيه 
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.
الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإل��ى  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.
ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.
ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.
ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإلى الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •
ب •
ج •

)ج� ()ب ()اأ (

)و( )ه� ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (
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)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:
الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط
Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإلى ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 
وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً
باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإلى ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 
�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 
spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2
خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:
920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر
ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 
spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة  اأكرث  �صفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف محطة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 
خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•

الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان
Alfursan Care Center

   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة
Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia

   Tel: +966 12 686 1010 :هاتف
alfursan@saudia.com
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	•

	•
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إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 
ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 
اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 
والفنادق، اإ�صافة اإلى اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:
من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+
support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين



For more information, please contact Alfursan care center





FLEET األسطول

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)

بوينج 777 - 368
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 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

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)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
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 )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

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) 

إيرباص 300 - 330
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 )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

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)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

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)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

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)
Cruising 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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How decisions are made  |  But 
incentives can hinder value creation. To 
see how, we have to look at how corporate 
decisions are made in the offices and 
subsidiaries of large global organisations 
around the world. They are generally 
mapped to a specific global product line. 
So, if a bank has a global division called 
Asset Management, then subsidiaries 
or departments within subsidiaries or 
branches of the bank around the world 
are mapped to this global product line. 
The Head of Asset Management is 
responsible for operations and benefits 
from their financial performance. In line 
with this, he or she becomes responsible 
for proposing any acquisitions, 
restructuring, disposals, etc. of these 
entities. Frequently responsibilities are 
delegated to a regional or local Head 
of Asset Management reporting to the 
global head.

For example, one of us (Boris) was the 
CEO of a mid-sized Asian asset manager, 
reporting to the global Head of Asset 
Management. All operations in Asia 
within the Division of Asset Management 
reported to him. If he wanted to 
purchase, dispose of, or close any of 
the operations, Boris needed first and 
foremost to obtain global approval within 
his product line and then coordinate 
with the local offices. The same, of 
course, applied to other departments 
too. The regional head’s financial rewards 
(and career progression) or continued 
employment depended mainly on the 
success within the division and less on 
the success of the entire firm. Put another 
way; the bonus of a regional head of 
a product was mainly set at the global 
product level.

How they appear on the balance 
sheet  |  In typical accounting treatment 
of a majority stake, you consolidate the 
entire subsidiary’s assets and liabilities 
on the parent company’s balance sheet 
and all of the subsidiary company’s 
revenues, expenses, gains and losses 
appear on the parent company’s income 
statement. However, in the parent 

company’s equity portion of the balance 
sheet, the company maintains a separate 
account that tracks the value of the non-
controlling interest in the subsidiary. 
There you subtract the gains or loss 
from the subsidiary, which belong to 
the minority shareholder. However, in 
respect to the important cost allocation 
driver of the headcount, this means 
that the division responsible for the 
majority-owned subsidiary will also 
consolidate the full headcount of this 
firm. There is no headcount portion 
tracking the subsidiaries in the parent 
company’s equity portion. The division 
is essentially paying for 100 percent 
of the cost allocations driven by the 
consolidated subsidiary’s headcount 
even though it only obtains a majority 
– 100 percent minus minority stake – of 
the profitability of the subsidiary.

The alternative to the consolidation 
of the subsidiary is equity method 
accounting. Here the parent company 
recognises its share of the profit and 
loss of the subsidiary purely through 
its income statement by beginning 
a baseline with costs of the original 
investment and then subsequently 
recognising its share of the earnings 
or losses both as an adjustment to the 
original investment on the balance 
sheet and also in the income statement. 
Headcount is not consolidated and 
hence does not appear in the firm’s 
internal cost allocation key.

Generally accepted accounting 
principles and International Financial 
Reporting Standards require the 
parent company to use consolidated 
accounting when it owns a controlling 
stake – usually over 50 percent. When a 
company owns a stake that is less than 
controlling but still allows for significant 
influence over the business, it must use 
the equity method. Accounting rules 
generally define a controlling stake as 
between 20 to 50 percent of the other 
company’s equity.

Low-hanging fruit  |  If you are the 
head of a region and have a number of 

majority stakes in joint ventures and you 
are looking to enhance your division’s 
earnings by reducing costs, there is no 
easier target then to sell down from your 
majority stakes to minority positions. 
The result will be that the allocated costs 
driven by headcounts of the subsidiaries 
which you had funded 100 percent will 
disappear completely. Instead of paying 
100 percent of their respective allocated 
costs but only obtaining your equity stake 
in earnings, you have now turned it on its 
head. The division will have the minority 
stake earnings without funding any 
allocated costs. The result is a win for your 
division and for your career prospects. 
Interestingly, the same argument can 
be made for all the other consolidated 
financial data and their cost allocations. 
Revenues or direct costs that appear in 
the consolidated statement and drive cost 
allocation keys will likewise disappear.

At the corporate level, value has been 
destroyed for two reasons. First, the 
price at which the shares are sold is at 
book value (or even lower), all in the 
interest of realising higher earnings for 
your division through the reduction of 
allocated costs. If the buyer of your stake 
(usually an existing minority partner or 
management of the subsidiary and hence 
familiar with your operations) realises 
this, he will not pay an acquisition 
premium and might even negotiate a 
discount. Second, the costs allocated 
through the headcount do not, of course, 
go away but are simply reallocated to 
other divisions in your firm. From a 
value creation point of view, there is no 
reason to go ahead with this transaction. 
In short, there is every incentive to 
dispose of shares to under 50 percent 
ownership to ensure equity accounting 
instead of consolidation. Again, we see 
how the short-term incentives of banks 
destroy value. 

* Boris Liedtke: A Distinguished Executive 
Fellow in the INSEAD Emerging Markets 
Institute.

* S. David Young: A Professor of Accounting 
& Control at INSEAD. 

  In M&As, buyers of a majority stake 
almost always pay a “control premium” to  reflect the value 

of the increasing control 
they can exercise as a majority shareholder  
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How
Value Is Destroyed 

in 
Acquisitions and 

Disposals?
Corporate incentives are often skewed towards short-term 

gains at the expense of long-term value.

Boris Liedtke  *
 S. David Young  *

this makes cost cutting akin to 
squeezing a sausage, pushing the meat 
to one end or the other but not reducing 
its size. These misaligned incentives also 
cause value destruction in acquisitions 
and disposals.

In M&As, buyers of a majority stake 
almost always pay a “control premium” 
to reflect the value of the increasing 
control they can exercise as a majority 
shareholder. Conversely, those selling 
down from a majority stake to a 
minority stake expect to be financially 
compensated for the loss of control.

Academics have confirmed this by 
analysing endless public transactions 
and generally point to the logic of 
this through four theoretical value 
enhancements, which the controlling 
party can now exercise:

 The cash flows from the existing 
assets to the firm can be increased.

 The expected growth rate in these 
cash flows can be increased.

 The length of the high growth 
period can be extended.

 The cost of capital can be reduced.
In essence, the acquiring party 

is theoretically, willing to pay the 
acquisition premium to gain control 
because they believe that they can create 
more value than the existing owners.

In the cost reduction plans of most 
major banks, headcount reduction 

looms large, while comments about 
value creation through cost reductions 
are rarely, if ever, found. Why is this the 
case? As we explored in our last article, 
the way costs are allocated in large firms 

makes it difficult to cut costs when 
necessary because managers challenge 
internal cost allocations rather than 
make value enhancing changes to their 
business units.

Because of the misaligned incentives 
inherent in large banks in particular, 
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  Though auto manufacturers -employ
industrial robots to install windshields,

aftermarket windshield replacement companies
employ technicians, not robots  

For the past 6,000 years, tasks in 
the first category have gradually been 
offloaded, first to draft animals and 
then to machines. For the past 300 
years, tasks in the second category 
have also been offloaded to machines. 
In both cases, jobs in categories three 
through six – all of which augmented 
the increasing power of the machines – 
became far more prevalent, and wages 
grew enormously.

But we have since developed 
machines that are better than humans 
at performing tasks in categories 
three and four – where we behave like 
robots and microprocessors – which is 
why manufacturing as a share of total 
employment in advanced economies has 
been declining for two generations, even 
as the productivity of manufacturing 
has increased. This trend, combined 
with monetary policymakers’ excessive 
anti-inflationary zeal, is a major factor 
contributing to the recent rise of 
neofascism in the United States and 
other Western countries.

Worse, we have now reached the 
point where robots are also better than 
humans at performing the “software” 
tasks in categories five and six, 
particularly when it comes to managing 
the flow of information and, it must 
be said, misinformation. Nonetheless, 
over the next few generations, this 
process of technological development 
will work itself out, leaving humans 
with just four categories of things to 
do: thinking critically, overseeing other 
humans, providing a human connection, 
and translating human whims into a 
language the machines can understand.

The problem is that very few of us 
have the genius to produce genuine ©
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economic value with our own 
creativity. The wealthy can employ only 
so many personal assistants. And many 
cheerleaders, managers and dispute-
settlers are already unnecessary. 
That leaves category eight: as long as 
livelihoods are tied to remunerative 
employment, the prospect of 
preserving a middle-class society will 
depend on enormous demand for 
human connection.

Here, Polanyi’s Paradox gives us cause 
for hope. The task of providing “human 
connection” is not just inherently 
emotional and psychological; it also 
requires tacit knowledge of social and 
cultural circumstances that cannot 
be codified into concrete, routine 
commands for computers to follow. 
Moreover, each advance in technology 
creates new domains in which tacit 
knowledge matters, even when it comes 
to interacting with the new technologies 
themselves.

As Autor observes, though auto 
manufacturers “employ industrial robots 
to install windshields … aftermarket 
windshield replacement companies 
employ technicians, not robots.” It turns 
out that “removing a broken windshield, 
preparing the windshield frame to accept 
a replacement, and fitting a replacement 
into that frame demand more real-time 

adaptability than any contemporary 
robot can cost-effectively approach.” In 
other words, automation depends on 
fully controlled conditions, and humans 
will never achieve full control of the 
entire environment.

Some might counter that artificial-
intelligence applications could develop 
a capacity to absorb “tacit knowledge.” 
Yet even if machine-learning algorithms 
could communicate back to us why 
they have made certain decisions, 
they will only ever work in restricted 
environmental domains. The wide range 
of specific conditions that they need in 
order to function properly renders them 
brittle and fragile, particularly when 
compared to the robust adaptability of 
human beings.

At any rate, if the “rise of the robots” 
represents a threat, it won’t be salient 
within the next two generations. For 
now, we should worry less about 
technological unemployment, and more 
about the role of technology in spreading 
disinformation. Without a properly 
functioning public sphere, why bother 
debating economics in the first place? 

* J. Bradford DeLon: A professor of 
Economics at the University of California 
at Berkeley and a research associate at the 
National Bureau of Economic Research.
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Will the imminent “rise of the 
robots” threaten all future 

human employment? The most 
thoughtful discussion of that question 
can be found in MIT economist 
David H. Autor’s 2015 paper, “Why 
Are There Still So Many Jobs?”, which 
considers the problem in the context 
of Polanyi’s Paradox. Given that “we 
can know more than we can tell,” the 
twentieth-century philosopher Michael 
Polanyi observed, we shouldn’t assume 
that technology can replicate the 
function of human knowledge itself. 
Just because a computer can know 
everything there is to know about a car 
doesn’t mean it can drive it.

This distinction between tacit 
knowledge and information bears 
directly on the question of what humans 
will be doing to produce economic value 
in the future. Historically, the tasks that 
humans have performed have fallen 
into ten broad categories. The first, and 
most basic, is using one’s body to move 
physical objects, which is followed by 
using one’s eyes and fingers to create 
discrete material goods. The third 
category involves feeding materials into 
machine-driven production processes 
– that is, serving as a human robot – 
which is followed by actually guiding 
the operations of a machine (acting as a 
human microprocessor).

In the fifth and sixth categories, one is 
elevated from microprocessor to software, 
performing accounting-and-control 
tasks or facilitating communication 
and the exchange of information. In the 
seventh category, one actually writes 
the software, translating tasks into code 
(Here, one encounters the old joke that 
every computer needs an additional “Do” 
command: “Do What I Mean.”). In the 
eighth category, one provides a human 
connection, whereas in the ninth, one 
acts as cheerleader, manager, or arbiter 
for other humans. Finally, in the tenth 
category, one thinks critically about 
complex problems, and then devises 
novel inventions or solutions to them.

Robo-Apocalypse? 
Not in Your Lifetime

Not a week goes by without some new report, book, 
or commentary sounding the alarm about technological 

unemployment and the “future of work.” 
Yet, we should remember that robots cannot do

what humans cannot tell them to do.

J. Bradford DeLong  *



Tea production in Sri Lanka 
accounts for 2% of GDP, and 

employs, directly or indirectly, 
over one million people.

For those seeking solitude or just some 
me-time away from the beach crowds 
then head into the island’s interior verdant 
enclaves. Known as ‘the most beautiful 
train ride in the world, the six to seven-
hour trip from Kandy to Ella is truly 
remarkable. Passing through remote rural 
villages, awe-inspiring waterfalls and lush 
terraces of tea leaves, mangoes, bananas 
and more, it’s one of the best excursions in 
Sri Lanka. Train travel is inexpensive and 
relatively easy, as tickets can be purchased 
a day or two before departure from any 
railway station, although it’s recommended 
booking tickets in advance during high 
seasons. To break up the long journey, 
most travelers stop in Newara Eliya prior 
to arrival in Ella.

Known as ‘Little England’ by the locals 
due to its history as a predominately 
British settlement, Newara Eliya is home 
to a dozen or so tea plantations all offering 
a plethora of tea-themed tours. Plantation 
tours detail the area’s history of tea 
production, the tea making process and 
close with a tea-tasting finale.

Less equipped than Newara Eliya for 
hordes of tea-tasting tourists, Ella is a 
quaint mountain village which also offers 
tea plantations tours, but the real draw to 
this small town is its epic hikes. Not much 
has changed in rural Ella, even with the 
island’s tourism boom. Chickens, roosters 
and other livestock wander through the 
muddy streets, accommodations are 
mostly small guesthouses and the local 
people welcome visitors like they are a part 
of their family. Day hikes to Little Adam’s 
Peak, Ella Rock, and Demodara Nine 
Arch Bridge are immersive nature and 
cultural experiences. Groups of curious 
macaque monkeys scamper in the trees 
and onto trails and farmers, eager to chat 
up tourists, relish sharing their travel tips 
about the area’s points of interest. Little 
Adam’s Peak, Ella Rock, and Demodara 
Nine Arch Bridge trek all cut through 
gorgeous rugged terrain passing through 
farms and remote villages, culminating 
with jackpot views over the vast green 
plateaus and beyond. 

From its cobalt-colored waters rich 
with marine life and beaches that entice 
sunbathers and surfers alike to peaceful 
mountain treks and thrilling wildlife 
safaris, what’s not to love about this island 
paradise? 
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Aerial view of traditional stilt 
fishermen in Sri Lanka.

some time to wander its narrow streets 
lined with unique boutiques, jewelry 
shops, and cafes. 

Further down the coast and positioned 
near Sri Lanka’s most southern tip, 
Mirissa has transformed from a sleepy 
fishing village of the peaceful palm-
fringed beaches into one of the island’s 
most popular surf spots as well as the 
epicenter of whale-watching tourism. 
From November to May, the island’s waters 
teem with a dozen or so species of whales 
migrating from the Arabian Sea to the Bay 
of Bengal. In February and March, Mirissa’s 
coast also features an extraordinary rare 
visitor, the Blue whale. The largest animal 
on earth, measuring up to 30 meters or 
about the length of two school buses, Blue 
whales migrate into Sri Lankan waters 
feeding on plankton and delighting tourists 
that are lucky enough to catch a glimpse of 
their giant flukes. 

Twenty-six percent of the county’s 
land area falls under the Department of 
Wildlife Conservation’s control and has 
been deemed protected for conservation, 
therefore the Sri Lankan countryside 
remains forever wild. Sri Lankan’s pride 
themselves on their preservation and 
conservation efforts, so although spending 
a week relaxing in a luxury beach resort 
may seem like a great idea, your time is 
much better spent adventuring into the 
country’s dense green heart. The island’s 
fecund jungles and forests are burgeoning 
with wildlife with 125 species of mammals 
like elephants, sloth bear, water buffalo, 
macaque monkeys, tufted gray langurs and 
more. It’s also home to 433 species of birds. 

With 22 national parks, there are many 
choices for wildlife viewing via safari tours 
and guided nature walks. Yala National 
Park, Sri Lanka’s most famous protected 
wildlife reserve, has one of the highest 
densities of leopards on the planet and is 
one of the island’s best parks for spotting 
endangered Sri Lankan leopards. With less 
than 1,000 of these big cats left in the wild, 
Yala offers a rare opportunity to admire 
this elusive and gorgeous subspecies. The 
park’s game drives are limited within 
two out of five zones, so don’t expect an 
intimate safari experience as the park can 
get very crowded with dozens of vehicles 
jockeying for a view of leopards, elephants 
and sloth bear.

   Emerging as a sovereign nation in 1948
only to later become embroiled 

in a two-decade-long civil war, 
today Sri Lanka welcomes more tourists

than ever   
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Lion’s rock in Sigiriya,
where you can climb and enjoy 
the incredible 360 degrees view 

over the whole area. Every corner 
of it has its own unique view.

Global travel guide giant Lonely 
Planet honored Sri Lanka 

with its top spot for the best country to visit 
in 2019 and it’s easy to see why. The island’s 
southern landscape is a naturalistic dream 
with dense tropical forests, numerous 
parks, and protected wildlife areas, 
while the central high plateau features 
cloud-haloed mountains and sprawling 
tea plantations which offer a myriad of 
outdoor activities. However, it’s Sri Lanka’s 
seemingly endless number of beaches and 
idyllic lagoons that draw most visitors. 
Formerly known as Ceylon, from which the 
famed black tea derives its name, Sri Lanka 
is located off the southern coast of India, a 
mere 65,000 sq.km teardrop nestled in the 
Indian Ocean, but what it lacks in size, it 
makes up for in sheer beauty. 

Despite being colonized by the 
Portuguese, Dutch and British, Sri 
Lankans have maintained their rich 
heritage. Emerging as a sovereign nation 
in 1948 only to later become embroiled 
in a two-decade-long civil war, today Sri 
Lanka welcomes more tourists than ever. 
Before recently emerging as a popular 
tourist destination, the fecund isle was a 
beloved secret escape for intrepid travelers 
for decades. 

For adventurers, Sri Lanka offers 
everything from peaceful jungle treks, 
warm gentle seas, and thrilling wildlife 
encounters. 

Upon arrival in Colombo, the country’s 
capital, head 3-hours south to the 
charming seaside city of Old Town Galle. 
Besides being a perfect launch point 
to many of Sri Lanka’s southern points 
of interest like the beautiful beaches of 
Unawatuna and Hikkaduwa, Galle offers 
visitors an important look into the nation’s 
colonial history and also hosts some of the 
island’s best hotels like the Amanwella. 

Fortified in the 16th - century and 
steeped in charming Colonial Dutch 
architecture, Galle feels less like a city 
and more like an old-world village. 
Pedestrian friendly and easily explored in 
a day or two, the city’s heritage highlights 
include Galle Fort, a UNESCO World 
Heritage Site, the National Maritime 
Museum, a lighthouse as well as two 
historic churches and a mosque. Despite 
its tumultuous history; this port city 
permeates a laid-back beach vibe, so take 
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   For adventurers, Sri Lanka offers
everything from peaceful jungle treks,

warm gentle seas, and thrilling
wildlife encounters   
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Sri Lanka
Exciting Adventures

From its cobalt-colored waters rich with marine life 
and beaches that entice sunbathers and surfers alike to 
peaceful mountain treks and thrilling wildlife safaris, 

what’s not to love about this island paradise?

By Elizabeth Davis
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A panoramic scene 
of the south coast of 
Sri Lanka.

Sri Lanka
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Home to one of the largest troops 
of Hamadryas baboons in the Arabian 
Peninsula, the park is brimming with 
fauna and flora. Within the park’s 2500 
sq km borders, you can spot hundreds 
of species of birds, Ruppells fox, Arabian 
red fox, Arabian wolf, white-tailed 
mongoose and several varieties of 
lizards. It is also believed to be prime 
territory for the extremely rare and 
highly endangered Arabian leopard, 
although there hasn’t been a sighting 
here in years. 

Jabal Souda or Mount Souda, known 
as Saudi’s tallest mountain with an 
estimated height of about 3,000 meters, 
is a big draw for park visitors. In 
addition to the lovely vistas atop cloud-

shrouded Jabal Souda, there is also a 
cable car. The most heart-pounding of 
the city’s quartet of sky-trams, Mount 
Souda’s cable car delivers passengers 
down the steep ridge to Rijal Almaa, 
listed in 2015 as a tentative World 
Heritage Site. The diminutive ancient 
city contains about 60 historic mud-
brick buildings including a palace, 
fortress, and Al Alwan Museum which 
features a fascinating collection of 
artifacts and antiquities.

Yet another compelling cultural site 
and thrilling cable car ride all rolled 
into one, Al Habala or the hanging 
village is an assemblage of venerable 
dwellings precariously positioned 274 
meters below the cliff side. Impossibly 

levitating upon the towering precipice, 
the once viable tribal settlement was 
only accessible via a harrowing descent 
down a hefty rope affixed to the top 
of the escarpment. Today, the historic 
village is easily reached by cable car 
and exploring the terraced crags 
festooned in mud and brick houses, 
rudimentary buildings and narrow 
stone pathways is an enchanting walk 
through a bygone era.  

Rife with enchanting pastoral 
scenery, indelible cultural heritage, 
and architectural gems, Abha offers so 
much than an agreeable climate. It is a 
special place that protects and celebrates 
its cultural traditions and shares that 
remarkable heritage with the world. 
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Rijal Almaa heritage village in 
Asir, it is built of mud-brick 
and stones, some of its houses 
are up to 3 stories high.
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  The cluster of mud-brick and stone edifices
dates back several hundred years,

but today it is the city’s creative epicenter and
home to the King Fahd Cultural Center    



An iconic aerial view of Abha 
at sunset time.
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it’s not uncommon to find local honey 
vendors selling their tawny-colored sweet 
elixir from the back of their vehicles or 
from roadside stands. Honey trading 
is like a hallowed art-form in these 
mountains and it takes a master class to 
understand all the nuances of color, taste, 
and viscosity. Nevertheless, don’t pass 
up the chance to savor a sticky serving 
furnished from a plastic jug on 
the side of the highway—you’ll never 

taste honey this good again.  
En route up the mountain, if you’re 

lucky, there’s a chance to encounter one 
of the Qahtan tribe’s flower-men or their 
offspring selling Coachella-worthy floral 
crowns made of herbs, marigolds, and 
various other flowers. In 2018 BBC’s Our 
Unique World Travel series featured the 
Qahtan tribe and the story behind their 
unusual botanic headwear. Testaments 
of Asir’s unique cultural history, these 

flowery headdresses tell a story of 
ancient tribal customs and ancestry. 

For nature lovers and outdoor 
enthusiasts, head to Asir National 
Park, the country’s first national park, 
and enjoy a day of hiking and wildlife 
viewing. Amid the vast tranquil juniper, 
the forest is also the perfect place for a 
picnic. There are a few hiking trails off 
the paved loops, but most of the area 
remains untouched or developed. 
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A treasure hunters delight, the 
market’s booths burst with a variety of 
unique items from handmade wooden 
bowls and decor, clay water canteens, 
hand-woven baskets, pottery, and 
Bedouin jewelry. At one of the market’s 
interior stalls, look for the elderly local 
craftsman that fashions Arab Janbiyas 
or daggers from reclaimed materials. He 
makes some of the best keepsake knives 
in the Kingdom. 

In the early evening, before Maghrib 
prayer, make your way to Jabal Thera 
or Green Mountain in the city’s center. 
Monikered for the neon lasso of lights 
that ensconce it, Green Mountain, more 
of a hill than a mountain, features a 
lovely Lebanese restaurant at its summit 
and from the terrace visitors enjoy 
panoramic city views. There is also a 
small retail shop and a cable car station, 
one of four in the region. Sunset here 

is magical. As the city soaks in soft 
vermillion and coral light, Maghrib 
prayer begins and the topography lends 
an acoustic boost to the Adhan. The 
call echoes like grand symphony across 
surrounding mountains and valleys 
seemingly reverberating up into eternity. 

Abha Environs and Beyond  |  Driving 
from Abha to Asir National Park is much 
like an impromptu cultural tour and 
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A unique view of green 
terraces in Abha.
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Abha City Limits  |  It seems almost everywhere 
you look; you’ll find examples of the region’s 
unique architecture—the Asiri ‘mud-house’. Theses 
traditional dwellings, built of mud, clay, silt, 
and stone, are scattered throughout the city and 
surrounding countryside and some sit adjacent 
to modern structures, particularly within the city 
proper. The home’s clay or mud brick material 
provided a natural cooling effect in the summer 
and retained heat in winter. 

To view Abha’s best-maintained historic houses, 
beautifully accented with Al-Qatt Al-Asiri 
designs, head to Al Muftaha Village, also known 
as the artist village. The cluster of mud-brick and 
stone edifices dates back several hundred years, 
but today it is the city’s creative epicenter and 
home to the King Fahd Cultural Center.  Al-
Qatt Al-Asiri, which was added to UNESCO’s 
Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity in 2017, is an ancient art 
form composed of brightly hued geometric shapes 
and symbols. It adorns many of the region’s 
buildings but is also emblazoned on everything 
from textiles and leather goods to pottery. In 
addition to touring the old structures, take some 
time to also peruse the community art studios, 
craft shops, and exhibitions spaces. 

Another essential cultural point of interest in 
the city is Souq Thulatha, more commonly known 
as Tuesday Market. Famed for its honey vendors 
and handicrafts, Souq Thulatha never disappoints 
and is one of KSA’s best shopping destinations for 
traditional handmade goods. The circular-shaped 
outdoor venue houses dozens of honey traders, 
touting every variation of the amber humectant 
from succulent honeycombs, creamed honey, 
royal jelly to the imposingly priced Sidr honey.

  For nature lovers and 
outdoor enthusiasts,

head to Asir National Park,
 the country’s first national 

park, and enjoy a day of 
hiking and wildlife viewing. 

Amid the vast tranquil 
juniper, the forest is also

the perfect place for
a picnic    
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Abha
Asir’s Heart of Culture

and
Heritage

A wonderful richness in culture,
architecture, and arts that add greatly

to very lovely weather in summer.

By Elizabeth Davis

It’s no secret that in the summer months, 
Saudi urbanites escape the city swelter 

and head to the cooler climes of Abha, located 
2270 meters above sea level in the southwestern 
province of Asir. While its temperate climate 
draws many to the bucolic mountain landscape, 
Abha’s rich cultural heritage, untamed terrain, 
regional architecture, and art forms are what really 
captivate visitors. With two notable UNESCO 
treasures, Rijal Almaa and Al-Qatt Al-Asiri, 
a colorfully patterned type of mural which 
originated in Asir, a visit to Abha offers a journey 
into the Kingdom’s history like no other.



Your priorities
are our priority.

SkyPriority* saves you time in 940+ airports worldwide when flying on one of our member airlines. From fast-track 
check-in to first-on-belt baggage, SkyPriority leads the industry in airport priority services. Just follow the iconic 
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Visit SkyPriority Finder on SkyTeam.com to learn more about it.
*Available to SkyTeam Elite Plus, First and Business Class customers.
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Your Priorities
Are Our Priority

No one experiences travel better than our customers, 
so who better to turn to help us offer the most 

streamlined service we can? It’s easy to shape the experience 
of thousands of other SkyTeam travelers by rating your 
journey through the airport via the SkyPriority Panel app.

If you’re not familiar with the app, allow us to take you 
through the finer points. Available in 16 languages, the 
SkyPriority Panel app collects your feedback so we can make 
SkyTeam’s priority service more seamless for all our First, 
Business and Elite Plus passengers.

Sign in via Facebook and become an observer in three 
simple clicks on the app. Add photos, comments and 
suggestions, and we’ll get the information in real time, allowing 
us to work with our members to find solutions and make 
improvements as quickly as possible.

Your feedback is so valuable to us so to recognize and reward 
contributors you will find a ‘Your Contribution’ ratings system 
where you can see how many reviews you’ve submitted, collect 

badges for reaching targets and compare yourself to other 
frequent flyers.

SkyPriority also gives you access to exclusive services at 
more than 1,000 airports worldwide. Services include priority 
check-in, priority bag drop, dedicated security lanes, priority 
boarding, your bag first on the belt and transfers where 
applicable. You can also get fast-tracked through immigration 
as a SkyPriority member.

 With so many benefits, what are you waiting for? The app 
is free and quick to download - simply head to your preferred 
app store and search for the SkyPriority Panel. Join us and help 
change the future of flying for the better.

SkyTeam is an airline of 19 members working together 
across an extensive global network to welcome customers on 
more than 14,500 daily flights to 1,150+ destinations in
175+ countries. 

Find out more about news, services and upcoming events at 
www.skyteam.com or find us on Instagram @skyteamalliance
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A Garden by the Bay

Dozens of recycled apple crates are repurposed 
to house vegetable plots on the rooftop of a 

parking lot in the financial district of Melbourne, 
Australia. The city of 4 million boasts over 25 

community gardens.

Photograph by: Doug Gimesy
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The First Voyage Out

Leopard seals circle the brilliant blue water 
of Antarctica as a colony of Adélie penguins 

prepares to send its chicks to sea for the first time. 
Gathering in large groups before diving off is a 

behavioral adaptation that increases the chances 
of survival of the penguins.

Photograph by: Paul Nicklen

Around the World
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Swiss medicine is esteemed worldwide. Today, the group of first-class private hospitals, 
Clinique de Genolier, Clinique de Montchoisi and Clinique Valmont provides avant-garde 
medical therapies to effectively treat back and spinal pathologies within a specifically 
dedicated Spine Compentence Center. This highly recognized unit of expertise has an 
exclusive objective – to provide personalized treatment programs, where the patient is the 
focus of every attention. Here, patients can rely on tailored medical services and support 
whatever their needs with the guarantee they will be accompanied through each phase of 
treatment, in a welcoming and optimally secure healthcare environment.

A true competence center! A network of high level specialists, physiotherapists, occupational 
therapists and interventional radiologists work as a team to find the best therapeutic and 
conservative treatment solutions. When surgery becomes the last available option and 
unavoidable, innovative and leading-edge technology such as image-guided surgery is 
implemented.

Thus, operations are considerably lighter than in the past, explains Dr. John Michael Duff, a 
neurosurgeon and specialist in mini-invasive spine and robotic surgery.

Dr. John Michael Duff:

«Over the past 10 years, a 
clear trend has evolved: 
the major changes are 
related to spinal surgery 
and the fantastic impact 
that advanced technology is 
having on its development. 
Today, we can see a 
decrease in conventional 
operations, thanks to 
image-guided surgery and 
a boom in minimally 
invasive techniques that offer equivalent and even 
better results with considerably less post-operative 
complications. So what’s the next step? Robotics is 
developing at high speed and continually increasing 
navigation precision in surgical procedures, which 
ultimately reduces operating times and makes system 
implementation easier. Consequently there is less 
bleeding, a lower risk of infection and reduced pain. 
Our first-class centers are equipped with highly 
specialized technology for back surgery. This is real 
added value for our frail, elderly or cancer patients. 
Today, surgery is undoubtedly lighter, less painful 
and most importantly more precise.»

BACK PAIN: SWITZERLAND, 
A LEADER IN ADVANCED THERAPIES 
Three private hospitals nestled between an idyllic lake and snow-capped mountains.

Nearly 8 out of 10 people experience back pain at some point in time... Whether cervical, dorsal or lumbar, no region is spared 
and the causes are multiple - stress, genetics, excess weight and, of course our modern and too often sedentary lifestyle. But 
when pain becomes unbearable, resignation is not your best solution. Pack your bags and head for Switzerland, an unbeatable 
destination for innovative and effective therapies in one of the three state-of-the-art private hospitals renowned for their 
premium health care and incomparable hospitality facilities.

Contact for international patients
GENOLIER PATIENT SERVICES
+41 22 366 88 18
info@genolierps.com
www.genolier-patient-services.com

www.genolier.net
Back surgery, interventional 

radiology, physiotherapy

www.montchoisi.ch
Interventional radiology, 

physiotherapy

www.cliniquevalmont.ch
Post-operative neurological 

and orthopedic rehabilitation
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