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ت�صوير :نادر جميل

امل�شاريع التي مت�س الكتاب لها وهج خا�ص ،واحتفاء ال ُيالم عليه
محتفوه .فهي م�شاريع نبيلة يكتنفها جمد الثقافة الذي يتنامى.
يف العا�صمة الريا�ض� ،أطلق م�شروع «قي�صرية الكتاب» حتت
مظلة هيئة تطوير مدينة الريا�ض ،وذاك يف مكان عتيق �شهد �أحدا ًثا
تاريخية ،ونال من التطوير يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،عندما كان �أم ًريا ملنطقة الريا�ض
ما ي�ستحقه من اهتمام.
يف �ساحة العدل بني ق�صر امل�صمك التاريخي ،وق�صر احلكم،
ا�صطفت دكاكني الكتب ب�أبوابها اخل�شبية ،وك�أنها دكاكني الو َّراقني يف
�أريا�ض بغداد التي حتدث عنها اليعقوبي يف كتاب البلدان� ،أو تلك التي

حتدث عنها املقريزي �أيام الأخ�شيديني والطولونيني يف م�صر ،يف كتابه
اخلطط.
هذه القي�صرية الثقافية مل توجد لتكون دكاكني� ،أو مكتبات
ع�صرية جامدة فقط ،بل هي �أماكن للقراءة ومقا ٍه للتبادل الثقايف،
وم�ساحات لتبادل الكتب ،وبيع امل�ستعمل منها ،يف مكان �شهد الكثري
و�سي�شهد الأكرث.
القي�صرية �ستكون وجهة ثقافية �سياحية ،و� ً
أي�ضا اقت�صادية �ستحقق
�أحالم كثري من النا�س .و�ستكون امللج�أ احلميم عندما ت�ضيق الأماكن
الأخرى .فهذه الأماكن ،كما يف قي�صرية الكتاب ،تُبنى بنا�سها وبوعيهم
ومب�شاريعهم اخلا�صة.
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جبل الشاطئ
حول جبل الشاطئ ،غرب مدينة تبوك،
يزهر الربيع فتتحول المنطقة إلى حقل
ساحر بجمال أزهار الشقر التي تزهو
مع سقوط المطر ،ليكون المكان
البديع جبالً وحقالً باسم الشاطئ.

تصوير :عواد العطوي
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وادي ضرك
تكسب الطبيعة الساحرة لتكون مزارًا سياحيًا،
مثل وادي ضرك في محافظة المندق ،جنوب
المملكة العربية السعودية .يعد من أشهر األودية
حيث يسيل طوال العام وكأنه بحيرة فاتنة.

تصوير :سهل الكناني
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قصر قشلة
يكتسي قصر قشلة ،في مدينة حائل
بالشمس ،بينما خلف أبوابه ونوافذه الموصدة
حكايات المعسكر الشتوي الذي كان يقام فيه
إبان بدايات الدولة السعودية األولى.

تصوير :عبداهلل العماني
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بطاريق القارة المتجمدة
طيور بطريق الجنتو تقف أعلى قطعة جليدية تطفو
على مياه جزيرة دانكو بالقارة الجنوبية المتجمدة.
يمكن لبطريق الجنتو البالغ أن يغطس يوميًا نحو
 450مرة ً
بحثا عن الطعام.
Photograph by: David Doubilet
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معالم

بوابة السحاب

شيكاغو

عمل

النحات الربيطاين الهندي الأ�صل �أني�ش كابور.
فني جميل قام به َّ
تُعرف هذه املنحوتة لدى العامة بحبة الفول ن�سبة �إلى �شكلها ،بينما
ا�سمها الر�سمي هو بوابة ال�سحاب.
يقع هذا املعلم الفني احلديث يف حديقة امللينيوم بجوار متحف الفنون يف
مدينة �شيكاغو الأمريكية .افتتح ر�سم ًيا يف  15مايو من عام  2006وا�ستمر العمل
فيه ملدة عامني بتكلفة بلغت  10ماليني دوالر ،ويزن �أكرث من  100طن� .أما �أبعاده
ً
وارتفاعا فهي � 10أمتار ،و 13مرتًا ،و 20مرتًا.
وعر�ضا
طو ًال
ً
تتميز بوابة ال�سحاب �أو حبة الفول بالب�ساطة يف ت�صميمها ،حيث ت�شبه الكرة
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الف�ضية العاك�سة ،وهي محدّبة من �أعلى ومق ّعرة من �أ�سفل �صنعت جلها من
املعادن املقاومة لل�صد�أ ،كما �أنها ال ترتكز على دعائم .لأول وهلة تخالك �أمام حبة
زئبق عمالقة ،فلها مظهر عاك�س كاملر�آة من مختلف الزوايا ،ما يجعلها تعك�س
مدينة �شيكاغو مببانيها وناطحات ال�سحاب ال�شاهقة ،وتعك�س ال�سماء مبا فيها من
�سحب �أو غيوم ،فت�شعر وك�أنك يف ُبعد �آخر وزمن مختلف .فمن �أ�سفل البوابة ت�شعر
وك�أنك يف ملعقة وتنظر �إلى نف�سك ،وكل جانب وزاوية من بوابة ال�سحاب تكفل
النحات ال�شهري الذي فاز ت�صميمه
ر�ؤية مختلفة و�أبعادًا مغايرة م�ستلهمة من فكر ّ
للنحات ال�شهري يف الهواء الطلق.
بني  30ت�صمي ًما .ويعد �أول عمل فني ّ

 24ساعة

 24ساعة
في

مراكش
وهجا
هناك مدن يلفها التاريخ ويمنحها
ً
خاصا مثل مدينة مراكش ،ثالث مدن
ً
المملكة المغربية ،حيث كانت عاصمة
الدولة المرابطية خالل القرنين الخامس
والسادس الهجريين .تقع في جنوب غربي
العاصمة الرباط ،وتبعد عنها  327كلم.
إنها مدينة تستحق من الزمن أكثر من 24
ساعة لزيارتها ،لكن الفرصة ال تعوض حتى
سريعا بها.
لو كانت الزيارة مرورًا
ً

أين تذهب؟
الأماكن يف مراك�ش موغلة يف التاريخ ويحيطها
اجلمال ،ال�سيما القلب الناب�ض لهذه املدينة العتيقة
وهو �ساحة جامع الفنا التي تعد وجهة لل�سياح
ولأهايل مراك�ش ،ولها من العمر �أكرث من ت�سعة
قرون .يوجد يف ال�ساحة ال�سوق ال�شعبية ،وجت ُّمع
للهواة من مو�سيقيني وفنانني ،بالإ�ضافة �إلى قرب
جامع الكتبية التاريخي من هذه ال�ساحة .كما ميكن
للزائر �أن مير على حدائق ماجوريل التي تعد حتفة
يف فنون التن�سيق الزراعي ،وت�ضم نباتات وزهو ًرا
ا�ستوائية نادرة .ويعود ا�سم احلديقة �إلى م�صممها
املهند�س الفرن�سي جاك ماجوريل .يوجد يف مراك�ش
�أماكن تاريخية البد من املرور عليها مثل القبة
املرابطية ،وق�صر الباهية الذي يج�سد روعة العمارة
املغاربية.

أين تسكن؟
Riad Dar Elma and Spa
ت�سمى الفنادق يف املغرب غال ًبا ً
«ريا�ضا» .وهذا
الفندق واحد من الريا�ض اجلميلة يف مراك�ش.
يتميز هذا املكان امل�ستوحى من الطراز املغربي
التقليدي بقربه من �ساحة جامع الفنا التي تعد
مق�صدً ا للزوار.
ُزينت غرف دار �أملا ب�أ�سلوب م�ستوحى من
عنا�صر الطبيعة اخلم�سة ،بالإ�ضافة �إلى مل�سات
ع�صرية توفر الراحة .الإفطار مع احللوى املغربية
جماين ك�أ�سلوب لل�ضيافة ،بينما بقية الوجبات
درو�سا لفن
ذات نكهة مغربية .يوفر هذا الفندق ً
الطهي املغربي ح�سب الطلب.
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ماذا تتسوق؟
الأ�سواق ال�شعبية يف مراك�ش زاخرة باملقتنيات
اجلذابة التي البد للزائر �أن يحمل معه منها ما
يجعله ي�ستذكر تلك الأماكن اجلميلة طيلة حياته.
اخليارات متاحة بني حتف فخارية ملونة� ،أو ف�ضيات
ذات ت�صاميم م�شرقية .كذلك الأزياء املغربية من
مالب�س و�أحذية ملونة ،ومنها «البلغة» التي تغري
ب�ألوانها ونقو�شها جميع ال�سياح .مراك�ش زاخرة
بكل �شيء تقليدي وجميل من ال�صابون ،والتحف،
والأزياء حتى احللوى املغربية اللذيذة.

من هنا وهناك

أكثر المدن ازدحا ًما مرور ًيا
تعد

العا�صمة الكولومبية بوغوتا �أكرث مدن العامل
ا�ستنزا ًفا للوقت ب�سبب االزدحام املروري،
وذلك وف ًقا ملا جاء قي قائمة INRIX 2018 Global
 Traffic Scorecardاملتخ�ص�ص يف حتليل بيانات
املرور� ،إذ ق�ضى الركاب يف املتو�سط � 272ساعة
عالقني يف الزحام العام املا�ضي� .أما يف روما فق ْد َف َقدَ
ال�سائقون نحو � 254ساعة من وقتهم ب�سبب االزدحام،
ما يجعل روما �أكرث مدن �أوروبا ا�ستنزا ًفا للوقت على
الطرق املزدحمة ،تليها العا�صمة الأيرلندية دُبلن التي
�سلبت ال�سائقني نحو � 246ساعة من وقتهم.
حتل العا�صمة الفرن�سية باري�س يف املركز الرابع
بنحو � 237ساعة ،ومعها مدينة رو�ستوف �أون دون
الرو�سية بالعدد نف�سه من ال�ساعات تقري ًبا ،ثم
العا�صمة الربيطانية لندن بنحو � 227ساعة.
ت�ستنزف مدينة ميالنو الإيطالية نحو � 226ساعة من
�سكانها يف الزحام املروري ،ومن بعدها مدينة بوردو
الفرن�سية بعدد �ساعات يبلغ � 223ساعة ،ثم مك�سيكو
�سيتي بنحو � 218ساعة ،ومن بعدها العا�صمة الرو�سية
مو�سكو التي ق�ضى �سكانها يف الزحام نحو � 210ساعات.

اتجاهات التقدم الفنلندي
يتمتع

نظام التعليم يف فنلندا ب�شهرة عاملية.
فلأكرث من عقد من الزمان تبنت فنلندا
واحدً ا من �أف�ضل برامج التعليم .كما �أن فنلندا رائدة
يف جمال تطوير الإدارة ،واالبتكار يف جمال الذكاء
اال�صطناعي� .صاغت هذه العوامل جمتمعة حت�سني
�صورة فنلندا كدولة مبتكرة وطموحة ،وم�ستعدة
ملواجهة التحديات اجلديدة املقبلة.
متيزت فنلندا بدجمها للبحث واالبتكار يف نظام
الرعاية ال�صحية اخلا�صة عرب اعتماد البحوث املتقدمة
أ�سا�سا لعملية التطوير ال�صحي
لت�شخي�ص الأمرا�ض � ً
والرعاية املقدمة للمر�ضى .هذا النهج القائم على املعرفة
والبحث العلمي و�إجراء التعديالت الالزمة ك�أ�سا�س
التخاذ قرارات مهمة ميثل �سيا�سة مثالية للإدارة.
كانت فنلندا �أول دولة يف االحتاد الأوروبي تقوم
بتطوير ا�سرتاتيجية ر�سمية حول الذكاء اال�صطناعي يف
عام  ،2017حتى �إنها تفوقت على دول جمموعة ال�سبع
مثل اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية،
و�إيطاليا ،وفرن�سا ،و�أملانيا .ومنذ ذلك احلني ،ان�ضمت
�إليها بلدان �أخرى كثرية يف هذا امل�سعى.
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أفضل مدن العالم تقن ًيا
ك�شف

م�ؤ�شر �سافيل�س للمدن التقنية Savills
� ،Tech Cities index 2019أن مدينة

نيويورك الأمريكية ترتبع على القمة بو�صفها املدينة
التقنية الأولى على م�ستوى العامل ،متجاوزة �سان
فران�سي�سكو� .إذ مل يكن من قبيل امل�صادفة �أن قامت
�شركة �أمازون م�ؤخ ًرا باختيار لونغ �آيالند �سيتي� ،أحد
�أحياء نيويورك ،موق ًعا ملقرها الرئي�س الثاين.
يرجع ذلك �إلى ُجملة من الأ�سباب التي ت�ضمنها
امل�ؤ�شر ،منها حجم اال�ستثمارات ،و�سمعة املدينة
كمركز جتاري عاملي ،وجاذبيتها للمواهب ،وغريها
من املقايي�س التي بلغت  100نقطة ،جرى تطبيقها
على  30مدينة حول العامل.
حتتل لندن املركز الثالث يف امل�ؤ�شر بعد �سان
فران�سي�سكو ،بينما حلت العا�صمة الهولندية
�أم�سرتدام رابعة ،ثم مدينة بو�سطن الأمريكية ،ومن
بعدها �سنغافورة ،ثم لو�س �أجنلو�س الأمريكية ،ثم
�أو�سنت يف والية تك�سا�س الأمريكية ،تليها العا�صمة
ال�سويدية ا�ستوكهومل ،بينما جاءت العا�صمة
الدمناركية كوبنهاغن يف املرتبة العا�شرة.

ذراع اصطناعية من الليجو
عانى

ال�شاب الإ�سباين ديفيد �أغيالر البالغ من
العمر  19عا ًماَ ،ف ْقدَ ذراعه اليمنى منذ
والدته ب�سبب حالة وراثية نادرة ،ما دفعه �إلى بناء
ذراع ا�صطناعية �آلية م�ستخد ًما قط ًعا ومكعبات من
لعبة الليجو املعروفة.
وبح�سب موقع رويرتز الإخباري ،فقد قام
�أجيالر الذي يدر�س الهند�سة احليوية يف جامعة
�إنرتنا�سيونال دي كتالونيا ب�إ�سبانيا ،ببناء النموذج
الرابع من الأطراف اال�صطناعية بالليجو امللونة،
وحلمه �أن يقوم بت�صميم �أطراف روبوتية منخف�ضة
التكلفة ملن يحتاجون �إليها.
بد�أ �أجيالر ببناء منوذج الذراع الأولى وهو ال يزال
يف �سن التا�سعة ،وكان �أقرب �إلى اللعبة البدائية منه
�إلى الذراع الروبوتية ،ثم توالت الإ�صدارات التي كان
كل �إ�صدار منها �أف�ضل من �سابقه حتى و�صل �إلى هذا
الإ�صدار الأخري فائق التطور .تعمل الذراع بكامل
طاقتها ،وتنثني عند مف�صل املرفق ُي�ش ّغلها محرك
كهربائي �صغري يف داخلها ،متتد منه �أعواد �صغرية
تنتهي برتو�س تعمل كالأع�صاب.
19
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جبال َم َّر بها ِّ
ٌ
الش ْع ُر
في المملكة العربية السعودية
ٌ
جبال لها تاريخ خ َّلدها الشعراء في
وسجلتها كتب المؤرخين
قصائدهم،
َّ
ومذكرات الرحالة.

عبير الفوزان
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يظل

اجلبل يف وجدان العربي رمزً ا لل�شموخ وال�صمود ،فهو امللج�أ وال َعلم الذي ُي�ستدل به
على الأماكن كما ا�ستدل به العرب الأوائل .قالت ال�شاعرة العربية اخلن�ساء يف �أخيها
مدحا:
�صخر ً
�����ه������د ُ
وإنَّ صَ � ْ
َك������أ َّن������ ُه َع����ل����مٌ ف� َ
����خ�����رَا ل���� َت����أ َت����مُّ ال� ُ
رأس���������� ِه َن������ا ُر
َاة ِب���� ِه
������وق ِ
اجلبال ت�ضاري�س بديعة يف تنوعها من
الناحية اجلمالية ،كما �أنها عجيبة من
حيث تكوينها .تكونت على مراحل عدة
بد ًءا من غمرها يف البحر ،حيث كانت
من البحر �أ�ص ًال ،وهنا يرجع �سبب
قوتها و�صالبتها� ،إذ ُخلطت باملاء بعد
�أن �صارت طبقات متعددة من ال�صخور

والرمال ،ثم تر�سبت هذه الطبقات� ،إلى
�أن و�صلت مرحلة التجعد� ،أو ما ي�سمى
بتكوين �شكل اجلبل� ،إلى �أن انح�سر املاء.
هذا التكوين ي�أخذ ماليني ال�سنني ليظهر
اجلبل على ال�سطح ،وك�أنه مارد خرج لتوه
من قمقمه .كثري من �سال�سل اجلبال يف
اململكة العربية ال�سعودية كانت مغمورة يف

مياه على �شكل بحار ثم ج َّفت.يدل على
ذلك بع�ض الأحافري والكائنات البحرية
املتحجرة يف كهوفها .وكما ُغمرت هذه
اجلبال يف املحيطات ،ف�إن ظهورها على
ال�سطح كان �أعجوبة وعل ًما ووقو ًفا لل�شعراء
مير بها �شعرهم لتكون خالدة يف وجدان
العربي �شاع ًرا كان �أو متلق ًيا.

(و ا �س)

منظر جانبي جلبال �شدا البهية الواقعة
يف جنوب غرب اململكة العربية ال�سعودية,
وهي من �سل�سلة جبال ال�سراة.

21
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جبال شدا | ُعلُ ٌّو ُ
وشم ٌ
ُوخ
األعلى واألسفل هما جبال شدا زينة تهامة .فشدا األعلى يعد امتدادً ا لجبال
السروات ،ويعد أعلى سهل من سهول تهامة .أما األسفل فهو أقل ارتفاعً ا.
وكالهما يقع في منطقة الباحة بالقرب من محافظة المخواة ،جنوب
المملكة العربية السعودية.

�شدا

له من ا�سمه ن�صيب فهو املرتفع ،وهو من �شدا با�سمه ال�شعراء .قال ال�شاعر د .محمد ال�شدوي:

جَ ��ـ��ـ � َب� ٌ
�ل ب���ه ُع��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ�ْ�ـ� ُر ال��صَّ ��ـ��ـ � َب��ا َي��ـ� ِن��ـ��ـ� َع��ا
جَ ��ـ��ـ��ـ � َب� ٌ
�ل َت � َغ��ـ��ـ��ـ � َّن��ى ف��ـ��ي��ه س��ا ِب��ـ� ُق��ـ��ـ��ـ��ـ� َن��ا
َش�������دَا َش��������� َدوتَ ف���ك���ن���تَ ُم���رْ َت��� ِف��� ًع���ا

��ب م����ا ا ْن��� َق� َ
��ط��� َع���ا
وذ ِْك����������� ُر ُه ف����ي ال��� َق���ل� ِ
وال�����ق� ُ
��ص� َ
��ط��� ِن���ـ��� َع���ا
��س ُم� ْ
����ول ف���ي��� ِه ل���ي� َ
و َع���لَ��� ْي� َ
��ك حَ ���ـ���امَ ال� َّ�ط��ـ��ـ � ْي � ُر ُم��رْ َت � ِف��ـ��ـ � َع��ا

وكما �أن ال�شعر قد مر عليه ومكث حد �أننا لن ن�ستطيع
�أن نح�صر كل ما قيل فيه من �شعر ،كذلك م َّر
امل�ؤرخون ،قدماء ومعا�صرون ،ومثلما يختلف ال�شعراء
الذين مروا على هذا اجلبل وتختلف �أزمنتهم كذلك
يختلف �سكان جبل �شدا الأعلى عن جبل �شدا الأ�سفل.
فهم من قبيلتني مختلفتني ،لكنهم ينتمون �إلى هذا
اجلبل «ال�شدوي» الذي ميتاز بطبيعة خالبة بد ًءا من
حيواناتها الفطرية املهددة باالنقرا�ض ،و�صو ًال �إلى
�صخوره ال�صلدة التي ُبنيت منها بيوتٌ �شدا �أهلها
بجمال �شدا.

فواز ال�شريف
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جبال طويق | هِ م ٌَّة و َع ْز ٌم

جبال

تختلف الثقافات ،وتتغير اللغة مثل
كائن حي ،لكن روح العربي تظل معلقة
بتضاريس بيئته البديعة التي ال يقوى
على الفكاك منها .فهي الحب األول،
حيث المكان أمان وذكرى .فما بالك لو
كان المكان جب ً
ال .من شعراء الفصحى
يخرج شعراء النبط بقصائد حول الجبال،
ومنها هذا الجبل األشم الذي يشبه
همم أبناء المنطقة.

يا ْط��وي� ْ�ق لى ِش ْف َتك من ال��ش� ْ
�وق و ّن ْ
يت
��ك َط �لَ � َع� ْ�ت و ْ َت��م� ِّ
ي��ا ْط ْ
��وي��ق ي��ا َم��ا ِب� ْ
�ش � ْي� ْ�ت
ي���ا ْط���وي� ْ
��ق ي���ا َم���ا ِب� ْ
���ك ل��ح��ال��ي َت��مَ � ْ�خ �لِ��ي��ت
ي��ا ْط��وي� ْ�ق ي��ا َم��ا ب��ك َت��س��مَّ � َع� ْ�ت واوْ حِ ���ي� ْ
��ت
ي���ا ْط����وي� ْ
���ق ل���و ل���ي حِ ���ي���ل��� ٍة ك����ان ع �دّي��ت
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طويق التي تطوق �إقليم منطقة العار�ض ترتاءى من بعيد للعابرين وامل�سافرين مثل �سور بديع
منيع ،لكن ما �أن ي�صلوا �إليه حتى يب�صروا «طويق» الذي يعد جبل اليمامة بال منازع.
يقول ال�شاعر عبدالعزيز املقبل ،رحمه اهلل ،وهو من �أهايل �ضرماء:

������اري ل����ه صَ �����وَاد ْي�����ف
ون������ َة م����ع� ٍ
���اق ج� ٍ
���رت حَ � ْ
������ذر ْ
وس���� َب� ْ
�اري��ف
َ
َات ت����رْ ب ال��حَ ��جَ � ِ
َ
ُوس الحَ جَ ايا المَ ش ِاريف
وامْ ِ
سيت في ر ِ
ْ
وق���ش ال��و ُع��ول م �دَاحْ ��مَ ��ات المَ هَ ا ِييف
وسجّ ت ال َّن ْفس في رُوس ْ
هاك ال َّن َفانِيف

لي�س ال�شعراء والعابرون من امل�سافرين من ميكنهم ر�ؤية �أبعاد هذا الطوق اجلبلي املختلف ،بل حتى
من الف�ضاء اخلارجي ميكن ر�ؤية ت�ضاري�س طويق .فهي ت�ضاري�س بارزة فريدة بتعرجات اجلبل.
ولقد �ساءل امل�ؤرخ الراحل ال�شيخ عبداهلل بن خمي�س هذا اجلبل يف ق�صيدة بالف�صحى «جبل
اليمامة الأ�شم» عن �أخبار الأوائل فقال:

�ل�اق ِزدْ َن����������ا خ���ب� ً
ي����ا أ ُّي�����هَ �����ا ال���� ِع����مْ � ُ
��رة
ْ
�ار ِه��م
واق��صُ ْ
��ص َعلَيْنا ال��ي��ومَ م��ن ْأخ � َب� ِ
��م ح �دِّث��ن��ا وع���ن جَ � َب �رُو ِت��ه��ا
ع���ن َط� ْ
��س� ِ

ع���مَّ ���ن أق����امُ ����وا ف���ي ُذر َ
َاك َم��� َع���ا ِق�ل�ا
َم����ا َث�����مَّ ِم� ْ
��س���ا ِئ�ل�ا
����ن أح����� ٍد ي��ج��ي��بُ ال� َّ
��س َع� َق��ائِ�لا
ل��مَّ ��ا ْ
اس � َت � َب��احَ � ْ�ت م��ن جَ ���دِي� ٍ

تقع جبال طويق يف جند� ،إذ تبد�أ من منطقة
الق�صيم مرو ًرا مبنطقة الريا�ض حتى وادي الدوا�سر
مل�سافة  800كيلومرت .وي�صل ارتفاعها �إلى  250مرتًا.
�أما عر�ضها فيرتاوح ما بني  10كيلومرتات �إلى 20
كيلومرتًا .وال�سل�سلة اجلبلية على �شكل طوق يحيط
ب�إقليم العار�ض ،وهو يتكون من ال�صخور اجلريية
بت�شكيالت غريبة وحادة ،وله قمة ي�ضرب بها املثل
يف قوتها و�صعوبة الو�صول �إليها .كما �أن جبال طويق
تقطعها الأودية ،ويكت�سي جزء منها برمال نفود
الثويرات .لذا تعد مق�صدً ا �سياح ًيا للمتنزهني يف
معظم ف�صول ال�سنة.

عبدالعزيز العريفي
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جبال أجا وسلمى | حب وجمال
حجما وأكثر ارتفاعً ا .ويعد أجا
ال يُذكر جبل أجا إال ويُذكر جبل سلمى معه ،فهما جبالن متقابالن ،لكن أجا أكبر
ً
وسلمى رم ًزا لقصة حب مشهورة بين شخص يدعى أجا ،وامرأة تدعى سلمى .فكانت قصتهما ملهمة للشعراء،
كما كان الجبالن ملهمين ً
أيضا.

26
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قال

ال�شاعر املخ�ضرم لبيد بن ربيعة يف و�صف كتيبة للنعمان بن املنذر:

ِّ
َ��اح واهْ ����� َت�����د َْت ب��صَ �لِ��ي �لِ��هَ ��ا
أو َْت
ل��ل��ش��ب ِ
َ
َ
���ان َس � ْل��مَ ��ى إِ ْذ َب����د َْت أو َك��أ َّن��هَ ��ا
َك����أرْ َك� ِ

��س ف��ي��ه��نَّ َن���اكِ � ُ
َك��� َت���ا ِئ���بُ ُخ� ْ
��ل
��ض��� ٌر لَ��� ْي� َ
َاس� ُ
���ل
ُذرَى أَجَ �������أٍ إِ ْذ الحَ ف��ي��ه َم����و ِ

لقد ذ َّكر ال�شاعر �أجا كون ا�سم اجلبل يعود للعا�شق �أجا ،بينما �أ َّنث �سلمى حيث يعود للمع�شوقة �سلمى.
فكان مرور لبيد بن ربيعة مرو ًرا مل يخرجه عن �سياق الأ�سطورة وحكاية الع�شاق .مل تكن ت�ضاري�س املكان
لدى العرب الأوائل حك ًرا على ال�سكنى �أو الوقوف عليها ك�أطالل� ،إمنا هي ملج�أ ومن�أى ومفر � ً
أي�ضا .فما
بالنا لو كانت جبا ًال ُ�ش ًّما .عندها �ستكون كال�صديق الويف الذي ال يخون من ا�ستجار به.
ويف ذلك قال ال�شاعر اجلاهلي امر�ؤ القي�س يف جبال �أجا:

أَ َب� ْ
��س��لِّ��مَ ال���ع���امَ جَ ���ارَهَ ���ا
����ت أَجَ ����ا أن ُت َ

َفمَ ْن َش��ا َء َف ْل َي ْنهَ ْ
ض لَهَ ا ِم� ْ�ن مُ َقات ِِل

تقع �سل�سلة اجلبلني يف منطقة حائل ،حيث تقف
�سل�سلة �أجا �شامخة يف اجلهة ال�شمالية الغربية من
مدينة حائل ،ويبلغ طولها  100كيلومرت .بينما تقع
�سل�سلة �سلمى يف اجلهة ال�شرقية اجلنوبية .ومتتاز
هذه اجلبال املحيطة مبدينة حائل بجمال الت�ضاري�س
وروعة الأ�ساطري ،وعمق التاريخ الذي و َّث َقه �شعراء
املعلقات مثل امر�ؤ القي�س ،ولبيد بن ربيعة.

عبدالعزيز العريفي
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جبل القارة | ُغم ٌ
ُوض وتو ُّقد
مهما كانت الجبال عصية إال أنها تظل ملهمة للشعراء ،فهم مكتشفو جمالها قبل المغامرين .هم من
َ
يخ ِّلدون تلك األجواء البديعة فيها ،يقول الشاعر محمد العلي في جبل القارة:

يتكون الجبل من صخور رسوبية ،ويشتمل على
		
عدد من الكهوف ،أو ما يسمى المغارات
التي تمتاز ببرودة الجو حتى في
			
فصل الصيف شديد الحرارة
					
28
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فيها ال��ج��ب� ُ
ُ��ر َف ْ
��ت
�ال ال��ت��ي ف��ي ق����ار ٍة ع ِ

ِب����� َب����� َر ِد صَ ���� ْي����فٍ إ َذا م���ا الحَ أوْ و ََث��� َب���ا

يقع

جبل القارة يف محافظة الأح�ساء .يبعد عن الهفوف م�سافة  13كيلومرتًا .وهو جبل �صغري
منقطع عن غريه من اجلبال .ومن هنا جاء ا�سمه ،بح�سب املعاجم .لكن للجبل ا�سم �آخر
قدمي وهو «�أبا ال�شبعان» كما ذكره عدد من امل�ؤرخني .ولقد ورد ذكر «�أبا ال�شبعان» يف عدد من ق�صائد
ال�شعراء قد ًميا وحدي ًثا .قال فيه عمرو بن �أحمر الباهلي:

أب����ا ال���ش���ب���ع� ُ
��انَ ،ب�����عْ �����د ََك ،حَ ����� َّر َن���جْ ��� ٌد

���ن م����ك���� َة ح����ي� ُ
����ح ب����ط� ُ
وأب�����ط� ُ
���ث َغ�������ارَا

يتكون اجلبل من �صخور ر�سوبية ،وي�شتمل على عدد من الكهوف� ،أو ما ي�سمى املغارات التي متتاز
ً
ومالذا لزائري
متنف�سا
بربودة اجلو حتى يف ف�صل ال�صيف �شديد احلرارة ،ما جعل جبل القارة
ً
املنطقة ،ومله ًما لل�شعراء على مر الزمن ،حيث مر به ال�شعر ومل يغادره.

جورج بونتينو
29

برشلونة

برشلونة
ُد ّرة كتالونيا
بين البر والبحر تتربع مدينة البهجة والتراث على
ساحل المتوسط ،في الشمال الشرقي من إسبانيا ،لتتجلى لناظرها زاهية
بمعالمها الرائعة ،ومتاحفها العالمية ،وحدائقها البديعة.

نجاة الوحيشي
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على

�ساحل البحر املتو�سط ،جنوب جبال
البريينيه ،تغفو مدينة بر�شلونة احلاملة
هانئة قريرة العني مبوقعها املتميز ،ومكانتها
التاريخية العريقة ،ومالمحها الع�صرية الر�صينة،
حتر�سها �سل�سلة جبال كول�سريوال من الغرب ،ويعربها
نهرا لوبريجات وبي�سو�س فيزيدانها بهجة وجما ًال.
تعد بر�شلونة عا�صمة كتالونيا ،وثاين �أكرب
مدن �إ�سبانيا من حيث عدد ال�سكان ،نظ ًرا ل ِثقلها
االقت�صادي واملايل ،ويف جماالت الن�شر والفنون
والرتفيه ،لت�صبح مدينة عاملية ع�صرية ،تفي�ض
ً
ون�شاطا.
حيوية
ت�ضاري�سها التي جتمع بني اجلبال والتالل
وال�سهول ،ومواقعها املتعددة التي �أدرجت على الئحة
اليون�سكو للرتاث العاملي ،جعل منطقة كتالونيا،

املنطقة الأكرث زيارة يف �إ�سبانيا .يقبل عليها
الفرن�سيون بن�سبة تزيد على ن�صف جممل ال�سياح
الأجانب ،ويتوافد عليها ع�شاق الفن والتاريخ والفنون
من كل حدب و�صوب.
تنق�سم بر�شلونة �إلى  10مناطق تنبثق عنها
مختلف �أحياء املدينة التي تتكئ على اجلبل من جهة،
وتغازل البحر عرب �سواحل �ساحرة ،من جهة �أخرى.
مينحها البحر مناخه املتو�سطي املعتدل ،وحتميها
جبال البريينيه واملرتفعات املحيطة من الرياح
القادمة من �شبه اجلزيرة الأيبريية ،فتحلو زيارتها
يف جميع الف�صول.
شارع ال رامبال | ميثل �شارع ال رامبال ال�شريان
الرئي�س ،واملم�شى املميز لهذه املدينة ال�ساحرة.

يربط ميدان كتالونيا ،املركز الع�صبي للمدينة،
مبينائها القدمي حيث يرتفع عمود كري�ستوفر
كولومبو�س .يحيط بجانبي ال�شارع كثري من املطاعم
واملقاهي ،وتكرث �أك�شاك بيع ال�صحف والزهور
واحليوانات ،كما ت�ستعر�ض التماثيل احلية على
جادته ،مهاراتها يف التنكر والتحذلق ،لال�ستيالء
على عقول املارة والفوز مبا يجودون به من عملة
معدنية .يف و�سط هذا ال�شارع احليوي تقع �سوق
بوكرييا املغطاة التي يربطها ج�سر للم�شاة مع مركز
الت�سوق ال�شهري ماري ماغنوم.
المدينة القديمة | يف قلب املدينة القدمية ،يقع
احلي القوطي ،وهو �أقدم حي يف املدينة .وي�ضم بقايا
بر�شلونة الرومانية ،وعددًا كب ًريا من مباين القرون
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فلورنسة
برشلونة
 .1يقع متنزه غويل على مرتفعات منطقة غرا�سيا.
ويعد هذا املتنزه الأ�سطوري �أحد املتنزهات العامة
التي ت�شهد �إقبا ًال من زوار بر�شلونة.
 .2يبلغ ارتفاع برج �أغبار  142مرتًا .وي�صنف من
معامل بر�شلونة احلديثة التي يزداد بها�ؤها لي ًال
ب�سبب �أ�ضوائه اجلذابة.
 .3يقع عمود كري�ستوفر كولومبو�س يف نهاية �شارع ال
رامبال على مقربة من منطقة امليناء .يبلغ ارتفاع
العمود  60مرتًا.
 .4تعد دار كازا باتلو ،باكورة �أعمال �أنطوين غاودي
التي تك�شف عن منط عمارته ال�ساحرة.

2

1
الو�سطى ،ومنها مبنى البلدية .هناك يدلف الزائر
�إلى ميدان نوفا بِبرُ جيه الأ�سطوانيني اللذين يرجعان
�إلى الع�صر الروماين ،وكذلك �ساحة امللك التي يرجع
تاريخها �إلى القرن الرابع ع�شر ،وجت�سد �أحد املحاور
املركزية يف هذا احلي ،وفيها يقف ق�صر الإقامة
امللكية ً
�شامخا.
تتميز املدينة القدمية التي كانت تطوقها الأ�سوار
الرومانية ،ب�شوارعها ال�ضيقة ،و�ساحاتها الهادئة،
وزواياها ال�ساحرة ،ومبانيها القوطية ،وق�صورها
ومنازلها التي حتتل قلب العا�صمة الكتالونية .ومنها
كازا ديل كونونغ�س ،وبيت بيا �أملونيا ،ومبنى كازا دي
�أردياكا ،الذي جرى ا�ستخدامه على مر تاريخه يف
�أكرث من وظيفة ،بينما حتت�ضن �ساحة �سانت جاومي
مقر احلكومة الإقليمية وجمل�س املدينة.
إ�شعاعا
فن العمارة الكتالونية | متثل بر�شلونة � ً
ثقاف ًيا ومعمار ًيا وا�س ًعا ،وقد كانت يف �أواخر القرن
التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،املركز الرئي�س
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تتميز برشلونة بشمسها المشرقة وموروثها الغني،
			
وبآفاقها الثقافية الواسعة .و ُت َعد إحدى أكثر المدن األوروبية
وإشعاعا وجذ ًبا للسياح
بهجة
		
ً
النبثاق اجتاهات حداثة عمرانية غري م�سبوقة،
من خالل مهند�سني معماريني رواد ،مثل جو�سيب
بويغ كادافال�ش ،ولوي�س دومينيك مونتانر ،و�أنطوين
غاودي ،ور�سامني ونحاتني عامليني.
كما �شهدت كتالونيا ،يف الربع الأخري من القرن
التا�سع ع�شر ،حداثة معمارية مده�شة ُعرفت بالفن
اجلديد ،مزجت بني املباين الأر�ستقراطية القدمية،
والعمارة اجلديدة املميزة ،جلبت �إليها �أجيا ًال
من الفنانني وع�شاق فن املعمار يف �أوروبا� ،شدوا
�إليها الرحال ،لينهلوا من معني عبقرية م�صمميها
العمالقة وتوجهاتهم الرائعة.

باسيج دي غراسيا | جتتمع يف هذا ال�شارع،
�أعمال كبار املهند�سني املعماريني الكتالونيني الثالثة:
غاودي ،ومونتانر ،وكادافال�ش .وفيه ق�صران بديعان
من الع�صر احلداثي� ،أولهما كازا �أماتلري ،الذي
�صممه كادافا�ش يف نهاية القرن التا�سع ع�شر وح َّوله
من ق�صر قدمي �إلى قلعة من عامل اخليال .ودار كازا
باتلو ،باكورة �أعمال �أنطوين غاودي ،التي تك�شف عن
عمارته ال�ساحرة .ي�شكل هذا املعلم احلداثي الفريد
ب�أ�سقفه احللزونية ،ومداخنه الدوارة ،و�شرفاته
احلديدية الرقيقة� ،إحدى روائع الفنان العبقري،
ويك ّر�س ابتعاده عن اخلطوط امل�ستقيمة ،وميله الدائم

�إلى الأ�شكال املتموجة واخلطوط املتعرجة.
دائرة غاودي | ت�شكل بع�ض �أعمال غاودي
املعمارية الأكرث �شهرة ما يعرف بدائرة �أو حلبة
وا�ضحا عن �أ�شهر مواقع
انطباعا
غاودي ،التي متنح
ً
ً
املهند�س املعماري الذي يج�سد �أحد �أكرب رموز الفن
الكتالوين احلديث.
ت�أثر غاودي يف ت�صاميمه ب�أ�سلوب العمارة
الكتالونية القوطية ،وبالفنون املعمارية
الإ�سالمية .ومن �أهم �أعماله :دور كازا ميال
وكازا في�سن�س ،وكازا باتلو ،ومتنزه غويل بارك
33

برشلونة
يقع متنزه �سيوتاديال على احلافة ال�شمالية
للمنطقة القدمية يف بر�شلونة .وي�ضم عد ًدا
من املعامل يف جنباته ،منها ،حديقة حيوانات
املدينة ،وبع�ض املتاحف ،وبحرية �صغرية،
�إ�ضافة �إلى النافورة الكبرية.
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تتميز املدينة القدمية ب�شوارعها ال�ضيقة
و�ساحاتها الهادئة وزواياها ال�ساحرة ومبانيها
القوطية ومنازلها وق�صورها التي حتتل قلب
العا�صمة الكتالونية.

في قلب المدينة القديمة ،يقع الحي القوطي ،وهو أقدم حي في
		
وعددا كبي ًرا من مباني القرون 		
المدينة ،ويضم بقايا برشلونة الرومانيةً ،
الوسطى ،ومنها مبنى البلدية
				
الأ�سطوري الذي �أر�ساه غاودي على مرتفعات
منطقة غرا�سيا ،حيث تندمج الطبيعة مع
الهند�سة املعمارية يف تناغم فريد يجمع بني
املدينة والطبيعة والبحر .ا�ستوحى غاودي
ت�صميمه من حدائق املدن الإجنليزية يف القرن
التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،بالإ�ضافة
�إلى ق�صر غويل ،الذي �شيده بطلب من عائلة
غويل ال�صناعية الرثية ،على مقربة من �شارع
الرامبال ،حيث ميكن زيارته وم�شاهدة ت�صاميمه
الداخلية الرائعة وواجهته الفاخرة.
معالم برشلونية | من املعامل احلديثة املبهرة
� ً
أي�ضا يف العا�صمة الكتالونية ،برج �أغبار ،الذي
�صممه املهند�س املعماري الفرن�سي جان نوفيل،
وهو مبنى مخروطي رفيع �أ�صبح رمزً ا للمدينة
املعا�صرة ،ويعد ثالث �أطول معلم يف بر�شلونة
بارتفاع  142مرتًا .يزيد بها�ؤه يف الليل ،ب�سبب
متوج ظالل �ألوان الأحمر ،والأزرق ،والأرجواين

البديعة املدجمة يف واجهة الربج.
ويف موقع �آخر ميتد متنزه كول�سريوال على م�ساحة
تتجاوز ثمانية �آالف هكتار .جرى �إن�شا�ؤه عام ،1987
عند �سفوح جبال �سيريا دي كول�سريوال� .أما متنزه
�سيوتاديال في�ضم املتحف احلايل لعلم احليوان،
ومتحف اجليولوجيا ،و�شال ًال من ت�صميم غاودي،
وحديقة حيوانات بر�شلونة.
ويف �شارع الرامبال تقع دار �أوبرا بر�شلونة التي
يرجع تاريخ �إن�شائها �إلى عام  ،1847وتعد من �أعرق
دور الأوبرا يف العامل� .أما ق�صر املو�سيقا الكتالونية
فقد جرى افتتاحه عام  ،1908ويعد �أحد روائع
املعماري احلداثي مونانرت.
ميناء برشلونة | تعد بر�شلونة مركزًا اقت�صاد ًيا
كب ًريا� ،إ�ضافة �إلى كونها �أحد موانئ البحر الأبي�ض
املتو�سط الرئي�سة .وقد �شهد مينا�ؤها القدمي «بورت
فيل» حتوالت كبرية منذ �إن�شاء «فيال �أوليمبيكا»،
�أو القرية الأوليمبية التي ا�ست�ضافت دورة الألعاب

الأوليمبية عام  ،1992حيث �أ�صبحت بر�شلونة
مبوجبها النقطة املحورية لل�سياحة اجلماعية
ال�صيفية� .شمل ذلك تهيئة ال�سواحل ومدّها مبرافق
ريا�ضية ،وم�ؤ�س�سات ثقافية و�صحية ع�صرية ،وفنادق
فاخرة ،لعل �أ�شهرها فندق ال فيال ،ومركز ماري
ماغنوم التجاري الفخم ،وحو�ض الأ�سماك ال�شهري.
الرياضة | حتتل الريا�ضة مكانة خا�صة يف
قلوب الكتالونيني وبخا�صة كرة القدم� ،إذ ال ميكننا
احلديث عن حيوية بر�شلونة دون ذكر فريقها
العريق ،نادي بر�شلونة ،النادي الأ�سطوري والقطب
الثاين بني �أكرث الأندية �شعبية يف �إ�سبانيا مع النادي
امللكي ريال مدريد ،اللذين متثل مبارياتهما �أ�شهر
كال�سيكو يف الأر�ض .ومن الأن�شطة الرائعة عند
زيارة بر�شلونة ال�سعي �إلى ح�ضور مباراة للنادي
الكتالوين يف ملعب كامب نو معقل الفريق ،وذلك
حتى تكتمل رحلة املتعة وال�سياحة اجلميلة يف هذه
املدينة احليوية.
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شوارد

عندما

قطار الرصاصة

حكاية التنسى
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

قرر اليابانيون االنفتاح على العامل جرى �إر�سال بعثات ا�ستك�شافية لال�ستفادة
من اخلربات والتجارب الدولية وقتها ،ومن ذلك بعثة زارت م�صر عام
 ،1862حيث تفاج�أ اليابانيون من تقنية القطارات التي كانت مطبقة يف م�صر ومل تدخل
اليابان بعد يف ذلك الوقت .يف ال�سطور التالية �أ�صطحبكم يف رحلة عن حكاية قطار
الر�صا�صة الياباين.
نعود بالزمن �إلى عام  ،1853حني عا�شت اليابان عزلة دولية ب�سبب قوانني متنع ال�سفر
والتبادل التجاري والعلمي مع العامل �إال يف حدود �ضيقة ،ما �أخَّ ر التنمية يف البالد .يف ذلك
العام جاء م�س�ؤول رو�سي �إلى ميناء ناغازاكي ليطلب التفاو�ض على ال�سماح لبالده ببدء
احلركة التجارية مع اليابان .و�أح�ضر يف �سفنه منوذج قطار م�صغ ًرا ،لتكون تلك �أول مرة
ي�شاهد فيها اليابانيون القطارات .يف العام التايل ،1854 ،جاءت ال�سفن الأمريكية هذه
أي�ضا مناذج م�صغرة للقطارات والتي
املرة �إلى ميناء يوكوهاما للغر�ض نف�سه حتمل معها � ً
مثلت �صدمة تقنية لليابانيني لتنبئهم عن الفجوات احل�ضارية الكبرية بينهم وبني الدول
املتقدمة.
هذه الأحداث وغريها مهدت لبدء ع�صر امليجي يف عام  1868الذي كان �أ�سا�س نه�ضة
اليابان بعد االنفتاح على العامل ،والتو�سع يف افتتاح اجلامعات ،و�إر�سال املبتعثني اليابانيني
�إلى اخلارج ،وتعزيز التبادل التجاري والثقايف .قررت القيادة اجلديدة ا�ستحداث منظومة
قطارات يابانية .وبعد درا�سات م�ستفي�ضة اتخذ القرار ب�إلغاء عقد حكومة ع�صر االنغالق
مع �أمريكا واالتفاق على تنفيذ امل�شروع مع بريطانيا التي كانت �أكرث تقد ًما تقن ًيا .بد�أ �أول
أرباحا جتارية خالل عام
ع�شرة قطارات م�ستوردة من بريطانيا للعمل عام  1872لتحقق � ً
واحد فقط .تال ذلك ا�سترياد قطارات من ٍّ
كل من �أمريكا ،و�أملانيا لتنويع م�صادر التقنية.
بعد ع�شر �سنوات من نه�ضة امليجي يف عام  ،1878بد�أ اليابانيون تطوير مقطورة خا�صة
بالإمرباطور ،حيث كان املحرك م�ستور ًدا من بريطانيا ،وجرى التجميع �آنذاك يف اليابان،
�إ�ضافة �إلى توفري املكونات اخل�شبية محل ًيا .كانت تلك البداية ملقطورات مختلفة .ويف كل
مرة تزداد ن�سبة املكونات املحلية ال�صنع .كان �أهم عامل خدم اليابان هو دعم احلكومة
لدخول القطاع اخلا�ص الوطني ل�صناعة القطارات يف مطلع القرن الع�شرين ب�شركات مثل
ميت�سوبي�شي جيوكو ،وكاوا�ساكي جيوكو ،وتو�شيبا ،وهيتات�شي ،وغريها.
جاء عام  1945ليعلن نهاية احلرب العاملية الثانية بعد �إ�سقاط القنابل الذرية على
هريو�شيما وناغازاكي .وبعد �أن ا�ستفاق اليابانيون من �صدمة الهزمية بد�أ العمل على
التعليم ،وال�صناعة ،وتطوير الإن�سان .وفيما يخ�ص القطارات ،جرى ت�أ�سي�س مركز �أبحاث
وطني مخت�ص بتطوير القطارات ا�ستقطب �إليه خرية علماء اليابان و ِت َق ِن ِّييها .يف عام 1964
ُد�شن �أول قطار ر�صا�صة «�شني كان �سني» بني مدينتي طوكيو و�أو�ساكا ب�سرعة  210كلم/
ال�ساعة .وعلى حجر الأ�سا�س للم�شروع نق�شت الكلمات التالية« :لقد �أُكمل هذا الإجناز
باحلكمة والعمل الد�ؤوب من �أبناء اليابان».
�أين و�صلت حكاية قطار الر�صا�صة الآن؟ يف عام  2007وقع زلزال يف منطقة نيغاتا غرب
اليابان بقوة  6.6درجة ت�سبب يف خروج قطار الر�صا�صة ال�سريع «�شني كان �سني» عن م�ساره
دون وقوع �أي �إ�صابات .ورغم ذلك ،فقد ر�أى اليابانيون �أن خروج قطار ي�سري ب�سرعة 200
كلم�/ساعة ب�سبب زلزال ،و�إن كان قو ًيا ،م�شكلة كبرية .وبعد درا�سات قرر املخت�صون تطوير
نظام تقني جديد ال�ست�شعار املوجات التي ت�سبق الزالزل بب�ضع ع�شرة ثانية .وما تُر�صد
هذه املوجات حتى يقوم مركز التحكم الرئي�س بتخفي�ض �سرعة جميع القطارات ب�شكل �آيل
ومبا�شر ،بحيث ال يقع الزلزال �إال والقطار متوقف� ،أو يتحرك ب�سرعة منخف�ضة ال تت�سبب
يف خروجه عن م�ساره .كان االختبار احلقيقي يف زلزال �شرق اليابان العظيم يف مار�س
 2011بقوة  9درجات على مقيا�س ريخرت ،ومع وجود �أكرث من  27قطا ًرا �سري ًعا و 670قطا ًرا
يف املناطق التي �ضربها الزلزال �شرق اليابان .ظهر �أثر النظام اجلديد� ،إذ مل ت�سجل
حادثة واحدة ،ومل يخرج �أي قطار عن م�ساره ب�سبب الزلزال.
يذكر �أن معدل الت�أخر يف رحالت قطار الر�صا�صة كان  18ثانية لكل � 160ألف رحلة .وملا
كانت تلك م�شكلة فقد طور اليابانيون العمل ليبلغ معدل الت�أخري  6ثوان لكل � 160ألف رحلة.
�أخ ًريا� ،أكرث ما يعتز به اليابانيون عند احلديث عن قطار الر�صا�صة لي�س ال�سرعة،
وال التقنية ،وال الفخامة ،بل �إن عدد الوفيات منذ بد�أ قطار الر�صا�صة الياباين عمله قبل
خم�سة وخم�سني عا ًما هو «�صفر».
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اقتصاد

األغلبية الصامتة
في الثورة الرقمية

تداعيات
التخلف الرقمي
تعمل الشبكات االجتماعية ،ووسائل
اإلعالم العالمية ،والمؤتمرات الدولية على
تضخيم أصوات الداعين إلى التغيير ،ممن
لهم مصلحة في تضخيم احتماالت نجاح
أعمالهم الخاصة.
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•

بحلول عام  ،2022ستؤدي زيادة كبيرة في االستثمارات
في التعلم اآللي ،وتحليل البيانات ،ومواد جديدة،
		
وحوسبة َك ّمية إلى تعزيز الطلب على علماء البيانات،
ومتخصصي الذكاء االصطناعي ،ومهندسي الكائنات اآللية،
		
على حساب المهن القائمة
							

قد
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تت�ضمن الإح�صائيات حقائق قا�سيةُ .يقال لنا
با�ستمرار �إن االبتكار يحدث على نحو �أ�سرع
من �أي وقت م�ضى ،لكن مع ذلك ،ت�شري البيانات
الواردة مما ُي�سمى بالثورة ال�صناعية الرابعة �إلى
�أنها بعيدة كل البعد عن �أن تت�صف بالثورية� .إذ
تباط�أ معدل منو الإنتاجية يف االقت�صادات املتقدمة
عاما.
�إلى �أبعد مدى منذ خم�سني ً
غال ًبا ما تُعزى «مفارقة الإنتاجية» هذه �إلى م�شاكل
القيا�س �أو التباط�ؤ التي تظهر بعد اعتماد تقنيات
جديدة تجَ ُّب ما قبلها .لكنْ ثمة تف�سري محتمل �آخر،
هو �أن املناق�شات العامة حول االجتاهات التقنية
تخ�ضع ل�سيطرة ال�شركات ورواد الأعمال الذين
ي�صيغون حدودها� .أما �أ�صوات الأغلبية العظمى من
ال�شركات التي تكافح ملواكبة التغري التقني (�أو تقاومه
على نحو ف َّعال) فال ُي�ستمع �إليها.
كاف،
�إن �إدراك هذا املنظور ،غري املمثل على نحو ٍ
لهو �أمر �ضروري لفهم ال�سبب وراء عدم ظهور ت�أثري
الثورة الرقمية يف تلك البيانات ،وال�سبب يف �أنه قد
يت�أخر ظهوره .باخت�صار ،متيل الأحاديث الر َّنانة �إلى
تعميمات منحازة .على الرغم من املكانة التي ي�شغلها
الذكاء اال�صطناعي ،والتعلم الآيل ،والبيانات الكربى،
والكائنات الآلية ال�شبيهة بالب�شر ،يف مخيلة العامة،
�إال �أنها تقع �ضمن اخت�صا�ص جمموعة من ال�شركات
فح�سب� .إن االهتمام الذي حتظى به هذه التقنيات ال
يتنا�سب على نحو كبري مع حجم تطورها واعتمادها.
من ال�سهل متييز هذه الآلية .يالحق ال�صحفيون
ق�ص�صا مثرية .يبحث امل�ستثمرون عن عوائد جذابة.
ً
يحاول امل�ستهلكون تو ُّقع االجتاهات التقنية القادمة.
تعمل ال�شبكات االجتماعية ،وو�سائل الإعالم العاملية،
وامل�ؤمترات الدولية على ت�ضخيم �أ�صوات دعاة
التغيري ،ممن لهم م�صلحة يف املبالغة يف تطلعاتهم
اخلا�صة .مع توايل املعلومات ،تزداد �صفوف امل�ؤمنني
بهم ،وت�صبح ال�شائعة هي القاعدة.
لن�أخذ يف احل�سبان �أحدث تقرير �سنوي للمنتدى
االقت�صادي العاملي حول اجتاهات �سوق العمل
النا�شئة ،الذي ي�ستند �إلى درا�سة ا�ستق�صائية عن
ال�شركات الكبرية متعددة اجلن�سيات .يذهب التقرير
�إلى �أنه بحلول عام � ،2022ست�ؤدي زيادة كبرية يف
اال�ستثمارات يف التعلم الآيل ،وحتليل البيانات،
واملواد اجلديدة ،واحلو�سبة ال َك ّمية �إلى تعزيز

الطلب على علماء البيانات ،ومتخ�ص�صي الذكاء
اال�صطناعي ،ومهند�سي الكائنات الآلية ،على ح�ساب
املهن القائمة.
لكن امل�شكلة هي �أن عينة ال�سكان التي ي�ستند �إليها
املنتدى االقت�صادي العاملي ال تكاد متثل االقت�صاد
احلقيقي .ففي جميع بلدان منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،ت�ست�أثر ال�شركات التي توظف
�أكرث من  250عام ًال ،مبا ن�سبته  %7فقط من جميع
ال�شركات الن�شطة ،وتوظف �أقل مما ن�سبته %40
من القوة العاملة .وبينما يعرتف ُمعدّو التقرير بهذا
االنحياز� ،إال �أن ا�ستنتاجاتهم ال تزال ترقى �إلى
كونها تعميمات تنطوي على خطورة� .إن وظائفهم
امل�ستقبلية ال عالقة لها باحتياجات العمالة الآنية
فيما يتعلق بالغالبية العظمى من م�شاريع �صغرية
احلجم ،و� ً
أي�ضا متو�سطة احلجم ،التي ال تزال تعمل
يف �إطار الثورة ال�صناعية الثالثة.
على نحو مماثل ،وجدت درا�سة �أجرتها منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية �أن الفجوة يف �إنتاجية
العمل بني �شركات يف ال�صدارة التقنية وجميع
ال�شركات الأخرى كانت �آخذة يف االت�ساع على نحو
حاد خالل العقد املن�صرم� .إن كث ًريا من التقنيات
املتقدمة التي ن�سمع عنها يف و�سائل الإعالم تبقى
غري م�ستغلة من قبل جمموعة ال ي�ستهان بها من
ال�شركات ،ما ي�شري �إلى �أننا �سننتظر طوي ًال قبل �أن
تبد�أ حتى �أكرث االبتكارات ثورية يف دفع الناجت املحلي
الإجمايل.
قيل �ساب ًقا �إن التقنية ذات الأغرا�ض العامة مثل
الكهرباء واحلا�سوب ال�شخ�صي متيل �إلى تعزيز
عاما
الإنتاجية ،لي�س على الفور ،لكن بعد نحو ً 25
عاما منذ
من ا�ستهاللها .مع ذلك ،فقد انق�ضى ً 32
الحظ االقت�صادي روبرت �سولو ،احلائز جائزة
نوبل� ،أنه «ميكنك ر�ؤية ع�صر احلا�سوب يف كل
مكان ماعدا �إح�صائيات الإنتاجية» ،وما زلنا ال نرى
ع�صر احلا�سوب يف �إح�صائيات الإنتاجية .فلماذا
يجب �أن تختلف نتائج تقنية الذكاء اال�صطناعي عن
احلا�سوب ال�شخ�صي يف هذا ال�صدد؟
�إن جتاهل منظور املتخلفني تقن ًيا قد يخ ِّلف
خ�صو�صا �إذا
تداعيات بعيدة املدى على ال�سيا�سة،
ً
كانت املغاالة يف حت�سني �صورة التقنية (�أو املبالغة
يف التحذير من �أ�ضرارها) ت�صرف االنتباه عن

امل�شكالت امللحة التي تواجه �أنظمة التعليم و�أ�سواق
العمل يف املكان والزمان احلاليني� .إذا بد�أت
احلكومات يف تخ�صي�ص مزيد من املوارد لتدريب
نخبة امل�ستقبل من املحرتفني ذوي املهارة العالية،
ف�إنها ميكن �أن تعمق من �أوجه عدم امل�ساواة يف
الوقت احلا�ضر.
بطبيعة احلال ،قد يتجاهل ال�ساخرون
«اخلا�سرين» على �أ�سا�س �أنه لي�س لديهم ما ي�ضيفونه
�إلى املناق�شات الدائرة حول التقنية :يف �أف�ضل
الأحوال� ،سوف ي�شغلون الأدوار التي �أوجدتها لهم
الطليعة الرقمية .ويف �أ�سو�أ الأحوال ،رمبا ي�ضطرون
متاما .لكن يجدر تذ ُّكر
�إلى اخلروج من �سوق العمل ً
رياحا
�أن ال�شركات الأ�صغر ،حتى �إذا كانت تواجه ً
معاك�سة اقت�صادية ،ال تزال لديها القوة ال�سيا�سية
لل�ضغط من �أجل تنظيم �أكرث �صرامة لتقنيات
جديدة تهدد وجودها.
يدرك عمالق عاملي مثل �أوبر كل ذلك متام
الإدراك .حيث واجه ،على مدى ال�سنني ،مقاومة
قوية من جمموعات �صغرية من �سائقي �سيارات
جتر دعوتهم �أبدً ا
�أجرة منظمني جيدً ا ممن مل ِ
حل�ضور جتمعات النخبة العاملية للت�أمل يف مزايا
اقت�صاد املن�صات .على املنوال نف�سه ،ف�إن «املتخلفني
عن الركب» يف مختلف االقت�صادات املتقدمة يف
العامل يث�أرون الآن لأنف�سهم من خالل جلب الأحزاب
وال�سيا�سيني ال�شعبويني املناه�ضني للتجارة �إلى
ال�سلطة.
لتجنب حدوث رد فعل �أ�سو�أ من ذلك ،ولكي
ن�صيغ تقدي ًرا �أف�ضل ملا ت�ستتبعه الثورة ال�صناعية
الرابعة يف الواقع ،ينبغي لنا �إدراك �أين تقف جميع
ال�شركات ،ولي�س فقط تلك التي يف القمة ،فيما يتعلق
م�ستداما يتطلب
با�ضطرابات اليوم� .إن حتو ًال تقن ًيا
ً
فوائد يجري تقا�سمها على نطاق وا�سع ،ما يعني �أن
م�ساعدة املتخلفني على الت�أقلم ال تقل �أهمية عن
متكني املبتكرين من االزدهار� .إنه لينبغي �سماع
�أ�صوات الـمتطلعني �إلى التغيري.
• �إدواردو كامبانيال  :Edoardo Campanellaزميل
م�ؤ�س�سة م�ستقبل العامل يف مركز حوكمة التغيري
يف جامعة  IEيف مدريد.
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العلة في الثقافة!
بينما ينبغي ألشخاص أن يتحملوا
المسؤولية النهائية عن تصرفاتهم ،فإن
جزءا من
الكيان المؤسسي قد يتحمل
ً
المسؤولية ،ليس أقلها نتيجة لألهداف التي
وضعتها اإلدارة العليا ،والثقافة التي يعمل
الموظفون في ظلها.

إن .كريغ سميث •
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عندما تلهم تطلعات اإلدارة تصرفات غير ُخلقية | كان
�أحد درو�سنا الأولى هو �أن «نتبع القائد» .فنحن نتطلع �إلى قادتنا طل ًبا
للإلهام ولإر�شادنا �إلى الطريق القومي .لكن عندما يتطلع القادة �إلى
امل�ستحيل ،فماذا يحدث للتابعني؟ عندما يت�صرف املوظفون ممن
هم يف �أ�سفل ال�سلم الوظيفي يف ال�شركة ب�أ�ساليب غري ُخلقية ليحققوا
مبتغاهم ،فهل هم امل�س�ؤولون عن تدهور ال�شركة؟
لبحث هذه امل�سائل� ،أجريت م�ؤخ ًرا درا�سات حالة لثالث �شركات
معروفة جيدً ا تعاين متاعب ،وتعجز �إداراتها العليا عن قيادة
�شركاتها لتحقيق النجاح يف ظل التزامها بالقانون :هذه ال�شركات هي
فوك�سفاغن ،وم�صرف ويلز فارغو ،و�أوبر.
حصص مستحيلة | يعرف كل من عمل يف املبيعات مدى ال�ضغوط
هاج�سا
املرتتبة على حتديد ح�صة ،وكيف ي�شكل قرب نهاية ال�شهر
ً
كب ًريا .لكن فيما يتعلق ب�أولئك الذين مل يعينوا مندوبي مبيعات وفوجئوا
بح�ص�ص مرنة عليهم حتقيقها ،مثل �صرايف م�صرف ويلز فارغو بعد
االندماج مع م�صرف نوروي�ست بانك يف عام  ،1998ف�إن هذا من �ش�أنه
�أن يغري قواعد اللعبة .كانت وظيفة ال�صراف ،قبل االندماج� ،إحدى
الوظائف اخلدمية التي تركز على الزبائن �أكرث من تركيزها على
املت�سوقني .ظل احلال كذلك حتى بد�أ ريت�شارد كوفات�شفيت�ش ،الرئي�س
التنفيذي مل�صرف ويلز فارغو ي�شري �إلى فروع امل�صرف بو�صفها «متاجر».
ا�ستخدم التحول الثقايف يف م�صرف ويلز فارغو ت�سمية مثل «متاجر»،
و«مت�سوقون» ،و«منتجات» ،التي وجهت املوظفني للنظر �إلى الزبائن
القائمني بو�صفهم و�سائل لتحقيق احل�ص�ص امل�ستهدفة للمبيعاتُ .حثّ
ال�صرافون على تبني �أ�سلوب يرمي �إلى ت�سويق ثمانية منتجات متميزة،
“ ،”Go for Gr-eightيوجب عليهم ت�سجيل كل زبون يف ثماين خدمات
م�صرفية مختلفة على الأقل يقدمها ويلز فارغو.

كان امل�شرفون يت�صلون مبديري امل�صرف هاتف ًيا
كل �ساعتني للتحقق من احل�ص�ص� .شعر ال�صرافون
بامل�ضايقة من جانب مديريهم .يف ظل ال�ضغوط،
بذل موظفو ويلز فارغو ق�صارى جهدهم لتحقيق
ح�ص�صهم ،مبا يف ذلك �إ�ضافة خدمات غري �ضرورية
وح�سابات لزبائن حاليني للم�صرف دون علمهم.
كانت الئحة قواعد ال�سلوك الداخلية يف ويلز
فارغو حتظر ال�سلوك غري القانوين ،مثل «التلفيق»،
�أي ا�ستخدام موظفني رقم التعريف ال�شخ�صي
 PINلزبون لفتح ح�سابات جديدة با�سمه ،لكن هذا
كان �شائ ًعا جدًا حتى �أم�سى معتادًا .عندما جرى
الإبالغ عن املتجاوزين ،عن طريق االت�صال باخلط
الهاتفي املبا�شر لق�سم مراقبة �أخالقيات املهنة داخل
امل�صرف ،مل ُتتخذ �أي �إجراءات .مل تكن هناك عواقب
وخيمة لل�سلوك ال�سيئ ،وا�ستمر احلال على ذلك.
�أ�سفرت �ضغوط عليا عن ك�شف �أكرث من  3.5مليون
ح�ساب بنكي مزيف ،ما �أدى �إلى فر�ض غرامات
مبدئية قدرها  185مليون دوالر على ويلز فارغو.
مواعيد نهائية مستحيلة | حددت
فوك�سفاغن ،لكي تبيع ع�شرة ماليني �سيارة �سنو ًيا
بحلول عام  ،2018مواعيد نهائية م�ستحيلة لإنتاج
�سيارات �صديقة للبيئة حتت�ضن ما ُي�سمى مبحركات
«الديزل النظيف» .كان مارتن فنرتكورن ،الرئي�س
التنفيذي ،معرو ًفا بتدخله يف �أدق التفا�صيل .ولقد عمد
�إلى دفع موظفيه التنفيذيني الذين قاموا ،بدورهم،
بفر�ض مواعيد نهائية ق�صرية مثرية لل�سخرية على
فرق الإنتاج .وقد د�أب املهند�سون ،ل�ضمان �أن تكون
ال�سيارات جاهزة لل�سري على الطرقات يف �إطار املوعد
املحدد ،على برجمتها بطريقة من �ش�أنها �أن تتحايل
على انبعاثات الغازات ،بينما هي يف احلقيقة كانت
تلوث �أكرث من معدل التلوث امل�سموح به قانو ًنا يف
الواليات املتحدة بنحو  40مرة.
كان �سلف فنرتكورن (ورئي�س جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا)،
الرئي�س التنفيذي الأ�سبق فرديناند بيي�ش ،قد �أجرى
تغيريات جوهرية يف الت�صميم محددًا ملهند�سيه مواعيد
ت�سليم ق�صرية ،ومهددًا بطردهم �إذا مل ينجزوا املهمة

يف املوعد املحدد .وكانت تلك ثقافة �شركة تدور حول
�إجناز ما �أعلى من التوقعات ب�أي ثمن.
في مرمى النيران | نفت ك ٌل من فوك�سفاغن
وويلز فارغو ،عندما اتُهمتا بارتكاب انتهاكات خلقية
على نطاق وا�سع� ،أي ت�صرف غري م�شروع من جانب
الإدارة .مل تكن �أي منهما راغبة يف درا�سة كيف
جعلت ال�ضغوط التنظيمية املوظفني يتبعون قادتهم
�إلى حافة الهاوية.
عندما اكتُ�شف حتايل فوك�سفاغن من ِقبل خرباء
يقي�سون انبعاثات الغازات (كانت والية كاليفورنيا
حتقق � ً
أي�ضا) ،مل يقر الرئي�س التنفيذي بذنبه
ومل يعرتف مب�س�ؤوليته جتاه حتديد �أهداف كبدت
ال�شركة خ�سائر بنحو  30مليار دوالر .بد ًال من ذلك،
مثلما حدث يف ويلز فارغو� ،ألقت الإدارة بالالئمة
على املوظفني.
ا�ضطرب مديرو فوك�سفاغن وحاولوا الت�شكيك يف
نتائج اختبارات انبعاثات الغازات ،عندما ا�ستدعتهم
هيئة كاليفورنيا للموارد اجلوية .تطلب الأمر عا ًما
كام ًال حتى يعرتفوا ب�أنه جرت برجمة �سياراتهم
على نحو مختلف لتجاوز اختبارات انبعاثات الغازات
وت�صورات الطرق .عندما انخف�ض �سعر ال�سهم،
قال فنرتكورن �إنه مل يكن يعلم �شي ًئا عن الت�ضليل
يف انبعاثات الغازات ،ولفت �إلى «الأخطاء املزعجة
لقليلني» .تن�صلت ال�شركة من م�س�ؤوليتها امل�ؤ�س�سية
�أمام الكونغر�س الأمريكي .كما �أوقفت ع�شرة تنفيذيني
� ً
أي�ضا خالل الأ�سابيع ال�ستة التي �أعقبت الف�ضيحة.
�شددت الإدارة العليا يف ويلز فارغو ،بعد طرد
�أكرث من خم�سة �آالف موظف ،على �أن ال�سلوك غري
اخللقي امل�ست�شري ال يعك�س ثقافتها .ومثلما قال
زميلي ت�شارلز غالنيك ،ف�إن ت�سريح امل�صرف ملا
ن�سبته  %2من القوة العاملة �إمنا يك�شف عن �أفكار
غريبة ب�ش�أن الثقافة التنظيمية .ال تزال تتوا�صل
تقارير حول كيفية حتقيق موظفي ويلز فارغو �أهداف
مبيعاتهم على نحو غري خلقي .على �سبيل املثال،
وبح�سب حكومة الواليات املتحدة ،كانوا قد قدموا
�صورة مغلوطة عن معلومات الدخل ب�ش�أن القرو�ض

ينبغي لإلدارة أن تستبصر عواقب تصرفاتها
وتروج لثقافة مؤسسية تلهم التابعين
		
لتحقيق نتائج دون خرق القانون
		

املجمعة ،ما �ساهم يف الأزمة املالية لعام  .2008يعيد
امل�صرف اليوم مبالغ لآالف من الزبائن ممن حتملوا
عبء الت�أمني الإ�ضايف على احليوانات الأليفة.
تغيير الثقافة المؤسسية | زعمت كل من
فوك�سفاغن وويلز فارغو �أنه جرى تنظيف �أق�سامها
املعنية من العنا�صر الفا�سدة ،لكن م�ستوياتها العليا
ال تزال تعج «باحلر�س القدمي» نف�سه .من جهة
خلقية منذ بدايتها وعلى
�أخرى ،تواجه �أوبر ق�ضايا ُ ُ
مدى �سبع �سنوات منذ �إن�شائها ،ما تعني عليها �أن
تخل بثقافتها امل�ؤ�س�سية املبدئية.
دوما حتمل
على الرغم من �أن �أوبر مل تقبل ً
امل�س�ؤولية عن �سائقيها� ،إال �أن �إدارتها واجهت مزيدً ا
خلقية جوهرية .مل تكن ال�شركة� ،إبان
من ق�ضايا ُ ُ
�إطالقها حتت ا�سم  UberCabيف �سان فران�سيك�سو
عام  ،2010مرخ�صة بو�صفها �شركة نقل ،لذلك
�أمرتها والية كاليفورنيا بوقف عملها .بد ًال من ذلك،
�أ�سقطت كلمة  Cabمن اال�سم ،ومن ثم ُولدت �أوبر.
كان ترافي�س كاالنيك امل�ؤ�س�س امل�شارك يف ال�شركة
النا�شئة منا�ص ًرا «ملواجهة �شريفة» ،وهو ما نقله �إلى
ال�ساحة العاملية .وعلى الرغم من �أنه جرى حظر
�شركة  UberPOPيف فرن�سا� ،إال �أن ال�شركة طلبت
من �سائقيها �أن يوا�صلوا العمل حتى جرى اعتقال
كبار م�س�ؤوليها.
رئي�سا تنفيذ ًيا،
�أقيل كاالنيك من من�صبه بو�صفه ً
�إال �أن ال�شركة ما زالت تواجه م�شاكل حول العامل،
ومن ذلك ما حدث يف الآونة الأخرية يف �إ�سبانيا.
�أو�ضحت «املعايري الثقافية» التي جرى �إر�سا�ؤها بعد
مغادرة كاالنيك �أن �أوبر �أدركت احلاجة �إلى مراجعة
ثقافتها امل�ؤ�س�سية .قال الرئي�س التنفيذي دارا
خو�سرو�شاهي ،القادم من �شركة �إك�سبيديا� ،إن �شعار
�أوبر اجلديد هو «�إننا نفعل ال�صواب ،انتهى الأمر».
لكي تفعل �شركات مثل ويلز فارغو وفوك�سفاغن
ال�صواب ،حتتاج ثقافتها امل� ّؤ�س�سية �إلى �أن تتغري.
فقد ا�ستقال الر�ؤ�ساء التنفيذيون منذ حدوث
�أزماتها الأخرية (دون الإقرار بامل�س�ؤولية) ،لكن على
النقي�ض مما حدث يف �أوبر ،جرى ا�ستبدال �أ�شخا�ص
من الثقافة امل�ؤ�س�سية نف�سها بهم .عندما تكون
امل�شاكل م�ست�شرية يف �شركة ،ف�إنه ينبغي لإدارتها
العليا مراجعة الذات.
�سبق �أن كتبت حول التداعيات الفل�سفية
للم�س�ؤولية عن الأعمال ال�شائنة لل�شركات .بينما
ينبغي لأ�شخا�ص �أن يتحملوا امل�س�ؤولية النهائية عن
ت�صرفاتهم ،ف�إن الكيان امل�ؤ�س�سي قد يتحمل جز ًءا
من امل�س�ؤولية ،لي�س �أقلها نتيجة للأهداف التي
و�ضعتها الإدارة العليا ،والثقافة التي يعمل املوظفون
يف ظلها .يف حالة فوك�سفاغن ،و�أوبر ،وويلز فارغو،
ينبغي للإدارة �أن ت�ستب�صر عواقب ت�صرفاتها وتروج
لثقافة م�ؤ�س�سية تلهم التابعني لتحقيق نتائج دون
خرق القانون.
• �إن .كريغ �سميث� :أ�ستاذ كر�سي يف الأخالقيات
وامل�س�ؤولية االجتماعية يف معهد �إن�سياد ،و�أ�ستاذ
متخ�ص�ص يف مركز �إن�سياد حلوكمة ال�شركات.
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مقال

شهر

الطاعة والصيام
السديس
أ .د .عبدالرَّحمن بْن عبدالعزيز ُّ

الرَّئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد ال َّنبوي
وإمام وخطيب المسجد الحرام

ب�سم اهلل ال َّرحمن ال َّرحيم
َ
احل ْم ُد هلل ا َّلذي هَ دَ ا َنا للإِيمْ َ ان َوالإِ ْ�سلاَ م،
َو َج َعل َنا ِمن �أُ َّم ِة َخيرْ الأَ َنامَ ،و َمنَّ َعل ْي َنا ِب ُق ْر ِب ُح ُلول
َ�ش ْهر َّ
وال�ص َيامَ ،وال َّت َه ُّجد َوال ِق َيامَ ،و َ�ص َّلى
الط َاعة ِّ
َ
اهلل َعلى َن ِب ْينا ُم َح َّمد َع ْبده َو َر ُ�سو ِل ِه� ،أ ْف َ�ضل َمنْ َ�ص َّلى
َو َ�صامَ ،و َ�أ ْت َقى َمنْ َت َه َّجد هلل َو َقام�َ ،ص َّلى اهلل َو َ�س َّلم
الك َرام ،والتَّا ِبعِينْ َو َمنْ
َو َبا َرك َع َل ْيه َو َعلى �آ ِل ِه البرَ َ َر ِة ِ
َّ
َت ِب َعهم ِب� ْإح َ�سان َما َت َعا َقب ال ُّنور والظالم.
�أ َّما َب ْعد:
َف َيا لها ِمن َف ْر َحة َغ ِامرة ،و َب ْه َجة َع ِامرة،
َو َ�س َعادَة هَ ِامرة ،و ُف ْر َ�صة با َ
خليرْ َب ِاهرةَ ،ت ِع ْي ُ�شها
َ
�أُ َّم ُت َنا الإِ ْ�سالم َّية يف هَ ذه الأَ َّيام الزَّاهرة .فهي �إزاء
ا�س ِت ْق َبال َ�ض ْيف َع ِظ ْيمَ ،و َوا ِفد َك ِريمْ َ ،و َرا ِفد بالبرَ َ َكات
ْ
ُم َح َّملَ ،و َوارِد بال َّن َف َحات مجُ َ َّمل ،ب�أَ ْج َوا ِئه الإ َميان َّية
ال َع ِب َقة ،و�أ َّي ِامه املُ َبا َركة ال َغدِ َقة .هو ِمن َف ْ�ضل اهلل
ُ�س ْب َحانه وتعالى على �أُ َّم ِت َنا الإِ ْ�سالم َّية ،ملا َل ُه ِمن
ا َ
خل َ�صا ِئ�ص وا َملزَ ا َيا ،وا َمل ْك ُر َمات وال َع َطايا .فقد
�أُ ْع ِط َيت فيه �أ َّم ُت َنا َو ُخ َّ�صت من ال َك َر َامات والهِ َبات
وال َّن َف َحات املُ َبا َر َكات ما َن َط َقت به الآ َياتُ ال َك ِريمْ َ ات،
و�ص َّح يف الآ َثار َوال ِّر َوا َيات؛ ففي َ�ص ِح ْيح ُم ْ�س ِلم
َ
من َحدِ ْيث �أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ ،ر�ضى اهلل عنه� ،أَنَّ َر ُ�س َ
ول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ق َال�« :إِ َذا َجا َء َر َم َ�ضانُ
اب ال َّنارَِ ،و ُ�ص ِّفدَ ِت
اب الجْ َ َّن ِةَ ،و ُغ ِّل َق ْت �أَ ْب َو ُ
ُفت َِّح ْت �أَ ْب َو ُ
َّ
ال�ش َي ِاطنيُ»( . )1ويف َلف ٍْظ لل ُب َخاريِّ �« :إِ َذا د ََخ َل َ�ش ْه ُر
)
(
2
َ
ال�س َماءِ»  ،ويف َلف ٍْظ َع ْند
َر َم َ�ضانَ ُفت َِّح ْت �أ ْب َو ُ
اب َّ
اب ال َّر ْح َم ِة»(َ ،)3و ِع ْندَ الترِّ مذيِّ
ُم ْ�س ِل ٍمُ « :فت َِّح ْت �أَ ْب َو ُ
َ
اجه َ
اب ال َّنا ِر َف َل ْم ُي ْفت َْح
وغيرْ ِ هماَ « :و ُغ ِّل َق ْت �أ ْب َو ُ
وا ْبن َم َ
َ
َ
َ
َ
ُ
لجْ
َ
َّ
ْ
اب،
ابَ ،وفت َِّح ْت �أ ْب َو ُ
اب ا ن ِة فل ْم ُي ْغلقْ ِمن َها َب ٌ
ِم ْن َها َب ٌ
َ
َو ُي َنا ِدي ُم َنادٍ َيا َب ِاغ َي الخْ َ يرْ ِ �أ ْق ِب ْلَ ،و َيا َب ِاغ َي َّ
ال�ش ِّر
�أَ ْق ِ�ص ْر»(.)4
َ
َ
اب اجل َّنة �أن ُت َفتَّحَ ،ف�أ ْينَ
َف َقدْ �أَ ْو َ�ش َكتْ �أ ْب َو ُ
اب ال َّنار ُت َغ َّلقَ ،ف�أَ ْين التَّا ِئ ُبون؟!
ال َّر ِاغبون؟! َو َكادَت �أَ ْب َو ُ
ال و�سه ً
�أهْ ً
ال�صو ِم وال ِّذ ْك ِر
ال ب َِ�ش ْه ِر َّ
و َم ْر َح ًبا ِبوَحِ يدِ الدَّهْ ِر يِف ال ْأج ِر
وا�س َت ِب ُقو
ا�س َت ْق ِب ُلوا �ش ْه َر ُك ْم يَا قو ُم ْ
َف ْ
َ
ال�س َعا َد ِة وا َ
ياتِ ال ال ِو ْز ِر
خل رْ َ
�إِلى َّ
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َفمِ نَ ا َمل ْع ُلوم َعا َّمة َو َ�ش ْر ًعاَ ،و َّ
الذا ِئع ا َّلذي َل ْي َ�س
َ
ا�س َب ٌة َك ِريمْ َ ة،
ن
له ُن ْكر َولاَ ِب ْدع� :أنَّ َ�ش ْه َر َر َم َ�ضان ُم َ
َو ُف ْر َ�صة ِبا َ
َّ
خليرْ َعمِ ْي َمة ،فهو َ�ش ْهر ال َف ْ�ضل ال�شهِ يرْ ،
َ
وال َك َرم الأَ ِثيرْ َ ،ت ْه ُفو �إِلي ِه الأ ْر َواحَ ،وت َْ�شتَاق �إليه
ال ُّن ُفو�س و َت ْرتَاح ،فالأَ ْب َ�صار �إليه ت َّوا َقة ،وال ُق ُلوب
�إليه ُم ْ�شتَا َقة ،هَ َف ْت َل ُه الأَ ْ�ش َواقَ ،وتَلقَّته بالعَبرَ َ ات
الأَ ْحدَ اق.
ال ُق ُلـوبُ َل َك َل ْه َفـى م ُْ�ش َتا َق ٌة
و�س َِ أل ْف َ�ضال َِك َج ْذ َلى ت َّواق ٌة
َو ُن ُف ٌ
يف َ�ش ْهر َر َم َ�ضان املُ َبا َرك :تَزْ دَانُ ِفي ِه َد َواعي
ا َ
وال�صالح ،وال َع َطاء وال َفلاَ ح ،وال َّت ْو ِفيق
َّ
خليرْ
َ
َّ
َ
ُ
اب اجل َّنات َوت ُْ�س َت ْم َطر
و
ب
�
أ
فيه
َّح
ت
ف
ت
اح،
ج
ن
َْ ُ
وال َ
ال َّر َح َمات ،و ُت ْر َفع ال َّد َر َجات َو ُت�ؤ َْمن ال َّد َر َكات و ُت ْغفرَ
ال�س ِّي َئات ،وتحُ َ ُّط
ال َّزلاَّ ت ،و ُت َقال ال َعثرَ ات و ُت َكفَّر َّ
الأَ ْو َزار و ُت َكفَّر ا َ
خل ِط ْي َئات.
َ
و�ص َلوات ،و�أ ْد ِع َية
يف َ�ش ْه ِر َر َم َ�ضانَ ِ :تالو ٌة َ
َ
ْ
و�صدَ َقات ،و�أَذكار ود ََع َوات،
َو َر َجا َءاتُ ،
وج ْو ٌد َ
َ
اجا ٌة َود َُعا ٌء،
و�ض َر َاع ٌة وا ْب ِت َهالاَ ت ،يف رم�ضانُ :م َن َ
ُ
َو�س ٌل َو َر َجا ٌء،
وخ ُ�ضو ٌع َو َث َنا ٌءَ ،وتذ ُّل ٌل َو ُب َكا ٌءَ ،وت ُّ
َو ْاع ِت َ�صا ٌم َوال ِت َجا ٌء .فالأَ ْو َقات َّ
بالط َاعات وال ُق ُر َبات
بال�س ِك ْي َنة ُّ
والط َم�أْ ِن ْي َنة بَهِ َجة
َم ْع ُمو َرة ،والأَ ْر َواح َّ
َم ْغ ُمو َرةَ ،ف َذلكم هو َ�ش ْه ُر َر َم َ�ضان ،وذلكم َف ْح َواه
الغ ِت َنام َّ
َو َم ْب َناهَ .ف َهذه د َْع َوة ْ
وا�س ِت ْثمار �أَ َّي ِامه
ال�شهر ْ
وليا ِلي ِه ،بل َد َقا ِئقه َو َث َوا ِني ِه.
�أَ َتى َرم َ
َ�ض ُان َم ْز َرعَة ال ِع َباد
ل َت ْطهِري ال ُق ُلوب مِ ن ال َف َ�ســاد
َف�أَ ِد ُح ُقـو َقــه َق ْو ًال َو ِف ْعال
َ
َّ
َ
ْ
وزادَك فاتخِ ذه لِل َم َع ـ ـ ــاد
َف َمن َز َرع ا ُ
حل ُبوب ومَا َ�س َقاهَا
()5
َ
َت�أ َّوه َنا ِد َمًا َيـ ْوم ا َ
حل�صَ ـ ــاد
�إِحتاف َ
اجل َنان با�ستعداد ال�سلف ال�صالح
ال�صالح َكا ُنوا َيت ََ�ش َّو ُفون
ال�سلف َّ
ال�ستقبال رم�ضان� :إنَّ َّ

وب َطا َلت
ِل َر َم َ�ضان ،و َي ْف َر ُح ْون ِبه َف َر َح املُ ِح ِّب بمِ َ ْح ُب ٍ
بي� ،صلى اهلل
َغ ْي َبتُهَ ،و َت َنا َءتْ �أَ ْو َبتُهَ ،ب ْل َكان ال َّن ُّ
عليه و�سلمُ ،ي َب ِّ�شر �أَ ْ�ص َحا َب ُه ِب ُقدُوم َ�ش ْهر َر َم َ�ضان،
و ُي َ�ش ِّوقهم و ُي َرغبهم ِف ْي َما ِفي ِه ِمن ال َف ْ�ضل ال َع َظيم
وا َ
�سائي عن
خليرْ ال َعمِ ْيمَ ،فقْد َر َوى ال ُ
إمام �أَ ْح َمد وال َّن ُّ
بي� ،صلى
�أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه ،قالَ :كانَ ال َّن ُّ
اهلل عليه و�سلمُ ،ي َب ِّ�شر �أَ ْ�ص َحا َب ُه ف َي ُقولَ « :ق ْد َجا َءكم
َ�ش ْهر َر َم َ�ضان�َ ،ش ْه ٌر ُم َبا َركَ ،كتَب اهلل َع َل ْيكم ِ�ص َي َامه،
اب َ
اجل ِحيم،
اب ِ
اجل َنان َو ُت ْغ َلقُ ِفي ِه �أَ ْب َو ُ
ِفي ِه ُت ْفت َُح �أَ ْب َو ُ
َ
َو ُت َغ ُّل ِفي ِه َّ
ال�ش َي ِاطينْ ِ ،في ِه َل ْي َل ٌة َخيرْ ِمن �أ ْلف َ�ش ْهرَ ،منْ
ُح ِرم َخيرْ ُ ها َف َق ْد ُح ِر َم»(.)6
قال َ
احلا ِف ُظ ا ْبنُ َر َج ٍب ،رحمه اهلل«:قال َب ْع ُ�ض
َ
ٌ
َ
َّ
ال ُع َل َماء :هَ ذا احلدِ ْيثُ �أ ْ�صل يف َت ْه ِنئة النا�س َب ْع�ضهم
َب ْع ً�ضا ِب َ�ش ْهر َر َم َ�ضانَ ،ك ْي َف َال ُي َب َّ�ش ُر املُ�ؤ ِْمنُ ِب َفت ِْح
واب
اجل َنانِ ؟! َك ْي َف َال ُي َب َّ�ش ُر املُ ْذ ِن ُب ِب َغ ْل ِق �أَ ْب ِ
�أَ ْب ِ
واب ِ
ال ِّنيرْ َ انِ ؟! َك ْي َف َال ُي َب َّ�ش ُر ال َعا ِق ُل ِب َو ْق ٍت ُي َغ ُّل ِفيه
()7
َّ
ال�ش ْي َطانُ ؟! ِمنْ �أَ ْينَ ُي ْ�ش ِب ُه هَ َذا الز ََّمانَ َز َمانٌ؟!!» .
َ
َو َ�سار َع َلى َد ْر ِبهم ،وا ْق َت َفى �أ َث َرهم التَّا ِب ُعونَ َو َمنْ
َب ْعدهُ م ف َما َق َّ�ص ُروا َوال َف َّر ُطوا ،ا ْق َت َف ُروا َ�س ْع َيهم،
وا ْقتَفوا هَ ْد َيهم ،يقول ُمع َّلى ْبنُ ال َف ْ�ضلَ « :كا ُنوا
َي ْد ُعون اهلل تعالى ِ�ستَّة �أَ ْ�ش ُهر �أَنْ ُي َب ِّل َغهم َر َم َ�ضان،
َو َي ْد ُع ْونه ِ�ستَّة �أَ ْ�ش ُهر �أَنْ َي َت َق َّبل ِم ْن ُهم»َ .ف َما َي َكاد َي ُحل
ِبهم َو َي ْن ِزل بِدَ ارِهم؛ حتَّى ُي َه ِّيئوا َل ُه �أَ ْن َواع َّ
الط َاعات،
ال�ص َ
«احل ْل َية»
احلاتَ ،ر َوى ا ِلإ َم ُام �أ ُبو ُن َع ْيم يف ِ
و�أَ ْع َمال َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َعنْ �أَ ِبي َع ْمرو الأ ْوز ِاع ِّي ،قال :كانَ َي ْح َيى ْبنُ �أ ِبي ك ِث ٍري
َي ْد ُعو َح ْ�ض َر َة َ�ش ْه ِر َر َم َ�ضانَ « :الل ُه َّم َ�س ِّل ْم ِني ِل َر َم َ�ضانَ ،
َو َ�س ِّل ْم ليِ َر َم َ�ضانَ َ ،وت ََ�س َّل ْم ُه ِم ِّني ُم َت َق َّب ًال»(َ .)8ف َه َذا َعن
ا�س ِت ْعدَ ا ِد َنا َن ْحنُ ؟!
ا�س ِت ْعدَ ا ِدهم َف َك ْي َف َعن ْ
ْ
ِالب َكاتِ
َجا َء َ�ش ْه ُر ِّ
ال�ص َيا ِم ب رَ َ
َف�أَ ْكرِم ِب ِه مِ نْ َزائِرٍ هُ َو �آتِ

()9

�شهر رم�ضان نفحة �إلهية ومنحة ربانية� :أَ َّي ُام
َر َم َ�ضان و َليا ِليه ُم َب َّج َلة َك ِريمْ ة ،با َ
خليرْ َ ات َجمِ ْي َمة،
وبال َف َ�ضا ِئل َعمِ ْي َمةَ ،و�آ َثارها َ
احلمِ ْيدة َحا ِدثة َو َقدِ يمْ ة،
َ�ش ْه ٌر َج َرت َّ
بالط َاعات �أَ ْن َها ُره ،و َت َف َّت َق ْت َعن �أَ ْك َمام
ُ
ا َ
ْ
خليرْ والبرِ �أَ ْزهَ ا ُره :ما بَينْ َ�ص ْوم َي ْن َفع ،وق ْر�آن َي�ش َفع،
وعينْ ت َْد َمع.
ود َُعاء ُي ْ�س َمعِ ،وذ ْكر ُي ْر َفع ،و َق ْلب َيخْ َ�شعَ ،
َو َق ْد َخ َّ�ص اهلل َ�ش ْهر َر َم َ�ضان بمِ َ �آ ِثر َع َظ ْي َمةَ ،وم َب ِاهج
َك ِريمْ َ ةَ ،وم َف ِاخر َجل ْي َلةَ ،وم َنا ِقب َكمِ ْيلة -ف�ض ًال ِمن
اهلل و ِن ْع َمةَ -و ِمن ِت ْل ُكم امل�آثر وا َمل َف ِاخر وا َمل َنا ِقب:
ال�صيام،
• �أنَّ اهلل تعالى اخْ ت ََّ�ص ُه بفري�ضة ِّ
فقال تعالى}:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﯨ{
(البقرة :من الآية َ ،)185و َرتَّب عليه خيرْ َ
اجلزا ِء
َ�ص ُ
اهلل ُ�س ْب َحان ُهَ
َو�أَ ْو َفاهَ ،و َ�أ ْع َظ َم ُه َو ُم ْن َت َها ُهَ ،و َقدِ اخْ ت َّ
ال�ص َيام ِمنْ بَينْ ِ َ�سا ِئر الأَ ْع َمالَ ،و َو َعد َع َل ْي ِه
ِب�أَ ْج ِر ِّ
َ
اجلزَ ا َء ال َع ِظ ْي َم ممِ َّ ا ال َيخْ ُط ُر َع َلى َق ْل ِب ال َفهِ ْيم! .فقد
ال�ص ِح ْيح َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ ،ر�ضي اهلل عنه،
َث َبتَ فيِ َّ
ُّ
ُ
َ
َ
َع ِن ال َّن ِب ِّي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :كل َع َم ِل ا ْب ِن
�آد ََم ُي َ�ض َاع ُف الحْ َ َ�س َن ُة َع ْ�ش ُر �أَ ْم َثا ِل َها �إِ َلى َ�س ْبعِمِ ا َئ ِة

ال�ص ْو َم َف�إِ َّن ُه ليِ َو�أَ َنا
ِ�ض ْع ٍفَ ،ق َال اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل� :إِال َّ
َ
ل�صا ِئ ِم
�أَ ْج ِزي ِب ِه ،يَدَ ُع َ�ش ْه َو َت ُه َو َط َع َام ُه ِمنْ �أ ْج ِليِ .ل َّ
َف ْر َح َتانِ َ :ف ْر َح ٌة ِع ْندَ ِف ْط ِر ِه َو َف ْر َح ٌة ِع ْندَ ِل َقا ِء َر ِّب ِه.
َولخَ ُ ُل ُ
ِيح المْ ِْ�س ِك»(.)10
وف ِفي ِه �أَ ْط َي ُب ِع ْندَ اللهَّ ِ ِمنْ ر ِ
َ
َ
َ
�أَ ُّيها الأ ِح َّبة الأ َما ِثل :لي�س هذا ف ْ�ضل َر َم َ�ضان
َف َح ْ�سب! َب ْل َج َعل ال َّر ُب َ�س ْب َحانه وتعالى– ِن ْع َمة ِم ْن ُه
ال�ص ْوم ُج َّنة َي ِقي ِمن ال َّنارَ ،و ُي َق ِّرب ِمن ال َّت ْق َوى
َو ِم َّنةَّ -
َ
واجل َّنة ،قال تعالى} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{
اري و ُم ْ�سل ٌم عن �أبي
(البقرةَ ،)183 :و َر َوى ال ُب َخ ُّ
هريرة ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال َر ُ�سول اهلل� ،صلى
وع ْند �أَ ْح َمد
«ال�ص َيام ُج َّنة»(ِ ،)11
اهلل عليه و�سلمِّ :
َ
ْ
َ
اجه وغيرْ ِ هم عن ُعث َمان ْب ِن �أبي
ائي وا ْب ِن َم َ
وال َّن َ�س ِّ
للهّ
ال َعا�ص ،ر�ضي اهلل عنه ،قال�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�س َ
ول ا ،
�صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ي ُق ُ
«ال�ص َي ُام ُج َّن ٌة ِمنَ ال َّنا ِر
ولِّ :
َك ُج َّن ِة �أَ َحدِ ُك ْم ِمنَ ا ْل ِقت َِال»( ،)12ويف َلف ٍْظ ِع ْند �أَ ْحمد
ني ِمنَ ال َّنارِ»( .)13وب َّوب
ِب�إِ ْ�س َنادٍ َح َ�س ٍنَ « :و ِح ْ�صنٌ َح ِ�ص ٌ
ا ْبنُ ُخزَ يمْ ة يف «�صحيحه» ( )193 /3با ًبا َو َ�س َم ُه ب ــ:
بال�صوم ِمن ال َّنار»�« ,إذ اهلل ع َّز َّ
وجل
االج ِت َنان َّ
« َباب ْ
ال�ص ْوم ُج َّنة ِمن ال َّنارَ ،ن ُع ْو ُذ باهلل ِمن ال َّنار».
َج َعل َّ
ٌ
َّ
َّ
ال�صيام ُجنة ِمن النارَ ،و ِح ْ�صن َح ِ�صينْ
وكما �أنَّ ِّ
اخلزْ ي َوال َب َوارَ ،ف ُهو � ً
أي�ضا َو ِ�س ْيلة َو َ�س َبب
ِمن دَا ِر ِ
اجل َنان و َن ْيل ر َِ�ضا ال َّرحمن؛ َف َق ْد َر َوى ا ِلإ َمام
ِلد ُُخ ْول ِ
�سائي ب� ْإ�س َنادٍ َ�ص ِح ْي ٍح َعن َر َجاء ْبن َح ْي َوة،
�أَ ْح َمد َوال َّن ُّ
َ
عن �أَبي �أُ َم َامة ال َب ِاهلي ،ر�ضي اهلل عنه ،قال�« :أ َت ْيتُ
َر ُ�س ْو َل اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ف ُق ْلتُ  :يا َر ُ�سول
اهللُ ،م ْرنيِ ِب َع َم ٍل � ُآخ ُذه َع ْنك ُي ْد ِخ ُل ِني َ
اجل َّنة ،قال:
ال�ص ْو ِم؛ َف ِ�إ َّن ُه لاَ ِم ْث َل َلهُ» ،ويف ِر َواية« :ف�إ َّن ُه ال
َ
«ع َل ْي َك ِب َّ
ِع ْد َل َلهُ» .قال َر َجا ُء ْبنُ َح ْي َوةَ :ف َما ُر ِئ َي �أَبو �أُ َم َام َة َولاَ
ْام َر�أَ ُت ُه َولاَ َخا ِد ُم ُه �إِلاَّ ُ�ص َّي ًاماَ .ق َالَ :ف َكانَ �إِ َذا ُر ِئ َي فيِ
دَار ِِه ْم د َُخا ٌن ِبال َّن َها ِر ِق َيل ْاعترَ َاهُ ْم َ�ض ْي ٌف َنزَ َل بِهِ ْم
َنا ِز ٌل»( .)14و َت ْر َجم عليه ا ْبنُ ِح َّبان يف «�صحيحه» (/8
ال�ص ْوم ال َي ْعدِ ُل ُه َ�شيء
 ،)211فقالِ «:ذ ْكر ال َب َيان ب�أنَّ َّ
ِمن َّ
الط َاعات».
• َومن َم�آ ِثر َر َم َ�ضان الأَ ِن ْي َقةَ ،و َم َب ِاه ِجه ال َور ْي َقة:
ال�صائِمِ ني َي ْوم ال ِق َي َامة ،بباب
َ�ص َّ
�أنَّ اهلل تعالى اخْ ت َّ
ْ
اجل َنان ،ال ُيزَ ِاح ُمهم َعليه �إِن ٌ�س وال َجان،
ِمن �أَ ْب َواب ِ
اب ال َّر َّيانَ ،منْ د ََخله ا ْر َت َوى َو َعا�ش يف َ
اجل َّنة
�إ َّن ُه َب ُ
َر َّيان ال ُي ِ�صبه َع َط ٌ�ش وال َظ َم�آن ،م َّنة ال َّرحيم َال َّرحمن
اري و ُم ْ�سل ٌم َعنْ
ال�ص َّوام! فقد روى ال ُب َخ ُّ
على ِع َبا ِده ُ
ال�س ِاعدي ،ر�ضي اهلل عنهَ ،ق َالَ :قالَ
َ�س ْه ِل ْب ِن َ�س ْعدٍ َّ
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � ،صلى اهلل عليه و�سلم� «: ،إِنَّ فيِ الجْ َ َّن ِة
ال�صا ِئ ُمونَ َي ْو َم
َبا ًبا ُي َق ُال َل ُه ال َّر َّيانُ َ ،ي ْد ُخ ُل ِم ْن ُه َّ
ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ال َي ْد ُخ ُل َم َع ُه ْم �أَ َح ٌد َغيرْ ُ هُ ْمُ ،ي َق ُال� :أَ ْينَ
ْ
ال�صا ِئ ُمونَ ؟ َف َي ْد ُخ ُلونَ ِم ْنهُ؛ َف�إِ َذا د ََخ َل � ِآخ ُرهُ ْم ُ�أغ ِلقَ
َّ
اجه
َف َل ْم َي ْد ُخ ْل ِم ْن ُه �أَ َحدٌ»(ِ ،)15
وع ْند الترِّ مذيِّ وا ْبن َم َ
ائي
بز َيادة«َ :منْ د ََخ َل ُه مل َي ْظ َم�أ �أبَدً ا»(َ .)16و َر َواه ال َّن َ�س ُّ
وا ْبنُ ُخزَ يمْ َ ةِ ،ب َلف ِْظ« :ف� َإذا د ََخ َل � ِآخ ُرهُ ْم� ،أُ ْغ ِلقَ َ ،منَ
د ََخ َل َفي ِه َ�ش ِر َبَ ،ومنْ َ�ش ِر َب ،مل َي ْظ َم�أ �أَبَدً ا»(.)17
َوب َّو َب عليه ا ْبنُ ُخزَ يمْ َ ة يف «�صحيحه» (،)199 /3

فقالَ :باب ذكر باب َ
اجل َّنة ا َّلذي يخ�ص بدخوله
ال�ص َّوام دون َغيرْ ِ هم «ونفي َ
الظ َم�أ َع َّمن َي ْد ُخل
ُ
اجل َّنة ،و َي ْ�ش َرب من َ�ش َرا ِبهاَ ،ج َعل َنا اهلل ِم ْن ُهم».
�أَ ُّيها ا ِلإخْ َوة الأَ َكارِمِ :ومن َف َ�ضا ِئل َر َم َ�ضان
اجل َ�سامَ ،
ال ِع َظامَ ،
و�ش َما ِئل ِه ال ِف َخام:
وخ َ�صا ِئ�صه ِ
وا�س ِت َجا َبة ال َّد َعواتَ ،و ِعتْق
�أنَّ فيه �إِ َقال َة ال َعثرَ َ اتْ ،
ال ِّر َقاب ِمن املُ ْو ِبقَات .فقد َذ َك َر اهلل تعالى الدُّعاء
ال�صيام؛ فقال تعالى} :ﯩ
يف �أَ ْث َناء �آ َيات ِّ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ{َ ،و َر َوى ال َإمام �أَ ْحمد يف «م�سنده»

َعنْ َ�أ ِبي هُ َر ْي َرةَ�َ ،أ ْو َعنْ َ�أ ِبي َ�س ِعيد ،ر�ضي اهلل عنهما،
قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِنَّ
للِهّ ُع َتقَا َء فيِ ُك ِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َلةٍِ ،ل ُك ِّل َع ْبدٍ ِم ْن ُه ْم د َْع َو ٌة
اجه ب� ْإ�س َنادٍ َح َ�س ٍن َعنْ
ُم ْ�ست ََجا َب ٌة»(َ ،)18و َر َوى ا ْبنُ َم َ
للهّ
َجا ِب ٍر ،ر�ضي اهلل عنهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول ا � ،صلى
وجل ِع ْندَ ُك ِّل ِفط ٍرْ
اهلل عليه و�سلم�« :إِنَّ هلل ع َّز َّ
ُع َتقَا َءَ ،و َذ ِل َك فيِ ُك ِّل َل ْي َلةٍ»( ،)19وقال ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�سلم« :ثَلاَ َث ٌة لاَ ُت َر ُّد د َْع َو ُت ُه ْم»َ ،
وذ َك َر ِم ْن ُهم
«ال�صا ِئم حتَّى ُيف ِْط َر»( ،)20و َت ْر َجم عليه ا ْبنُ ِح َّبان يف
َّ
ا�س ِت َجابة
«�صحيحه» ()214 /8؛ فقال«ِ :ذ ْك ُر َر َجاء ْ
ال�صا ِئم ِع ْند �إف َْطا ِرهِ».
د َُعاء َّ
• ومن َم�آثره َوم َنا ِقبه� :أنَّ َ�ش ْهر َر َم َ�ضان ِفي ِه ل ْيل ٌة
َخيرْ ِمن �أَ ْل ِف َ�ش ْهر ،قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{ (القدر1 :

 َ .)5ومنْ ُح ِرم َخيرْ َ ها َف َقدْ ُح ِرم ا َخليرْ ُك َّله حلديث
�أَ ِبي هُ َر ْي َر َة ،ر�ضي اهلل عنهَ ،ق َال :لمَ َّا َح َ�ض َر َر َم َ�ضانُ ،
َق َال َر ُ�س ُ
هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ « :قدْ َجا َء ُك ْم
ول ا ِ
َ�ض ُ
َر َم َ�ضانُ �َ ،ش ْه ٌر ُم َبا َر ٌك ،افْترَ َ
اهلل َع َل ْي ُك ْم ِ�ص َي َامهُ،
اب الجْ َ ِح ِيم،
اب الجْ َ َّن ِةَ ،و ُت ْغ َلقُ ِفي ِه �أَ ْب َو ُ
ُت ْفت َُح ِفي ِه �أَ ْب َو ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
َو ُت َغ ُّل ِفي ِه َّ
ال�ش َي ِاطنيُِ ،في ِه ل ْيلة َخيرْ ٌ ِمنْ �أل ِف �ش ْه ٍرَ ،منْ
()21
ُح ِر َم َخيرْ َ هَ اَ ،ف َقدْ ُح ِر َم»  .وروى ال ُب َخاريُّ و ُم ْ�سل ٌم
ر�ض َي ُ
النبي� ،صلى
عن �أبي هُ َرير َةِ ،
اهلل عنهُِ ،
عن ِّ
اهلل عليه و�سلم� ،أنه قال«َ :من َي ُق ْم ليل َة ال َقدْ ِر �إميا ًنا
َقد َّم من َذن ِبه»(.)22
واحت�سا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه َما ت َ
�أَ ُّيها الإِخْ َوة الأَ َم ِاجد� :إنَّ �إِ ْد َراك َ�ش ْهر َر َم َ�ضان
َ�س َب ُب َن ْيل َ
ال َمان
اتَ ،و ْ أ
اجل َّنات ،والترَّ َ ِّقي فيِ ُع ُل ِّو ال َّد َر َج ِ
ات؛ وال َف ْوز بمِ َ ْر َ�ضاة َر ِّب البرَ ِ َّيات ،وتلك
ِمنَ ال َّد َر َك ِ
َ
َ
ْ
�أَ ْع َظم ال َّر َجا َءات .روى الإمام �أحمد َعنْ طل َحة ْب ِن
هلل ،ر�ضي اهلل عنه� :أَنَّ َر ُج َلينْ ِ َقدِ َما َع َلى َر ُ�س ِول
ُع َب ْيدِ ا ِ
هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ ،و َكانَ ِ�إ ْ�سال ُم ُه َما َجمِ ي ًعا،
ا ِ
َو َكانَ �أَ َحدُهُ َما �أَ َ�ش َّد ْاج ِت َهادًا ِمنْ َ�ص ِاح ِب ِهَ ،ف َغزَا المْ ُ ْج َتهِ ُد
ا�ست ُْ�شهِ دَ ُ ،ث َّم َم َكثَ ْال َآخ ُر َب ْعدَ ُه َ�س َن ًة ُث َّم ُت ُوفيِّ َ ،
ِم ْن ُه َما َف ْ
َ
َ
اب
َق َال َط ْل َح ُةَ :ف َر�أ ْيتُ ِفي َما َي َرى ال َّنا ِئ ُم َك�أنيِّ ِع ْندَ َب ِ
الجْ َ َّن ِة�ِ ،إ َذا �أَ َنا بِهِ َما َو َق ْد َخ َر َج َخا ِر ٌج ِمنَ َ
اجل َّن ِة،
َف�أَ ِذنَ ِل َّلذِ ي ُت ُوفيِّ َ ْال ِآخ َر ِم ْن ُه َماُ ،ث َّم َخ َر َج َف�أَ ِذنَ ِل َّلذِ ي
ا�ست ُْ�شهِ دَُ ،ث َّم َر َج َعا �إِليَ َّ َف َقاال ليِ  :ا ْر ِج ْع َف�إِ َّن ُه لمَ ْ َي�أْنِ َلكَ
ْ
ا�س َف َع ِج ُبوا ِل َذ ِل َك،
َب ْعدَُ ،ف�أَ ْ�ص َب َح َط ْل َح ُة ُي َحدِّ ُث ِب ِه ال َّن َ
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هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ف َق َال:
َف َب َل َغ َذ ِل َك َر ُ�س َول ا ِ
ُ
َ
َ
ا
ول
�س
ر
ا
ي
وا:
ل
ا
ق
؟»
ِ«منْ �أَيِّ َذ ِل َك َت ْع َج ُب
هلل ،هَ َذا َكانَ
ونَ
ِ
َ َُ
هللَ ،ود ََخ َل هَ ذاَ
ْ
ا�ستُ�شهِ دَ فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ
�أَ َ�ش َّد ْاج ِت َهادًا ُث َّم ْ
َ
الجْ َ َّن َة َق ْب َلهَُ ،ف َق َال�« :أ َل ْي َ�س َق ْد َم َكثَ هَ َذا َب ْعدَ ُه َ�س َن ًة؟»،
َقا ُلواَ :ب َلى .قالَ « :و�أَ ْد َر َك َر َم َ�ضانَ َف َ�ص َامهُ؟»َ ،قا ُلوا:
ال�س َن ِة؟»َ ،قا ُلوا:
َب َلى ،قالَ « :و َ�ص َّلى َك َذا َو َك َذا َ�س ْجدَ ًة فيِ َّ
َب َلىَ ،ق َال َر ُ�س ُ
َ
هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :ف َما
ول ا ِ
()23
َ
ال ْر ِ�ض» .
ال�س َما ِء َو ْ أ
َب ْي َن ُه َما �أَ ْب َع ُد َما بَينْ َ َّ
• ال زِلناِ ،ب َف ْ�ضل اهلل َت َعالى ،فيِ َم ْو ِكب َم�آثر
ال�ص َيام وال ِق َيامَ ،فمِ نَ
َر َم َ�ضان ،و َف َ�ضا ِئل َ�ش ْهر ِّ
َّ
امل َنا ِقب ال َبه َّية ،وا َمل�آثر املُ َبا َركة الند َّية� :أنَّ ال ُع ْم َرة
بي� ،صلى اهلل عليه
يف َر َم َ�ضان َت ْعدِ ل َح َّج ًة َم َع ال َّن ِّ
ا�س،
و�سلمَ .ف َق ْد َر َوى ال ُب ُّ
خاري و ُم ْ�سل ٌم َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ر�ضي اهلل عنهماَ ،ق َال لمَ َّا َر َج َع ال َّن ِب ُّي� ،صلى اهلل عليه
و�سلمِ ،منْ َح َّج ِت ِه َق َال لأُ ِّم ِ�س َنانٍ الأَ ْن َ�صا ِر َّي ِة«َ :ما
َم َن َع ِك ِمنَ الحْ َ ِّج؟»َ .قا َل ْت �أَ ُبو ُف َالنٍ َ -ت ْع ِني َز ْو َج َها-
ا�ض َحانِ َ ،ح َّج َع َلى �أَ َحدِ ِه َماَ ،وال َآخ ُر َي ْ�س ِقى
َكانَ َل ُه َن ِ
�أَ ْر ً�ضا َل َناَ .ق َالَ « :ف ِ�إنَّ ُع ْم َر ًة فيِ َر َم َ�ضانَ َتق ِْ�ضى َح َّج ًة
لفظ ِع ْندَ ال ُب َخاريِّ َ « :ف�إِ َذا
�أو َح َّجة َم ِعي»( .)24ويف ٍ
َكانَ َر َم َ�ضانُ ْاع َتمِ ِري ِفي ِه َف ِ�إنَّ ُع ْم َر ًة فيِ َر َم َ�ضانَ
لفظ لأحمد و ُم ْ�سلمَ « :ف ِ�إنَّ ُع ْم َر ًة ِفي ِه
َح َّج ٌة»( ،)25ويف ٍ
َت ْعدِ ُل َح َّج ًة»( .)26قال ا ْبنُ العربي املالكي ،رحمه
اهلل« :حديث ال ُع ْمرة هذا �صحي ٌح ،وهو ف�ض ٌل ِمن
اهلل َو ِن ْع َمة َف َق ْد �أَ ْد َر َكت ال ُع ْمرة َم ْن ِز َلة َ
احل ِّج با ْن ِ�ض َمام
َر َم َ�ضان ِ�إل ْي َها» ،وقال ا ْبنُ َ
اجل ْوزي ،رحمه اهلل« :فيه
�أنَّ َث َواب ال َع َمل َي ِز ْيد ِبز َيادَة َ�ش َرف ال َو ْقت كما َي ِز ْيد
ِب ُح ُ�ضور ال َق ْلب و ِب ُخ ُلو�ص ال َق ْ�صد»(.)27
القر�آن ورم�ضان قرينان ال يفرتقان ،و�شفيعان ال
ال�ص َيام وال ِق َيام�َ ،ش ْهر ال ُق ْر�آن
يردانَ :ر َم َ�ضان َ�ش ْهر ِّ
وال ُف ْر َقان�َ ،ش ْهر ال َّت ْن ِز ْيل َوالترَّ ْ ِت ْيلَ .ق ْد َج َمع اهلل
ُول ال ُق ْر�آن ال َع ِظ ْيم يف
تعالى بينهما؛ فكان َم ْبد�أُ ُنز ِ
َ
ال�ش ْهر املُ َبارك ال َك ِريمْ ؛ فال ُي ْذ َكر �أ َحدُهُ ما �إلاَّ
هَ ذا َّ
َمع ال َآخر ،يقول اهلل تعالى} :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﯨ{ (البقرة :من الآية .)185
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وجالل ا ْقترِ َانهما �أنْ َج َع َلهما
ِومن َع ِظ ْيم ْاج ِت َماعهماَ ،
بي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�َ ،ش ِف ْي َعني ُمتَالز َِمني،
ال َّن ُّ
َ
َ
َ
َو َق ِر ْينان ال َيفْترَ ِ قان ف َر َوى الإمام �أحمد يف «م�سنده»،
هلل ْب ِن َع ْمرو ،ر�ضي
واحلاكم يف «م�ستدركه» َعنْ َع ْبدِ ا ِ
اهلل عنهما� :أَنَّ َر ُ�س َ
هلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
ول ا ِ
«ال�ص َي ُام َوا ْل ُق ْر�آنُ َي ْ�ش َفعَانِ ِل ْل َع ْبدِ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة،
َق َالِّ :
َ
َّ
َي ُق ُ
َ
َّ
ال�ص َي ُام� :أ ْي َر ِّبَ ،من ْع ُت ُه الط َع َام َوال�ش َه َو ِات
ول ِّ
ِبال َّن َهارَِ ،ف َ�ش ِّف ْع ِني ِفي ِهَ ،و َي ُق ُ
ول ا ْل ُق ْر�آنُ َ :م َن ْع ُت ُه ال َّن ْو َم
ِبال َّل ْي ِلَ ،ف َ�ش ِّف ْع ِني ِفي ِه»َ ،ق َالَ « :ف ُي َ�ش َّفعَانِ »(.)28
َّ
والعلم عند اهلل ،يف ا ْقترِ َان ال ُق ْر�آن
احل ْك َمة،
ولعل ِ
ُ
َ
َّ
بال�ص َيام يف ال�ش َف َاعة ،هو الإِ�شا َر ُة �إلى �أنَّ ِق َرا َءة
ِّ
ال ُق ْر�آن و ِتال َوته وقيام ال َّل ْيل ِب ِه ِمن �أَ ْف َ�ضل ال ُق َرب
َّ
ا�ص َط َفا ُه
والط َاعات يف َ�ش ْهر َر َم َ�ضان املبارك؛ ولذا ْ
ُ
َ
ال�سالم،
عليه
ل،
ي
ج
ار�سة
مل
ًا
ت
ا
ق
ي
م
تعالى
اهلل
ِ ْ دَ
ِ برْ ِ ْ
َّ
َ
َ
بي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ال ُق ْر�آن الك ِريمْ  .ف َق ْد
لل َّن ِّ
ا�س ،ر�ضي اهلل
َر َوى ال ُب َخ ُّ
اري َو ُم ْ�سل ٌم َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
عنهماَ ،ق َالَ « :كانَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � ،صلى اهلل عليه و�سلم،
ا�سَ ،و َكانَ �أَ ْج َو ُد َما َي ُكونُ فيِ َر َم َ�ضانَ ِح َني
�أَ ْج َو َد ال َّن ِ
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َي ْل َقا ُه ِجبرْ ِ يلَ ،وكانَ َيل َقا ُه فيِ كل ل ْيل ٍة ِمنْ َر َم َ�ضانَ ؛
َفيُدَ ار ُِ�س ُه ا ْل ُق ْر�آنَ َ ،ف َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � ،صلى اهلل عليه
و�سلم� ،أَ ْج َو ُد ِبالخْ َ يرْ ِ ِمنَ ال ِّر ِيح المْ ُ ْر َ�س َل ِة»( .)29وقال
ري ،رحمه اهلل�ِ « :إ َذا د ََخ َل َر َم َ�ضانُ َف ِ�إنمَّ َ ا هُ َو
ال ُّزهْ ُّ
()30
َّ
ْ
ِتلاَ َو ُة ا ْل ُق ْر�آنِ َ ،و�إِط َع ُام الط َع ِام» .
�أَ ُّيها ال ُق َّراء ال ُن َبلاَ ء :وكما �أنَّ َ�ش ْهر َر َم َ�ضان
هو َ�ش ْهر ال َّت ْن ِزيل وال ُق ْر�آن ،فهو َ�ش ْهر اال ْن ِت َ�صا َرات
ُوحات�َ ،ش ْهر ال ُف ْر َقان َود َْح ِر �أهل الأَ ْو َثان
َوال ُفت َ
ُّ
َ
والطغْيان! فقد ف َّرق اهلل فيه بَينْ احلقِّ وال َب ِاطل .ففي
ال�س َنة ال َثانية ِمن الهجرة
َ�ش ْهر َر َم َ�ضان املبارك يف َّ
َي ْوم ا ْل َت َقى ا ْل َـج ْم َع ِانَ :ج ْم ُع ْ ِإ
وج ْم ُع ال َباطل
اليمْ َ ِانَ ،
ُّ
والط ْغ َيان؛ فانت�صر املُ ْ�س ِل ُمون َم َع ِق َّلة َعدَ ِدهم وعدَّتهم؛
ولهذا قال اهلل تعالى} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ{ (�آل عمران:
 .)123ويف َ�صف َْح ٍة ُم ْ�ش ِر َقة �أُ ْخ َرى ِمن َ�ص َف َحات
َر َم َ�ضان ال َفا ِر َقة نجَ ِ ُد َغ ْز َوة ال َفتْح ،وا َّلتي َكانت يف
ال�س َنة ال َّث ِام َنة ِمن اله ِْجرةَ ،ف َق ْد د ََخلَ
َ�ش ْهر َر َم َ�ضان يف َّ

ال َّنب ُّي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،م َّكة املك َّر َمة َف َفت ََحها

ِب َغيرْ ِقتَال ،قال �سبحانه} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ{ (�آل عمران :من الآية .)126

َو َي ِ�ص ُف ال َعلاَّ َم ُة ا ْبنُ ال َق ْيم ،رحمه اهللَ ،فت َْح َم َّكة
الَ ْع َظ ِم،
الم َن ِف ْي ٍ�س بَدِ ٍيع َقا ِئ ًال« :ا ْل َفت ِْح ْ أ
املُ َك َّر َمة ِب َك ٍ
ا ّلذِ ي �أَ َع ّز اهلل ِب ِه ِدي َن ُه َو َر ُ�سو َل ُه َو ُج ْندَ ُه َو ِحزْ َب ُه ْ أَ
ال ِم َني
ا�س َت ْن َق َذ ِب ِه َب َلدَ ُه َو َب ْي َت ُه ا ّلذِ ي َج َع َل ُه هُ دً ى ِل ْل َعالمَ ِ َني ِمنْ
َو ْ
ا�س َت ْب َ�ش َر
�أَيْدِ ي ا ْل ُكفّا ِر َوالمْ ُ ْ�ش ِر ِك َني َوهُ َو ا ْل َفت ُْح ا ّلذِ ي ْ
اب ِع ّز ِه َع َلى َم َن ِاك ِب
ال�س َما ِء َو َ�ض َر َب ْت �أَ ْط َن ُ
ِب ِه �أَهْ ُل ّ
للهّ
ا�س ِب ِه فيِ ِد ِين ا ِ �أَ ْف َو ًاجا َو�أَ ْ�ش َر َق
الجْ َ ْو َزا ِء َود ََخ َل ال ّن ُ
()31
اجا» .
ِب ِه َو ْج ُه ْ أ
الَ ْر ِ�ض ِ�ض َيا ًء َوا ْب ِت َه ً
َف َيا َل َها ِمنْ َخ َ�صا ِئ َ�ص َع ِظ ْي َمةٍَ ،وم َنا ِقب َك ِريمْ َ ةٍ،
َو َمزَ ا َيا َف ِخ ْي َمةٍ ،لأُ َّم ِة ُم َح َّمدٍ � ،صلى اهلل عليه و�سلم،
اتَ ،و َت َنز ُِّل
اتَ ،و َم ْو ِ�س ِم ال َّن َف َح ِ
فيِ َ�ش ْه ِر البرَ َ َك ِ
َ
اتَ ،و َر ْفع ال َّد َر َجاتَ ،وق ُبول ال َّت ْو َباتَ ،و�إِ َجا َب ِة
ال َّر َح َم ِ
وات ،و�إِ َغا َثة ال َّل َه َفات ،و�إِ َقا َلة ال َعثرَ َ اتَ ،و َغ ْ�سل
الد ََّع ِ
َ
ات! َح ًقا �إنَّ هذا َّ
احلـ ْو َب ِ
ال�ش ْهر املُ َبا َركَ :م ْيدَ ان َخيرْ
َو ُت َقىَ ،و َ�صلاَ ح َوهُ دَ ىَ ،ي ْ�س َت ِبق يف َ�س ِاح ِته املُ�ؤ ِْم ُنون،
َو َي َت َنا َف�س يف �إِ ْد َراك َف ْ�ض ِل ِه املُ َت َنا ِف ُ�سون!!!
�أَ ِح َّب َت َنا ال ُف َ�ضلاَ ء� :إنَّ َخيرْ َما َن ْ�س َتقْبل به هذا
َّ
ال�ش ْهر ال َع ِظ ْيم َ
وال�ض ْيف ال َك ِريمْ َ :ح ْمد اهلل َت َعالى
ُ
و�ش ْكره �أن َب َّل َغ َنا بمِ َ ِّنه َو َك َر ِمه َم َ�شارِف َ�ش ْه َر َر َم َ�ضانَ ،
َ�ش ْهر ال ِعت ِْق ِمن ال ِنيرْ َ ان ،قال تعالى} :ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭹ{(�إبراهيم:
من الآية  ،)7وقال ع َّز وج َّل} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{
ْ
(يون�س .)58 :و ُن َث ِّني َب ْعدَ َح ْمدِ اهلل تعالى َو ُ�شك ِر ِه
ِب َت ْو َب ٍة �ص َا ِد َقة َن ُ�صوح ،تجَ ْ مع بَينْ الإِ َنا َبة وال َّت ْوبة،
واال�س ِت ْغ َفار َوالأَ ْو َبة؛ قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ
ْ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮀ{

(التحرمي :من الآية  ،)8وقال ع َّز وج َّل} :ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ{ (النور:
من الآية )31؛ ف�إن َكان ال َع ْبد ُمف ِّر ًَطا يف ِع َبادَة
َق َ�ضاهَ ا� ،أو َم ْظ َل َمة �أدّاهَ ا ،فعن �أبي هريرة ،ر�ضي

بي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال«َ :منْ َكا َن ْت
اهلل عنه ،عن ال َّن ِّ
َل ُه َم ْظ َل َم ٌة ِ أَل ِخي ِه ِمنْ ِع ْر ِ�ض ِه �أَ ْو َ�ش ْيءٍ َ ،ف ْل َيت ََح َّل ْل ُه ِم ْن ُه ال َي ْو َم،
َق ْب َل �أَنْ َال َي ُكونَ ِدي َنا ٌر َو َال ِد ْرهَ ٌم� ،إِنْ َكانَ َل ُه َع َم ٌل َ�صا ِل ٌح �أُ ِخ َذ
ات
ِم ْن ُه ِب َق ْد ِر َم ْظ َل َم ِت ِهَ ،و�إِنْ لمَ ْ َت ُكنْ َل ُه َح َ�س َناتٌ �أُ ِخ َذ ِمنْ َ�س ِّي َئ ِ
َ�ص ِاح ِب ِه َف ُحمِ َل َع َل ْي ِه»(.)32
و َب ْعد َ
احل ْمد وال َّت ْو َبةُّ ،
وال�ش ْكر والأَ ْو َبةُ :ن َث ِّلثُ ِب َعقْد ال َعزْ م
َ
ْ
َ
ْ
َ
ا�س ِتث َمار �أ َّيام َر َم َ�ضان َوليا ِلي ِهَ ،بل َدقا ِئق ِه
وَالهِ َّمة على ْ
َو َث َوا ِني ِه يف َ�صا ِلح الأَ ْع َمال َو َرا ِئق الأَ ْف َعال ،ويف ُك ِّل َما ُي َق ِّرب
ِمن ال َّرب ال َك ِريمْ املُ َت َعالَ ،ق ْو ًال َو َع َم ًال�ُ ،س ُلو ًَكا َو ْاع ِت َقا َدًا،
َع َّل َها َت ُكونُ َزادًا لنا فيِ ُد ْن َيا َناَ ،و ُذخْ ًرا لنا فيِ �أُخْ َرانا؛
ف�إ ْد َراك َ�ش ْهر َر َم َ�ضان َل ِن ْع َمة ُع ْظ َمىَ ،و ِم َّنة ُكبرْ َ ىَ ،و ِه َبة
ُج َّلىَ ،و َع ِط َّية ُف ْ�ض َلىَ ،ف َكم ِمن �أُ َنا�س َحال َب ْي َن ُهم َو َب ْي َن ُه
هَ ا ِدم ال َّل َّذاتَ ،و ُم َف ِّرق َ
اجل َم َاعات!
َ�ضان �أَ َتى ُم ْق ِب ً
�إذا َرم َ
ال
لـعـ َّلك تخ ـطــئه قــابـ ً
ال

ف�أقبل فباخلري ي ُْ�س َت ْق َبل
وت�أتــي ِب ـ ُع ـ ْذر فــال ُيـ ْق ـ َبل

َن ْ�س�أل اهلل َ�س ْب َحانه و َت َعالى ب� ْأ�س َما ِئه ا ُ
و�ص َفاته
حل ْ�س َنى ِ
ال ُعليا �أن ُي َب ِّل َغ َنا َ�ش ْه َر َر َم َ�ضانَ � ،أَ ْع َو ًاما َعدِ ْيدَ ةَ ،و�أَ ْز ِمنةَ
وال�سالمة
َمدِ ْيدَ ة ،و�أن يُهِ َّله َعلينا بالأَ ْمن والأَ َمانَّ ،
ل�ص َي ِامه َو ُح�سن ِق َي ِامه �إميا ًنا
والإِيمْ َ ان ،و�أن ُي َو ِف َق َنا ِ
َو ْاح ِت َ�سا ًبا ،و�أن يمَ ُ نَّ علينا وعلى َ�سا ِئر امل�سلمني بال َعفْو
وال ُغ ْف َران ،وال ِعتْق ِمن ال ِّنيرْ ان ،و�أن َي ْكت َُب لأ َّم ِت َنا ال ْإ�سالم َّية
وال�سيادة ،وال َّن�صر والعزّة
وال�سعادة ،وال ُق َّوة ِّ
الأَ ْمن َّ
ال َجا َب ِة َجدِ ي ٌر.
وال ِّر َيادة� ،إِ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َقدِ ي ٌرَ ،و ِب ْ إِ
وبا�سم ُز َملاَ ِئ ِه
ه
با�س
مِ
ِ
وخت ًََاماَ ،ي ِط ْي ُب لل ُم ِح ِّب �أَنْ َي ْر َف َع ْ ِ ْ
وخ َط َباء َو ُع َل َماء َومُدَ ِّر�سي َ
احل َر َمينْ َّ
�أَ ِئ َّمة ُ
ال�شريفني
ئا�سة ال َعا َّمة ل�ش�ؤون ا َمل ْ�س ِجد َ
احل َرام وامل�سجد
َوم ْن ُ�سوبي ال ِّر َ
ا�صدي َ
احل َر َمينْ
ال َّنبويِّ  ،وبا�سم ُج ُموع ُز َّوار َو ُع َّمار و َق ِ
ال�شريفني �أَ ْ�س َمى �آ َيات ُّ
َّ
ال�شكر وال ِع ْر َفان ،و�أَ ْ�س َنى َم َرا ِتب
َ
َ
َّ
واالم ِتنان ملقام خادم احل َرمني ال�شريفني امللك
ال َّت ْقدِ ير ْ
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و َّف َق ُه اهلل ،ول�سمو ويل
ال�سمو امللكي الأمري محمد بن
عهده الأمني� ،صاحب ُّ
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،ول�سمو
�أمري منطقة م َّكة املكرمة� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل� ،س َّلمه اهلل ،ول�سمو �أمري منطقة املدينة
املنورة� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،ول�سمو نائبيهما
الكرميني ،بارك اهلل فيهما .وال َّت ْه ِنئة َم ْو ُ�صولة لأ َّم ِت َنا
خليرْ والبرَ َ كات ،وا ُ
الإ�سالم َّية ِب ُق ْرب ُح ُلول َ�ش ْهر ا َ
جل ْود
وال َّر َحمات.
َن ْ�س َ�أل اهلل َت َعالى �أَن يُ�سدِّ د الأَهدَ افَ ،و ُي َبارِك يف
ا ُ
ْ�صود ،و�أن َي ْح َفظ َعل ْي َنا
جل ُهودَ ،ف ُهو َخيرْ ُ َم ْ�س�ؤُول َو َمق ُ
َ
َ
وا�س ِت ْق َرا َر َنا ،و�أن َي ْج ِزي َقا ِئد
َعقِيدَ تَنا و ِق َيا َد ِت َنا و�أ ْم َن َنا ْ
َم ِ�س َري ِتناَ ،و َباين َن ْه َ�ض ِتناَ ،خا ِدم َ
احل َر َمينْ َّ
ال�شريفنيَ ،و ُ�س ُمو
َويل َعهْدِ ه الأَ ِمينْ  ،حفظهما اهللَ ،خيرْ َ
اجلزَ اء و�أَ ْو َفره َع َلى
لاَ
ُج ُهو ِدهم اخليرِّ ةَ ،و َع َطا َءا ِتهم ال َنيرِّ َ ة فيِ ِخ ْد َمة الإِ ْ�س م
َواملُ ْ�س ِلمنيَ ،و�أَن يمَ ُ دَّهم ِب َع ْو ِنه و َت�أْييدِ ِه و َت ْو ِف ْي ِق ِه �إ َّنه َ�سمِ ي ٌع
و�س َّلم و َبا َرك َع َلى َن ِبينا ُم َح َّمد و�آ ِل ِه
مجُ ِ ٌ
يبَ ،
و�ص َّلى اهلل َ
و�ص ْح ِب ِه �أَ ْج َم ِعني.
َ
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 )188برقم (.)1883
( )5ينظر« :لطائف املعارف» ،البن رجب (�ص:
.)148
(�	)6أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( ،)7148والن�سائي
يف «املجتبى من ال�سنن» ،باب ف�ضل �شهر
رم�ضان )129 /4( ،برقم ( ،)2106ويف «ال�سنن
الكربى» ( )96 /3برقم ( ،)2427وابن ماجه،
ال�صوم ،باب ما جاء يف ف�ضل �شهر رم�ضان،
( )525 /1برقم ( ،)1642وعبد بن حميد يف
«م�سنده» (�ص )418 :برقم ( ،)1429والبيهقي
يف «�شعب الإميان» ( )218 /5برقم (،)3328
ويف «ف�ضائل الأوقات» (�ص )141 :برقم (،)34
و�صححه العالمة �أحمد �شاكر يف حتقيقه على
«م�سند �أحمد» ( ،)6 /7والألباين يف «امل�شكاة»
( ،)1962ويف «�صحيح اجلامع» (.)55
( )7ينظر« :لطائف املعارف» البن رجب (�ص:
.)147
(�	)8أخرجه �أبو نعيم يف «حلية الأولياء»( ،)69 /3من
طريق الوليد بن م�سلم ،عن الأوزاعي ،به.
ورواه الطرباين يف «الدعاء» (�ص )284 :برقم
( )913من طريق النعمان بن املنذر عن مكحول
من قوله -رحمه اهلل.
( )9ينظر« :لطائف املعارف» البن رجب (�ص:
.)147
(�	)10أخرجه م�سلم ،يف كتاب ال�صيام ،باب ف�ضل
ال�صيام )807 /2( ،برقم (.)1151
(�	)11أخرجه البخاري ،كتاب ال�صوم ،باب ف�ضل
ال�صوم )24 /3( ،برقم ( ،)1894وم�سلم ،كتاب
ال�صيام ،باب ف�ضل ال�صيام )806 /2( ،برقم
(.)1151
(�	)12أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )205 /26برقم
( ،)16278والن�سائي يف «املجتبى» ،ف�ضل
ال�صيام )167 /4( ،برقم ( ،)2230وابن ماجه،
باب ما جاء يف ف�ضل ال�صيام )525 /1( ،برقم
( ،)1639وابن خزمية يف «�صحيحه»)193 /3( ،
برقم ( ،)1891وابن حبان يف «�صحيحه»/8( ،
 )214برقم (.)3427
(�	)13أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )123 /15برقم
(.)9225
(�	)14أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )454 /36برقم
( ،)22140و( )22141و ( )22142و ()22195
و ( ،)22220والن�سائي يف «املجتبى» ،ف�ضل
ال�صيام )165/4( ،برقم ( /2223مخت�ص ًرا)،
وابن حبان يف «�صحيحه» )211 /8( ،برقم
( ،)3425والروياين يف «م�سنده» ()268 /2
برقم ( ،)1176و�صححه الألباين يف «�صحيح
موارد الظم�آن �إلى زوائد ابن حبان» (،)393 /1
ويف «ال�صحيحة» (.)1937
(�	)15أخرجه البخاري ،كتاب ال�صوم ،باب :الريان
لل�صائمني )25 /3( ،برقم ( ،)1896وم�سلم،
كتاب ال�صيام ،باب ف�ضل ال�صيام)808 /2( ،
برقم ( -)1152واللفظ له.

(�	)16أخرجه الرتمذي ،باب ما جاء يف ف�ضل ال�صوم،
( )128 /3برقم ( ،)765وابن ماجه ،باب
ما جاء يف ف�ضل ال�صيام )525 /1( ،برقم
( ،)1640قال الرتمذي« :هذا حديث ح�سن
�صحيح غريب».
(�	)17أخرجه الن�سائي يف «املجتبى» ،ف�ضل ال�صيام،
( )168 /4برقم ( ،)2236ويف «ال�سنن الكربى»
( )137 /3برقم ( ،)2556وابن خزمية يف
«�صحيحه» )199 /3( ،برقم (.)1902
(�	)18أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )420 /12برقم
(.)7450
(�	)19أخرجه ابن ماجه ،باب ما جاء يف ف�ضل �شهر
رم�ضان )526 /1( ،برقم ()1643
(�	)20أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )410 /13برقم
( ،)8043والرتمذي ( )578 /5برقم (،)3598
وابن ماجه ،باب يف ال�صائم ال ترد دعوته،
( )557 /1برقم ( ،)1752وابن خزمية يف
«�صحيحه» )199 /3( ،برقم ( ،)1901وابن
حبان يف «�صحيحه» )214 /8( ،برقم (،)3428
وقال الرتمذي «:هذا حديث ح�سن».
( )21تقدم تخريجه.
(�	)22أخرجه البخاري ،باب :قيام ليلة القدر من
الإميان )16 /1( ،برقم ( ،)35وم�سلم ،باب
الرتغيب يف قيام رم�ضان ،وهو الرتاويح/1( ،
 )523برقم (.)760
(�	)23أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )21 /3برقم
( ،)1403وابن ماجه ،كتاب تعبري الر�ؤيا،
باب تعبري الر�ؤيا )1293 /2( ،برقم (،)3925
والبيهقي يف «ال�سنن الكربى» ،باب طوبى ملن
طال عمره وح�سن عمله )520 /3( ،برقم
( ،)6530و�صححه الألباين يف «�صحيح �سنن
الن�سائي» ( ،)284/3ويف «ال�صحيحة» ()176 /6
برقم (.)2591
(�	)24أخرجه البخاري ،باب حج الن�ساء)19 /3( ،
برقم ( ،)1863وم�سلم ،باب ف�ضل العمرة يف
رم�ضان )917 /2( ،برقم (.)1256
(�	)25أخرجه البخاري ،باب عمرة يف رم�ضان/3( ،
 )3برقم (.)1782
(�	)26أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )469 /3برقم
( ،) 2025وم�سلم ،باب ف�ضل العمرة يف رم�ضان
( )917 /2برقم (.)1256
( )27ينظر« :فتح الباري» البن حجر (.)604 /3
(�	)28أخرجه �أحمد يف «امل�سند» ( )199 /11برقم
( ،)6626واحلاكم يف «امل�ستدرك على
ال�صحيحني» ( )740 /1برقم (،)2036
والطرباين يف «املعجم الكبري» ()38 /13
برقم ( ،)88والبيهقي يف «�شعب الإميان»
( )378 /3برقم ( ،)1839قال احلاكم« :هذا
حديث �صحيح على �شرط م�سلم ،ومل يخرجاه».
و�صححه الألباين يف «�صحيح اجلامع» ()3882
 ,ويف «�صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)984
(�	)29أخرجه البخاري ،كيف كان بدء الوحي �إلى
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم؟)8 /1( ،
برقم ( ،)6وم�سلم ،باب كان النبي� ،صلى اهلل
عليه و�سلم� ،أجود النا�س باخلري من الريح
املر�سلة )1803 /4( ،برقم (.)2308
( )30ينظر« :التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين
والأ�سانيد» (.)111 /6
( )31ينظر« :زاد املعاد يف هدي خري العباد» (/3
.)347
(�	)32أخرجه البخاري ،يف املظامل ،باب من كانت له
مظلمة عند الرجل فحللها له ،هل يبني مظلمته،
( )129 /3برقم (.)2449
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إسالميات

ْ
إش َرا َق ُة َر َم َضان
ً
مدرسة إيمانية ،يتلقى فيها الصائمون
يجسد شهرُ رمضان
دروسا متنوعة في العبادة والتقلب بين الصالة والصيام ،وقراءة القرآن
ً
واالستغفار ،واإلطعام ،وتحمل المشقة والصبر.

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

ت�ستقبل

الأم ُة الإ�سالمي ُة ،يف كل عام� ،ضي ًفا
عزيزً ا ،ووافدً ا كر ًميا ،يحمل يف
ُ
وت�شرق �أيا ُمه بالنعم
طياته الف�ضائل واخلريات،
ُ
وتفي�ض لياليه بالآالء و�أينع الثمرات.
والربكات،
ت�ضيء �أوقاته بالرب والإح�سان ،و ْ
حت ُف ُل حلظاتُه
النفو�س
بالطاعة وال ُقربة للواحد الديان ،وتنك�سر
ُ
طالبة منه املغفرة والر�ضوان ،والعفو عما �سلف من
الذنوب والع�صيان .يقول الر�سول� ،صلى اهلل عليه
و�سلم« :من �صام رم�ضان �إميا ًنا واحت�سا ًبا ُغفر له
ما تقدم من ذنبه ».متفق عليه.
وكان ،عليه ال�صالة وال�سالمِّ ،
يب�شر �أ�صحا َبه
�شهر رم�ضانَ  ،ويقول�« :أتاكم رم�ضانُ �س ِّي ُد
بقدوم ِ
ِ
ال�شهور فمرح ًبا به و�أه ًال ،جاء �شهر ال�صيام
زائر هو �آت ».رواه الن�سائي.
والربكات ،ف�أكرم به من ٍ
وقد م َّيز اهلل هذا ال�شه َر عن غريه من �شهور
العام بخ�صائ�ص عديدة ,و�أو�ضح ،عليه ال�صالة
�سمت على غريها من الأمم،
وال�سالم ،لأم ِته �أنها ْ
خ�صائ�ص يف هذا ال�شهر الكرمي ،فاقت بها
ف ُو ِهبت
ُ
غريها من الأمم ال�سابقة.روى �أبو هريرة ،ر�ضي
اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
خ�صال يف رم�ضان،
خم�س
و�سلم�« :أُ ِ
ٍ
عطيت �أمتي ّ

أطيب
مل ُت ْعط ُهن �أم ٌة قبلهم ،خ ُل ْو ُف َف ِم ال�صائم � ُ
عند اهلل من ريح امل�سك ،وت�ستغف ُر لهم احليتانُ
حتى يفطروا ،ويز ِّينُ اهلل عز وجل كل يوم َج َّنتَه،
ثم يقول :يُو�شِ ُك عبادي ال�صاحلون� ،أن يلقوا عنهم
إليك ،وت َُ�صفَّد فيه مرد ُة
امل�ؤنة والأذى وي�صريوا � ِ
ال�شياطني ،فال يخْ ل�صون �إلى ما كانوا يخل�صون �إليه
يف غريه ،و ُيغْفر لهم يف �آخر ليلة ،قيل يا ر�سول اهلل،
�أهي ليلة القدر؟ ،قال :ال ،ولكن العامل �إمنا يوفى
�أج ُره �إذا ق�ضى عمله ».رواه �أحمد.
ولل�صيام مزي ٌة على غريه من الأعمال ال�صاحلة
يف الأجر والثواب� ,إذا التزم ال�صائم ب�آداب
ال�صيام ,ومنها �إم�ساك ل�سانه عن القول الرديء
و�ساقط الكالم ,قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
ابن �آدم له �إال
و�سلم« :قال اهلل تعالى« :كل عمل ِ
وال�صيام ُج َّن ٌة،
ال�صيام ،ف�إنه يل ،و�أنا �أجزي به»,
ُ
ُ
ف�إذا كان يوم �صوم �أحدِ كم ،فال ير ُفث يومئذٍ وال
يجهل ،ف�إن �سا َّبه �أح ٌد �أو قاتله ،فلي ُقل� :إين امر�ؤٌ
�صائم ».رواه البخاري وم�سلم.
وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :من مل يدع قول
الزور والعمل به ،فلي�س هلل حاج ٌة يف �أن يدع طعامه
و�شرابه ».رواه البخاري.

ٌ
وامتثال ألمر اهلل تعالى،
الصيام استجاب ٌة
إن َ
وهو مع ذلك يُنظمُ حياة اإلنسان ،ويعلمه الدقة
تنظيم
		
واالنضباط في أشياء كثيرة ،ومنها ُ
أوقات غذائه ،وبذلك يجني الصائم ثمار
هذا االنضباط والتنظيم
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برتك ال�صيام ،وانتهاك حرمة
وال ُيعذ ُر �أح ٌد ِ
ال�شهر� ،إال �إذا كان له عذ ٌر �شرعي ،ك�أن يكون
مري�ضا� ،أو م�ساف ًرا� ،أو امر�أ ًة ً
ً
حائ�ضا �أو نف�ساء� ،أو
حام ً
ال �أو مر�ض ًعا ،قال تعالى} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯨ{ (�سورة البقرة :من الآية.)185 :

فاملري�ض ،الذي ي�شق عليه ال�صيام ،وي�ص ُعب
ُ
عليه االمتناع عن املفطرات ،ويت�ضرر منه ،يجو ُز
بعد
له �أنْ يفطر يف رم�ضان ثم يق�ضي فيما ُ
مر�ضه
عدد الأيام التي �أفطرها ،هذا �إذا كان ُ
مر�ضا م�ستم ًرا ال
عار�ضا� .أما �إن كان
ً
مري�ضا ً
ً
ويطعم
ال�صيام،
ُيرجى �شفا�ؤه فهذا ال يجب عليه
ُ
ُ
يوم م�سكينًا ،وال يق�ضي ،وكذلك كبري
عن كل ٍ
الهرم الذي ال ي�ستطيع ال�صيامُ ،يفطر
ال�سن ِ
و ُيطعم وال ق�ضاء عليه.
لل�صائم الإفطا َر،
وال�سفر من الأعذار املبيح ِة
ِ
لقوله تعالى} :ﮮﮯﮰ{ ،وهذا �إذا مل يق�صد
أعلم بحال
بال�سفر التحايل على الفطر .وامل�ساف ُر � ُ
ال�صيام �أ�سهل عليه �صام ،و�إن
نف�سه ،ف�إن كان
ُ
كان ي�شق عليه �أفطر ،وق�ضى بعد ذلك ،وقد قال
�أن�س ،ر�ضي اهلل عنه« :كنا ن�سافر مع النبي� ،صلى
ال�صائم على املفطر ،وال
اهلل عليه و�سلم ،فلم ي ِعب
ُ
املفطر على ال�صائم» متفق عليه.
ومن �آداب ال�صيام و�سننه ال�سحو ُر ,فعن �أبي
�سعيد اخلدري ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :ال�سحور �أكله بركة فال
تدعوه ،ولو �أن يجرع �أحدُكم جرعة ماء ،ف�إن اهلل
ُ
ومالئكته ي�صلون على املت�سحرين ».رواه �أحمد.
وال�سحور بالإ�ضافة �إلى �أنه �سن ٌة من �سنن امل�صطفى،
عليه ال�صالة وال�سالم ،فهو يع ُني ال�صائم على
مرتاحا ،وي�ؤدي عمله بن�شاط
�صومه ،فيقطع نهاره
ً
وحيوية ،ولذلك روي عنه� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أنه
قال« :ا�ستعينوا على �صيام النهار بطعام ال�سحر».
رواه البيهقي وابن خزمية.

ين ُ
ُ
ابن فهد المكي
نجم ال ِّد ِ

مُؤ ِّر ُخ َ
مكة المكرمة

وال�صائم قد ُ
يعر�ض له يف نهاره ما ين�سيه �أنه
ي�شرب ن�سيا ًنا ،ففي
متلب�س بعباد ِة
ال�صيام ،في�أكل �أو ُ
ٌ
ِ
مثل هذه احلال ِة يجب تنبيهه ،ف�إن امل�ؤمن مر�آ ُة �أخيه,
ويبني له ما ورد عنه� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أنه قال:
«من ِن�سى وهو �صائ ٌم ف�أكل �أو �شرب فل ُيتم �صومه،
ف�إمنا � ْأطعم ُه ُ
اهلل و�سقا ُه ».متفق عليه.
�إن ال�صيام ا�ستجاب ٌة وامتثا ٌل لأمر اهلل تعالى،
نظم حياة الإن�سان ،ويعلمه الدقة
وهو مع ذلك ُي ُ
حتديد
واالن�ضباط يف �أ�شياء كثرية ،ومنها
ُ
وتنظيم �أوقات غذائه ،فهو يعني
مواعيد �أكله،
ُ
النف�س على االلتزام مبا ال ت�ستطي ُع االلتزام به
يف غري �أوقات ال�صيام ،وبذلك يجني ال�صائم
ثمار هذا االن�ضباط والتنظيم ,ويتغري حاله يف
ملزما مبواعيد محددة،
ال�صيام �إذ يجد نف�سه ً
و�أوقات معينة ،يتوقف فيها عن تناول الطعام
زمن محددٍ ،
وال�شراب ،وال يعود �إلى �أكله �إال يف ٍ
فيم�سك عن املفطرات مد ًة تزيد على اثنتي
ع�شرة �ساعة يف كل يوم .وهذا ما يعطي اجلهاز
اله�ضمي فر�صة ُي�صلِح فيها من ا�ضطراباته التي
واجهها خالل الأ�شهر املا�ضية.
�إن �شهر رم�ضان مدر�س ٌة �إميانية ،يتلقى فيها
درو�سا متنوعة يف العبادة.فهم يتقل ُبون
ال�صائمون ً
بني ال�صالة وال�صيام ،وقراءة القر�آن واال�ستغفار
والإطعام ،والتوبة والذكر ،و�صفاء القلوب وال�شكر،
وحت ُّمل امل�شقة وال�صرب .وما � َ
أجمل الطاع َة يف كل
وقت! ولكنها يف رم�ضان ُ
الطاعات يف
تف�ضل على
ِ
الأوقات الأخرى؛ كيف ال ،ونحن جمي ًعا نعرف
اخل�صائ�ص التي ميز اهلل بها هذا ال�شهر عن غريه
من �شهور العام ،قال تعالى} :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

مك ُة املكرمة,

البلد احلرام,
ُ
مهوى �أفئدة
ُ
ال�شرف
امل�سلمني ,وقِبل ُة املاليني ,لها
الأ�سمى ,واملكان ُة العظمى ,وال غرابة
ّاب وامل�ؤرخني,
�أن تكون محل عناية ال ُكت ِ
واهتمام ال ُروا ِة وامل�ؤلفني ,فهي املكان
التعبدي ,والديني والثقايف ,واحل�ضاري
والتاريخي .جمعت املزايا والف�ضائل,
واخل�صائ�ص وال�شمائل.
ومن �أ�شهر من ُعنِي بتدوين تاريخ مكة
جنم الدين
و�أخبارها ,العالم ُة امل�ؤرخ ُ
�أبو القا�سم ,عمر بن محمد بن محمد
بابن فهد املكي ال�شافعي,
الها�شمي ,ال�شهري ِ
املولود يف مكة املكرمة �سنة (812هـ /
1409م) ,ون�ش�أ بها ن�ش�أ ًة علمية ,يف �أ�سر ٍة
ا�شتهرت بالعلم واملعرفة ,حيث در�س مختلف
الفنون واملعارف على كبار علمائها .وكان
عايل الهِ مة� ,صادق اللهجة .و�أخذ الفقه
عن �أ�شهر فقهائها ,فنبغ يف الفقه ال�شافعي,
�ضجه العلمي املبكر ,فِطن ُت ُه
و�ساعده على ُن ِ
و�سرع ُة بديهته ,و�صفا ُء ذهنه,
وذكا�ؤهُ ,
ر�صه ال�شديد على اال�ستماع �إلى كبار
وحِ ُ
العلماء الوافدين �إلى مكة للحج والعمرة,
حيث الزمهم ,ونهل مِ ن مناهِ لِهم ال َّرث ِة
العذبة ,وح�ضر جمال�سهم ودرو�سهم ,التي

كانوا يعقدونها يف امل�سجد احلرام.
النجم ابنُ فهد مكان ًة علمي ًة
وقد بلغ
ُ
وحظي
رفيعة .فذاع �صيتُه ,و�شاعت �شهرتُهِ ,
بالتقدير واالحرتام ,حتى �أ�صبح ِمن �أبرز
علماء مكة .فكان يقيم درو�سه يف رحاب
امل�سجد احلرام ,ويجتمع حوله التالميذ,
الذين ق�صدوه من كل مكان ,لينهلوا من
�سن
علمه وفوائده ,ويقتدوا به يف �سم ِته ُ
وح ِ
ومنهج ِه
�أدبه وتوا�ضعه ,و�أ�سلو ِبه يف التعليم,
ِ
والبيان والتو�ضيح.
ال�شرح
املعتدل يف
ِ
ِ
ِ
بارعا يف الت�أليف
وكان
النجم ابنُ فهد ً
ُ
والكتابة ,وكان مل�ؤلفاتِه العلمية قبو ٌل لدى
معا�صريه ,ومن جاء بعده ,حيث �أفادوا
منها ,واعتمدوا عليها .ومِ ن �أبر ِز م�ؤلفاتِه,
كتابه ال�شهري «� ُ
إحتاف الورى ب�أخبا ِر � ِّأم
ً
قدم فيه �صور ًة وا�ضحة عن
القرى» ،حيث َّ
مكة املكرمة من جميع اجلوانب االجتماعية،
والعمرانية ،والثقافية ،واالقت�صادية
كر ما
وغ ِريها ,حيث مل ي�سبقه �أح ٌد يف ذِ ِ
ت�ضمنه من حيث �شموليته ودقته ,وجمال
�سن �أ�سلوبه.
ِ
وح ِ
عر�ضهُ ,
تويف امل� ُ
جنم الدين ابنُ فهد يف
ؤرخ ُ
مكة املكرمة ,يف �شهر رم�ضان املبارك
885/9/7هـ املوافق 1480/11/9م ,رحمه
اهلل رحم ًة وا�سعة.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ{

(�سورة البقرة :الآية .)185
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صحة

رمضان واألمراض المزمنة

صوم آمن

يمكن ألصحاب األمراض المزمنة الصيام شريطة
اتباع مجموعة من االحتياطات الطبية ،والتقيد
بها خالل فترة الصيام واإلفطار.

محمود الديب

�إن

قرار ال�صيام ملر�ضى الأمرا�ض املزمنة يعتمد على طبيعة
املر�ض ومدى ت�أثريه يف املري�ض .وحتى يتمكن �أ�صحاب
الأمرا�ض املزمنة من �صيام �شهر رم�ضان ،ينبغي عليهم توخي
احلذر ً
حفاظا على �صحتهم ،حتى ينعموا ب�أداء هذه الفري�ضة
دون التعر�ض مل�ضاعفات �أو مخاطر �صحية .ولتحقيق ذلك
عليهم االلتزام مبجموعة من الإر�شادات واالحتياطات الطبية
خالل �أيام �شهر رم�ضان املبارك ولياليه.
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يجب على جميع المرضى
مراجعة الطبيب قبل البدء في الصيام،
		
لتحديد الجرعات الدوائية المناسبة ،أو تغيير النظام الدوائي

مرضى السكري | ين�صح �أ .د .ب�سام �صالح
ابن عبا�س ،ا�ست�شاري �أمرا�ض الغدد ال�صماء
وال�سكري مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث ،مر�ضى ال�سكري مبراجعة الطبيب
املخت�ص قبل البدء يف �صيام �شهر رم�ضان ،وذلك
ملراجعة النظام العالجي� ،سواء التغذوي منه �أو
الدوائي ،و�إجراء التعديالت الالزمة.
على مري�ض ال�سكري يف �شهر رم�ضان �أن يزيد من
خ�صو�صا يف الأيام الأولى
عدد مرات حتليل �سكر الدم،
ً
منه ،حتى ي�ستطيع �أن يتعرف �إلى احتياجه الفعلي من
الدواء� ،سواء حبوب خف�ض ال�سكر �أو الأن�سولني.
يجب � ً
أي�ضا �إجراء تعديل يف جرعات الأن�سولني،
ب�أن تعطى اجلرعة الأكرب قبل الإفطار واجلرعة
الأ�صغر قبل ال�سحور مع �إنقا�ص هذه اجلرعة لتفادي
انخفا�ض ال�سكر يف �أثناء ال�صيام .ويجب �أن يتذكر
دوما توافر �إبرة اجللوكاجون ،وهي احلقنة
املري�ض ً
امل�ضادة للأن�سولني� ،أو العقاقري املخف�ضة لل�سكر
لعالج �أي انخفا�ض يف م�ستوى ال�سكر يف الدم.
�أما املر�أة احلامل امل�صابة مبر�ض ال�سكري ،فقد
ي�شكل احلمل عب ًئا عليها ،لذا ين�صح مبراجعة طبيب
الن�ساء والوالدة املخت�ص قبل ال�شروع يف ال�صيام،
لتجنب الت�أثريات املحتملة على الأم واجلنني م ًعا.
ينبغي �أن يدرك املري�ض ،خالل �شهر رم�ضان،
�أنه يف �شهر احلمية احلقيقية ،لي�س فقط ب�سبب
ال�صيام ،ولكن لأن الإن�سان يتعود االنتظام خالل
هذا ال�شهر .االنتظام يف مواعيد تناول الطعام،
واالنتظام يف مواعيد النوم ،واالنتظام يف مواعيد
تعاطي العالج ،وذلك حتى ي�ستطيع راغبو ال�صيام
من �إمتام �صيامهم ب�شكل �آمن دون م�ضاعفات من
مر�ض ال�سكري.

مرضى الكلى | �أكد �أ .د .خالد العتيبي،
ا�ست�شاري جراحة الكلى وامل�سالك البولية ،زميل كلية
اجلراحني امللكية ،م�ست�شفى امللك فهد اجلامعي
باخلرب� ،أن مر�ضى الكلى ينق�سمون �إلى �أق�سام
مختلفة ،ومن بينهم املر�ضى الذين يعانون م�شكالت
ح�صوات الكلى� ،أو االلتهابات احلادة �أو املزمنة.
وهناك فئة تعاين الق�صور الوظيفي الذي ميكن �أن
ميتد �إلى حاالت الف�شل الكلوي واالحتياج �إلى عمليات
عموما ف�إن املقدرة على ال�صيام
الغ�سيل الكلويً .
يحددها الطبيب املعالج مع املري�ض بناء على احلالة
التي يعانيها .وميكننا �إ�سداء عدد من الن�صائح
والإر�شادات العامة التي يحتاج �إليها امل�صابون
ب�أمرا�ض الكلى خالل �شهر رم�ضان املبارك.
ينبغي عدم التعر�ض حلرارة ال�شم�س والأجواء
احلارة التي ت�ؤدي �إلى فقدان �سوائل اجل�سم ما ي�ؤثر
يف وظائف الكلى .ولذلك فمن املهم تناول كميات
كافية من املياه ال تقل عن لرتين يف فرتة ما بني
الإفطار وال�سحور لتجنب حدوث اجلفاف ،والإقالل
من تناول الأطعمة الغنية بالأمالح مثل املخلالت،
والأطعمة املعلبة.
من املهم � ً
أي�ضا �أن يقل تناول الأطعمة الغنية
ً
بالربوتينات مثل اللحوم ،و�أي�ضا الأطعمة الغنية
بالبوتا�سيوم مثل املوز ،والفراولة ،والطماطم ،مع
جتنب تناول مد ّرات البول بعد ال�سحور ،حتى ال يفقد
اجل�سم ال�سوائل يف �أثناء النهار ،وا�ست�شارة الطبيب يف
�إعادة تناول مد ّرات البول مع الإفطار ولي�س ال�سحور.
يجب � ً
أي�ضا �أن يتجنب مر�ضى الكلى ممار�سة
الريا�ضة يف �أثناء ال�صيام لتجنب فقدان ال�سوائل .ومن
ال�ضروري �أن ينتبه املري�ض لأي �أعرا�ض طارئة مثل
انتفاخ الأقدام وتو ّرمها ،و�صعوبة التنف�س� ،أو الدوخة
والغثيان ،وانخفا�ض ال�شهية �أو فقدانها� ،أو الإح�سا�س
باختالف درجة الوعي .يف هذه احلاالت من املهم �أن
يبادر املري�ض ب�إبالغ الطبيب ب�أي �أعرا�ض ت�ستجد ،مع
االهتمام بتناول الأدوية اخلا�صة بكل حالة.
ين�صح املر�ضى الذين يحتاجون �إلى غ�سيل
الكلى بعدم ال�صيام يف اليوم الذي جترى فيه
عملية الغ�سل ،وا�ست�شارة الطبيب يف حال الرغبة يف
ال�صيام يف الأيام الأخرى.

مرضى القلب | يو�ضح د� .أ�سامة �أحمد الب�شري،
ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب� ،أن �أمرا�ض القلب لي�ست
جمموعة واحدة بل �أنواع ِعدّة .فهناك �أمرا�ض
�شرايني القلب ،و�أمرا�ض ع�ضلة القلب ،و�أمر�ض
�ص َّمامات القلب ،وهناك ارتفاع �ضغط الدم.
لذلك ال ت ُوجد ن�صيحة واحدة لكل هذه الأمرا�ض
بخ�صو�ص ما يجب وما ال يجب يف �شهر رم�ضان.
لكن ب�صورة عامة معظم من يعانون �أمرا�ض القلب
ميكنهم ال�صيام يف �شهر رم�ضان دون م�شقة ،مع
تناول �أدويتهم يف فرتة الإفطار وبعد الع�شاء ووقت
ال�سحور.
�أما مر�ضى القلب الذين ي�شعرون بامل�شقة من
ال�صيام يف رم�ضان ب�سبب حاالت حادة ا�ستدعت
دخولهم للم�ست�شفى حدي ًثا كمر�ضى اجللطة القلبية،
�أو املر�ضى الذين يعانون �ضع ًفا يف ع�ضلة القلب
ويحتاجون �إلى تناول مُدِ ّرات للبول ،قد تعر�ضهم
لفقدان ال�سوائل ،ف�إن الأولى لهم الإفطار وعدم
ال�صوم .ويتوجب على كل مري�ض �أن ي�ست�شري طبيبه
قبل بداية ال�شهر الف�ضيل .فالطبيب املتابع حلالة
املري�ض ميكنه �أن يقدم له الن�صيحة وف ًقا حلالته
ال�صحية ،وحتديد مدى قدرة ال�شخ�ص على ال�صوم
وف ًقا لنوع املر�ض و�شدة حالته.
ويف كل الأحوال ينبغي �أن يلتزم املري�ض بتناول
خ�صو�صا �أدوية �ضغط الدم ،التي �سيقوم
�أدويته،
ً
الطبيب بتق�سيم جرعاتها يف فرتة الإفطار وال�سحور،
مع التنبيه على �ضرورة االبتعاد عن الأطعمة الغنية
بال�سكريات والدهون والأمالح ،لت�أثرياتها على �ضغط
الدم والقلب .وهذه من الأمور العامة التي ينبغي �أن
يلتزم بها املري�ض طوال العام ولي�س يف �شهر رم�ضان
فقط.

49

غذاء

رمضان
فوائد غذائية

نمط الغذاء الصحي في رمضان
يساعد على تخفيض الوزن الزائد،
بينما يُقلل الصيام من آثار بعض
األمراض المزمنة.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

�شهر

رم�ضان �شهر
اخلري والربكة.
�شهر الإرادة القوية ،وتعويد
النف�س جت ّنب الطعام
وال�شراب لفرتات طويلة،
لي�س بهدف احلرمان ،بل
لأهداف �سامية �أخرى،
كالإح�سا�س بالفقراء،
وتخفيف عبء الطعام على
اجل�سم .ولكن هذا ال�شهر
املبارك حت َّول موعدً ا للموائد
الكربى ،ووجبات الطعام
الد�سمة .بل �إن بع�ض النا�س
�أ�صبحوا يتبارون يف �إعداد
الأطباق و�أنواعها ،ما �أفقد
ال�صيام فوائده املتعددة.

�أ�صبح كثري من املراجع
الغذائية والأبحاث
الآن تن�صح بال�صيام
املتقطع ،ملا يوفره من
فوائد للج�سم .فهو �شبيه
ب�صيام �شهر رم�ضان،
�إذ يتوقف ال�شخ�ص عن
تناول الطعام عند وقت
محدد يوم ًيا .لذلك على
جميع النا�س اغتنام
�شهر رم�ضان املبارك
لإراحة اجلهاز اله�ضمي،
وتخفيف الوزن الزائد،
�إ�ضافة �إلى عدد من
الفوائد الأخرى التي
تو�ضحها النقاط الآتية.

فوائد الصيام
السيطرة على نسبة
السكر في الدم

ي�ساعد ال�صيام على حت�سني
مقاومة الأن�سولني ،ما يزيد
من كفاءة نقل �سكر اجللوكوز
من جمرى الدم �إلى اخلاليا
املختلفة .كما ي�ساهم ال�صيام
يف خف�ض م�ستويات �سكر الدم
املرتفع ب�شكل كبري ،وتنظيم
م�ستوياته� ،إ�ضافة �إلى احل ّد
من االرتفاع املفاجئ ل�سكر
الدم .ولكن على مري�ض
ال�سكري �أن يراجع طبيبه قبل
البدء بال�صيام.
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مكافحة االلتهابات

قد ي�ساهم ال�صيام يف
التقليل من االلتهابات وعدد
من العالمات املرتبطة بها،
�إ�ضافة �إلى امل�ساعدة على
تعزيز �صحة الإن�سان ب�شكل
�أف�ضل ،وهذا ما يجعله
مه ًما يف عالج عدد من
احلاالت االلتهابية.

الحفاظ على صحة القلب

يخفف ال�صيام احلمل على
القلب ب�سبب نق�ص كمية
الدم التي ّ
ي�ضخها القلب
�إلى اجلهاز اله�ضمي .ولقد
�أظهرت بع�ض الدرا�سات وجود
انخفا�ض معدالت الذبحة
ال�صدرية و�آالمها خالل �شهر
رم�ضان� .أما مر�ضى ارتفاع
�ضغط الدم ،ف�إن ال�صيام
ي�سهم يف نزول ال�ضغط ،ولكنه
انخفا�ض ب�سيط ولي�س �إلى
الدرجة التي تغني عن تناول
�أدوية ال�ضغط.

خفض الوزن

ي�ؤدي ال�صيام دو ًرا
يف تقليل كمية الطعام
وال�شراب التي يتناولها
واحلد من
الإن�سان،
ّ
ال�سعرات احلرارية،
وتعزيز عمليات الأي�ض يف
ج�سم الإن�سان .وهذا ما
ُيحفز خ�سارة الوزن.

الحفاظ على صحة الدماغ

ي�ساهم ال�صيام يف تعزيز
وظيفة الدماغ ،وحماية
�صحته� ،إ�ضافة �إلى زيادة
�إنتاج اخلاليا الع�صبية
التي تلعب دو ًرا يف تعزيز
الوظيفة الإدراكية لدى
الإن�سان .فال�صيام له دور
يف تخفيف االلتهابات ،وهذا
بح ّد ذاته يقي من الإ�صابة
باال�ضطرابات الع�صبية
التنك�سية ،ومر�ض �ألزهامير،
ومر�ض ال�شلل الرعا�ش.

نصائح لصوم صحي

تق�سيم الوجبات وتوزيعها �أمر
�أ�سا�سي يف رم�ضان ،وين�صح
بالتوزيع الآتي لإعطاء املعدة
فر�صة لتقبل الطعام بعد منع
الطعام عنها طوال اليوم .يجب
�أن يكون الإفطار خفي ًفا بب�ضع
مترات و�شيء من املاء .وال ب�أ�س
من �إ�ضافة القليل من القهوة �أو
الع�صري الطبيعي بكمية قليلة،
وت�أخري الوجبة الرئي�سة ملا بعد
�صالة الع�شاء والرتاويح .كما
ينبغي جتنب ال�سحور الثقيل
واال�ستعا�ضة عنه ب�سحور
خفيف ،مع �إ�ضافة وجبة خفيفة
بني الإفطار وال�سحور.

الريا�ضة اخلفيفة ت�ؤدي دو ًرا
مه ًما يف بقاء اجل�سم ب�صحة
جيدة ،ومع تخفيف الوجبات
الد�سمة ،ف�إن الفر�صة يف
رم�ضان ت�صبح كبرية لتخفيف
الوزن دون عناء.

جت ّنب الإكثار من تناول
املقبالت كاملقايل،
واملعجنات ،واحللويات ،لأنها
غن ّية بالدهون ،والأمالح،
وال�سكريات ،وت�ؤدي �إلى زيادة
الوزن ب�شكل كبري.

ينبغي �شرب نحو � 8أكواب
من املاء على الأقل بني فرتة
الفطور وال�سحور ،لتجنب
اجلفاف والإم�ساك ،ولي�س يف
�أثناء الوجبات.

من املهم تناول ال�سلطة ،لأنها
غنية بالفيتامينات واملعادن،
�إ�ضافة �إلى الألياف ما ي�ؤدي
�إلى ال�شعور بال�شبع عند
تناولها ،ومن ثم ُتخ ِّف�ض من
احتمالية تناول كميات �إ�ضافية
من الطبق الرئي�س .من �أهمها
اخل�ضراوات الورقية التي
حتتوي على كمية عالية من
املعادن والفيتامينات التي
يحتاج �إليها اجل�سم بعد وقت
�صيام طويل كفيتاميني ج ،و ك،
والبوتا�سيوم ،واحلديد.

يساعد الصيام على خفض مستويات سكر الدم
		
المرتفع بشكل كبير ،كما يُخفف الحمل عن القلب،
ويعزز من وظيفة الدماغ

ين�صح بتناول احل�ساء ّ
املح�ضر
منزل ًيا من احلبوب� ،أو احلليب
اخلايل من الد�سم ،لأنه
من الأطباق ال�ضرورية على
مائدة رم�ضان ،نظ ًرا لأهميته
يف حت�ضري املعدة ال�ستقبال
الطعام .كما �أنه يعمل على
تعوي�ض اجل�سم بال�سوائل
املفقودة خالل النهار ،ويزود
اجل�سم بالفيتامينات واملعادن،
وي�ساعد على جتنب الإم�ساك.

ينبغي �أن يحتوي ال�سحور
على الأطعمة بطيئة اله�ضم
كالقمح الكامل ،كي تقدم
ما يكفي من الطاقة لعدة
�ساعات يف النهار.

جت ّنب الأطعمة التي
حتتوي على الكربوهيدرات
وال�سكريات الب�سيطة املكررة
على �شكل ال�سكر والطحني
الأبي�ض وغريهما ،وكذلك
الأغذية الدهنية مثل الكعك،
والب�سكويت ،وال�شوكوالته،
واحللويات ،والرتكيز يف املقابل
على اخل�ضراوات والفاكهة
الطبيعية واملجففة ،بد ًال من
احللويات واملعجنات.

ال ينبغي الإفراط يف �شرب
القهوة وال�شاي والكوال يف
وقت ال�سحور ،لأن الكافيني
مد ٌّر للبول ،ويجعل ال�شخ�ص
يطرح كمية �أكرب من البول
مع الأمالح التي يحتاج �إليها
اجل�سم خالل وقت النهار ،ما
ي�ؤدي �إلى اجلفاف.

ين�صح بتناول التمر « 3حبات
فقط» ً
عو�ضا عن احللويات،
خ�صو�صا من قِبل الأ�شخا�ص
ً
الذين يعانون الإ�صابة
بال�صداع ،والدوخة ،والتعب
الناجت عن نق�ص معدالت
ال�سكر لديهم خالل فرتة
ال�صوم� .إذ �إن ال�س ّكر املوجود
يف التمر �سريع االمت�صا�ص،
ويرفع �سكر الدم ب�سرعة.
يحتوي التمر � ً
أي�ضا على
البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على
مقاومة العط�ش .كما يعد
و�سيلة حتلية �صحية وخالية
من الدهون.
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األلعاب اإللكترونية
السحابية
مستقبل الترفيه
أصبحت األجهزة الذكية
والحاسبات الشخصية ذات
المواصفات المتواضعة قادرة
على تشغيل األلعاب اإللكترونية
ذات المتطلبات المتقدمة عبر
الخدمات السحابية.

خلدون غسان سعيد

ك�شفت

جوجل م�ؤخ ًرا عن خدمة للألعاب
ال�سحابية تدعى  Stadiaت�سمح لأي
م�ستخدم مبمار�سة �أف�ضل الألعاب الإلكرتونية
عرب �أي جهاز دون الت�ضحية بجودة الر�سومات،
وذلك من خالل ت�شغيل الألعاب عرب �أجهزة
�سحابية متقدمة متتلكها ال�شركة ،ونقل ال�صوت
وال�صورة �إلى امل�ستخدم عرب الإنرتنت بعد �أخذ
�أوامره للتحكم يف ال�شخ�صية يف احل�سبان .هذه
اخلدمة فتحت الباب �أمام ت�سا�ؤالت امل�ستخدمني
عن ماهية الألعاب ال�سحابية وفوائدها،
والتحديات التي تواجهها.
يكمن الفرق بني �ألعاب احلا�سب ال�شخ�صي
والألعاب ال�سحابية يف �أن امل�ستخدم لي�س بحاجة
�إلى جتهيز حا�سبه مبوا�صفات متقدمة لت�شغيل تلك
الألعاب ،مثل بطاقات الر�سومات عالية الأداء� ،أو
حجم الذاكرة الكبري� ،أو املعالجِ ات املتفوقة .و�إمنا كل
ما يحتاج �إليه امل�ستخدم هو جهاز مت�صل بالإنرتنت
مثل احلا�سب املكتبي �أو املحمول� ،أو الهواتف اجلوالة،
�أو م�شغالت املو�سيقا ،والو�سائط املتعددة� ،إ�ضافة �إلى
مت�صفح لال�ستمتاع بتلك الألعاب.
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ال�سر هنا �أن ال�شركة املقدمة خلدمات الألعاب
ال�سحابية ت�ستخدم �أعدا ًدا �ضخمة من الأجهزة
اخلادمة عالية الأداء تقوم بتثبيت الألعاب عليها
ب�شكل كامل .وتعمل تلك الأجهزة اخلادمة مبعاجلات
جدا متوافقة مع املعاجلات املطلوبة للعب
متقدمة ً
بتلك الألعاب الإلكرتونية .ميكن ت�شبيه هذا النوع من
اخلدمات بخدمات بث الفيديو عرب الإنرتنت ،حيث
يجري تخزين جميع عرو�ض الفيديو عرب الإنرتنت،
وبثها �إلى امل�ستخدم فور طلبها.
ال�شرط الرئي�س لال�ستفادة من هذا النوع من
اخلدمات هو وجود ات�صال �سريع بالإنرتنت ل�ضمان �أن
ال�سرعة الالزمة ال�ستقبال �أوامر الالعبني و�إر�سالها
عرب الإنرتنت ،وحتليلها ،وعر�ض �أثرها �أمام امل�ستخدم
�ستكون حلظية ،ولن ي�شعر امل�ستخدم بت�أخرها ،وذلك
جلعل جتربة اللعبة ماتعة وغري متقطعة.
لي�ست �سرعة االت�صال بالإنرتنت هي العامل
الوحيد املحدد للقدرة على اللعب بهذا النوع من
اخلدمات� ،إذ ينبغي توافر زمن انتقال للمعلومات
 Latencyمنخف�ض قدر الإمكان .يعتمد هذا الأمر
على مزود خدمة االت�صال بالإنرتنت لدى امل�ستخدم،

وموقع امل�ستخدم اجلغرايف للأجهزة اخلادمة� ،إذ
�سيزداد زمن انتقال املعلومات بني حا�سب امل�ستخدم
والأجهزة اخلادمة لل�شركة كلما بعدت امل�سافة بينهما.
يكمن احلل هنا يف توفري �شركات الألعاب ال�سحابية
ملراكز بيانات �سحابية يف كثري من دول العامل.
من فوائد خدمات الألعاب ال�سحابية عدم حاجة
امل�ستخدم �إلى حتميل حتديثات الألعاب ،والبحث عن
التعاريف الالزمة لعملها ب�شكل �صحيح ،بالإ�ضافة
�إلى توفري امل�ساحة التخزينية على القر�ص ال�صلب
يف حال الرغبة يف ا�ستخدام جمموعة كبرية من
الألعاب ،والقدرة على اللعب باللعبة نف�سها من �أي
جهاز يف العامل ،و�إكمال اللعب من النقطة التي توقف
عندها الالعب .ذلك �أن اللعبة موجودة يف الأجهزة
اخلادمة ،ولي�س على جهاز امل�ستخدم� .إ�ضافة �إلى
ذلك ،ي�ستطيع امل�ستخدم توفري املال ب�سبب عدم
احلاجة �إلى �شراء اللعبة كاملة ،بل الدفع لقاء فرتة
محددة للعب� ،أو ا�شرتاك �شهري يف اخلدمة .كما
يوفر امل�ستخدم الوقت من حيث الزمن الالزم لتثبيت
كل لعبة على جهازه مقارنة باللعب الفوري فور
اختيارها من قائمة الألعاب.

تطبيقات مفيدة

Lithodomos Explore

تطبيق جماين على الأجهزة التي تعمل بنظام
الت�شغيل �أندرويد ،ي�ستخدم تقنية الواقع
االفرتا�ضي على الهواتف الذكية لل�سفر عرب
التاريخ ،واكت�شاف كثري من احل�ضارات
القدمية وت�سليط ال�ضوء عليها عرب املعلومات
واحلقائق املرتبطة بها .يعر�ض التطبيق مواقع
�أثرية مهمة يف �صور بانورامية  360درجة،
لي�سمح للم�ستخدم بالتجول حولها وا�ستك�شافها
عن كثب ،ومنها املواقع الإغريقية،
والنم�ساوية ،والبلغارية ،والرومانية،
والربيطانية ،وغريها.

Language Navi

حقائب سفر ذكية
الأ�شخا�ص

الذين ي�سافرون ب�صورة
متكررة ،ميكنهم اال�ستفادة
من حقائب ال�سفر الذكية التي تقدم مزايا مفيدة
غري م�سبوقة ،ومنها ،حقيبة ال�سفر املحمولة
الذكية  Space Case 1التي ت�ستخدم جم�س
ا�ست�شعار للب�صمة لفتح قفلها .تدعم احلقيبة
التعرف �إلى موقعها اجلغرايف  ،GPSوحتتوي على
ميزان مدمج فيها ،مع تقدميها بطارية مدجمة
ل�شحن الهاتف اجلوال ،واجلهاز اللوحي يف �أثناء
التنقل بكل �سهولة.
أي�ضا م�ست�شع ًرا مينع �سرقتها
ت�ضم احلقيبة � ً
بعيدا عنها� ،إ�ضافة �إلى �سماعة
حال كان �صاحبها ً
بلوتوث داخلية .تعمل هذه احلقيبة عرب تطبيق
على الهواتف اجلوالة ي�سمح للم�ستخدم بالتحكم
يف خ�صائ�صها ،وا�ستخدام م�ست�شعر الب�صمة

والتعرف �إلى موقعها على اخلريطة يف �أي وقت.
وتوفر احلقيبة منفذين  USBل�شحن الهواتف
ب�شحنة تبلغ � 12ألف مللي �أمبري .كما حتتوي
احلقيبة على منطقة خا�صة لو�ضع احلا�سب
املحمول ،واجلهاز اللوحي بقُطر ي�صل �إلى 15٫6
أي�ضا �سعة تخزينية �سحابية حلماية
بو�صة .وتقدم � ً
البيانات ملدة ع�شرة �أعوام.
حقيبة �أخرى من احلقائب الذكية هي Airwheel
 .SR5هذه احلقيبة تلحق ب�صاحبها يف املطار من
تلقاء نف�سها ب�سرعة ت�صل �إلى  6كيلومرتات يف
ال�ساعة عرب نظام مدمج مرتبط بالهاتف اجلوال
وكامريات خا�صة ونظام مالحة ،مع قدرتها
خ�صو�صا
على جتاوز العقبات املوجودة �أمامها،
ً
امل�سافرين الآخرين يف املطارات املكتظة .كما حتتوي
على تقنية ح�صرية ملنع �سرقتها ب�إنذار مدمج.
تدعم احلقيبة تقنية املالحة اجلغرافية لتحديد
موقعها بدقة على اخلريطة يف هاتف امل�ستخدم،
مع تقدمي بطارية مدجمة ب�شحنة تبلغ � 12ألف مللي
�أمبري .وتوفر احلقيبة منطقة خا�صة لو�ضع احلا�سب
املحمول واجلهاز اللوحي.

تطبيق جماين على الأجهزة التي تعمل بنظام
الت�شغيل �أندرويد لرتجمة الن�صو�ص داخل �أي
تطبيق يرغب امل�ستخدم يف مطالعته باللغة
العربية �أو �أي لغة �أخرى ،ب�صورة مبا�شرة
دون �أي ن�سخ �أو ل�صق ،وذلك من خالل تقنية
التعرف �إلى الأحرف Optical Character
.Recognition OCR

Phone Clone

ميكن للم�ستخدم الذي يرغب يف نقل
تطبيقاته ،و�صوره ،ور�سائله ،وعرو�ض الفيديو،
وامللفات املو�سيقية ،وغريها ،من هاتف جوال
لآخر جديد �أن ي�ستخدم هذا التطبيق املجاين،
وذلك بتحميل التطبيق على الهاتفني وت�شغيله
ومن ثم حتديد الهاتف القدمي واجلديد.
�سيعر�ض التطبيق بعد ذلك �صورة لرمز
�شريطي  Bar Codeعلى الهاتف القدمي ميكن
توجيه كامريا الهاتف اجلديد نحوها ،ليت�صل
الهاتفان بع�ضهما ببع�ض ال�سلك ًيا ،وتبد�أ عملية
نقل البيانات ال�سريعة بينهما .يدعم التطبيق
نقل املعلومات بني هواتف �أندرويد و.iOS
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األطفال والسفر

نصائح الستخدام
األجهزة الذكية
ً
مسبقا بطريقة
يمكن إعداد أجهزة األطفال
مثالية لتحقيق أقصى استفادة منها خالل الرحلة،
مع وضع شروط استخدام ال تؤثر في األنشطة
السياحية التي يتطلع الوالدان لتنفيذها.

فهد بن فيصل الحجي

مع

اقرتاب موعد الإجازة ال�صيفية ومو�سم ال�سفر ،يتطلع
الأطفال �إلى ا�صطحاب �أجهزتهم الذكية معهم خالل �أي
رحلة مع الوالدين يف الوقت الذي قد ينفر الوالدان من هذه
الفكرة .يف ال�سفر تختلف الظروف ،فالطفل مطالب ب�أن يجل�س
ل�ساعات طويلة على كر�سي الطائرة �أو ال�سيارة ،دون �أن يكون هناك
�أي جمال للحركة واللعب ،وهنا لن يكون هناك مف ّر من ا�ستخدام
الأجهزة التي تعد من الأن�شطة املنا�سبة لهذه الظروف� ،إ�ضافة �إلى
بع�ض الأن�شطة الأخرى كالقراءة ،والر�سم ،والتلوين.
هنا جمموعة من الن�صائح والأفكار حتى تكون الأجهزة خري
رفيق للأطفال على طريق ال�سفر.
اتفق معهم قبل السفر | ينبغي �أن ي�شرح الوالدان
لأطفالهم ملاذا �سي�سافرون ،و�أن يجري االتفاق معهم على �أوقات
الأجهزة امل�سموح بها يف ال�سفر ،حتى ال يركن بع�ض الأطفال
وراف�ضا اخلروج� .سيمنحهم
م�ستخدما جهازه
�إلى زاوية الغرفة
ً
ً
الوالدان هنا بع�ض ما يحبون ،مثل الذهاب �إلى مدن ترفيهية
يف�ضلونها ،وباملقابل ميكنك اال�شرتاط عليهم �أن يلتزموا باجلدول
ال�سياحي املخطط من جانب الوالدين ،و�أال ي�صطحبوا معهم
�أجهزتهم مث ًال وقت اخلروج يف نزهات �أو رحالت هنا وهناك.
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قم بتحميل المحتوى الذي يرغبون فيه
إزعاجا للأطفال يف
مسب ًقا | من �أكرث الأمور � ً
ال�سفر عدم توافر ات�صال �إنرتنت منا�سب� ،إذ �إن
كث ًريا من �أنواع املحتوى الذي ي�شاهدونه يتطلب
ات�صا ًال بالإنرتنت ،كم�شاهدة اليوتيوب ،والنيتفلك�س،
وغري ذلك .ولكن هناك طريقة ميكن �أن حتل هذه
الإ�شكالية وهي حتميل املقاطع والأفالم التي يحبون
م�شاهدتها م�سبقًا على اجلهاز قبل ال�سفر .بع�ض
مزودي خدمة الفيديو يتيحون للم�ستخدم حتميل
املحتوى على اجلهاز م�سبقًا ،مثل  Netflixو .iTunes
على هذا ميكن حتميل �أفالم وم�سل�سالت �أطفال
كاملة لي�شاهدها الأطفال بكل �سهولة على طريق
ال�سفر دون احلاجة �إلى وجود ات�صال بالإنرتنت.
قم بتحميل ألعاب وبرامج جديدة ليلة
السفر | من الطرق اجلميلة التي تفاجئ
الأطفال �أن يجدوا على �أجهزتهم �ألعا ًبا وبرامج
جديدة يكت�شفونها على طريق ال�سفر .ميكن قبل
ال�سفر اختيار بع�ض الألعاب والربامج التي يعتقد
الوالد �أن �أطفاله يحبونها ويقوم بتحميلها على
�أجهزتهم� ،أو ميكن �أن يطلب منهم اختيار ما
يريدون ب�شرط �أال يفتحوا هذه الربامج والألعاب �إال
بعد االنطالق واخلروج من املنزل� ،سيمنح ذلك متعة
�إ�ضافية لل�صغار وهم على الطريق.
مقبس وبطارية | �إذا كان ال�سفر �إلى خارج
اململكة ،فقد يواجه ال�شخ�ص م�شكلة تغري نوع
القاب�س الكهربائي ،ما قد ي�سبب بع�ض الإ�شكاالت
يف �شحن �أجهزة الأطفال ،لذلك ميكن ا�صطحاب
ما ي�سمى بالقاب�س الدويل الذي يحوي عادة جميع
�أ�شكال �أفيا�ش الكهرباء املتعارف عليها عامل ًيا،
ويوجد هذا القاب�س عادة يف �أغلب املطارات .كما �أنه
من املنا�سب ا�صطحاب بطارية �شحن Power Bank
للطوارئ� .ستكون هذه البطارية ذات فائدة للجميع
حتى للوالدين �إذا احتاجوا �إلى �شحن هواتفهم.
غالف مناسب | يف ال�سفر تكون الأجهزة مع
الأطفال وهم يتحركون هنا وهناك .ي�سريون يف
املطار مث ًال مل�سافات وهم يحملون الأجهزة بني
�أيديهم� ،أو قد ي�ضعونها يف حقائبهم دون �أن يغلقوها
ب�شكل جيد .وقد تزيد على هذا احتماالت �أن يقع
اجلهاز وينك�سر .وفقدان اجلهاز يف الرحلة قد
ينعك�س �سل ًبا على جو الرحلة وعلى العائلة ككل .من
املنا�سب هنا �شراء غطاء للجهاز ،ويف�ضل �أن يكون
الغطاء �أكرث متانة و�سم ًكا كلما �صغر عمر الطفل،
�أو �إن كان الطفل ممن حركته كثرية ،تفاد ًيا لأي
مفاج�آت مزعجة يف طريق ال�سفر.
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من األفكار الجميلة في السفر أن
يتم تشغيل كتب صوتية للصغار على سماعات
السيارة أو السماعات الشخصية على الطائرة،
		
بحيث يستمتع األطفال بسماع القصص والحكايات المختلفة
رفع مستوى األمان في األجهزة | تنقُّل
ال�صغار بالأجهزة يف ال�سفر يجعلها عر�ضة لل�سرقة
�أو ال�ضياع ،لذلك من املهم �أن يقوم الوالد مبا
ي�ستطيعه من احرتازات ممكنة .من �أهم هذه
النقاط و�أكرثها بدهية و�ضع كلمة �سر على اجلهاز
حتى تقوم بحماية املعلومات التي فيه �إذا ما وقع يف
أي�ضا ت�شغيل خا�صية حتديد مكان
�أياد �أخرى .ينبغي � ً

اجلهاز املتاحة يف �أجهزة �أبل كالآيفون والآيباد� .أما
يف �أجهزة الأندرويد فيمكن حتميل بع�ض الربامج
التي تقوم بذلك ،ومن �أ�شهرها برنامج Bitdefender
الذي يقوم بهذه املهمة على �أكمل وجه� ،إ�ضافة �إلى
كثري من اخلدمات الأمنية الأخرى كالتقاط �صورة
ملن يحاول �أن يدخل كلمات �سر ع�شوائية لفتح
اجلهاز و�إر�سالها �إليك.

جرب الكتب الصوتية لألطفال في
السيارة | ي�سافر كثري من النا�س يف ال�صيف
بال�سيارة ،حتى من ي�سافرون بالطائرة فهم على
الأغلب ي�ستخدمون ال�سيارة كث ًريا يف تنقالتهم
ال�سياحية .يف هذه الظروف ي�شعر بع�ض الأطفال
بامللل ال�سيما مع الرحالت الطويلة .لذلك ف�إن
من الأفكار اجلميلة على الطرق �أن يتم ت�شغيل
كتب �صوتية لل�صغار على �سماعات ال�سيارة �أو
ال�سماعات اخلا�صة على الطائرة ،بحيث ي�ستمتع
الأطفال ب�سماع الق�ص�ص واحلكايات املختلفة.
هناك عدة تطبيقات جيدة للكتب ال�صوتية،
من �أبرزها «�ضاد» للكتب ال�صوتية ،و«كتاب
�صوتي» ،وكالهما يتيح للم�ستخدم حتميل الكتب
ال�صوتية م�سبقًا على اجلهاز .ميكن حتميل �أحد
هذه التطبيقات على اجلوال ،ثم حتميل جمموعة
من الكتب ال�صوتية للأطفال قبل ال�سفر ،ويف �أثناء
الطريق يجري ت�شغيلها لهم .قد يع�شق الأطفال
�سماع هذه احلكايات وت�صبح جز ًءا من رحالتهم
بال�سيارة فيما بعد.
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عالم المرأة

Fendi

براعة وإبداع
تقدم �ساعات Run Away Elaphe Edition
مزيجا فاخ ًرا من املواد الثمينة .فمع
من فندي ً
ّ
واملغطاة بجلد الثعبان
حا ّفتها امللفوفة بدقة،
الالمع ،حتتفي ال�ساعة اجلديدة بخربات فندي
يف �صناعة اجللديات.
حتمل املجموعة روح جمموعة �ساعات Run
ً
مده�شا يجمع بني
مزيجا
 Awayال�شهرية ،وتقدّم ً
جماليات الفوالذ امل�صقول املقاوم لل�صد�أ واجللود
الغريبة .وت�أتي ال�ساعة معززة باملينا املنحني
الالمركزي ،لت�ؤكد طاب ًعا جري ًئا ،فيما العنا�صر
الغرافيكية الأنيقة وال�صقيلة للمينا تربز �شعار
فندي يف �صورة حرف F
معكو�سا ومرتكزً ا على
ً
اجلزء العلوي من كري�ستال الياقوت.

www.fendi.com

Salvatore Ferragamo

لكل المواسم
عاما مرت على ت�أ�سي�س دار فرياغامو ،وها هي اليوم
�أكرث من ً 90
تعك�س �صورة التقاليد الأ�صيلة ،والتجدد الناب�ض باحلياة يف جمموعتها
التمهيدية لربيع  2019والتي ال تنتمي �إلى مو�سم محدد ،بل تُ�شكل ف�ص ًال
من ف�صول حكاية تدور �سطورها حول �أجماد ما�ضي العالمة التجارية،
ويف الوقت نف�سه تجُ اري وترية ال�سوق العاملية ال�سريعة .هذه الفكرة هي
الدافع الذي حفّز املدير الإبداعي للت�صاميم الن�سائية بول �أندرو ،ليطلق
املجموعة اجلديدة بهذه الروح.
ر�سم �أندرو معامل املجموعة من وحي الهروب من �شوارع املدينة التي
ت�ضج باحلياة �إلى الأماكن الهادئة التي يطغى عليها ح�س الأناقة البعيد
عن التكلف لتخرج كل �إطاللة انطال ًقا من احلذاء ،الذي ال يعد قطعة
من الكماليات فقط ،و�إمنا محدد ل�سياق الإطاللة وت�أكيد هوية مرتديها.
طرح �أندرو حذاء  Varaال�شهري بحلة جديدة من جلد النابا املطاطي،
و�أطلق رمزً ا جديدً ا من وحي م�شبك  Ganciniالذي ُيعد رمزً ا من رموز
الدار ،يف قطعة م�صممة من القطن واجلاكار .ا�ستعانت الدار بح�س
احلرفية اليدوية عرب ا�ستخدام �أن�سجة فاخرة كجلد الثعبان وجلد
الأفعى ،واجللد املحبوك ،وجلد العجل امل�صبوغ� .أما الأحذية الريا�ضية
ف�شملت حذاء �أوك�سفورد الأنيق ،واحلذاء العايل امل�صمم من القما�ش
املزين بنق�شة � ،Ganciniإلى جانب حذاء ريا�ضي جديد.
www.ferragamo.com
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Dolce & Gabbana

حذاء سورينتو
من ا�سم مدينة �ساحلية ،يف جنوب غرب
�إيطاليا ،تدعى �سورينتو اقتب�ست دار دولت�شي
�أند غابانا اال�سم ،ليكون لنوع من �أحذيتها
الريا�ضية املخ�ص�صة للن�ساء الريا�ضيات
والأنيقات يف كل الأحوال.
متيزت جمموعة ربيع  2019بخط مختلف،
وجر�أة متناهية يف هذا احلذاء الع�صري،
ال�سيما يف النعل املطاطي الذي جاء ب�شكل
هند�سي ،ومزين ب�شعار العالمة التجارية
الإيطالية� .أما حافة احلذاء فجاءت عالية
من�سوجا عليها ا�سم
ب�أربطة مطاطية
ً
دولت�شي �أند غابانا .كما يوجد هذا الطراز
ب�ألوان عديدة محايدة وباردة ،مثل الأبي�ض،
والأ�سود ،والرمادي ،والوردي.
www.dolcegabbana.com

Gucci

رؤية خاصة
تعود هذه احلقيبة ذات املالمح الكال�سيكية
�إلى عام  1970عندما �صممت ب�أناقة مفرطة،
وحرفية �إيطالية متناهية لتالئم امر�أة
ال�سبعينيات الأنيقة.
طرحت دار غوت�شي �ضمن جمموعة كروز 2019
حقيبة �أريل التي حتمل على الكتف بحجم
متو�سط ،ومح�شوة بني البطانة واجللد على هيئة
احلقائب الكال�سيكية .جاءت احلقيبة على عدة
جمموعات منها جلد النعام ،وجلد الغزال ،وجلد
الثعبان .ولقد مت ت�أطري بع�ضها بالدبابي�س من
وحي مو�سيقا الروك .كما جاءت جميعها مزينة
بحرف  Gاملزدوج امل�ستوحى من محفوظات
ال�سبعينيات.
www.gucci.com
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الوجود ،والتواجد!

جاء يف «البيان والتبيني» ويف «ال�شعر وال�شعراء» وغريهما ،عن �أبي جعفر محمد بن ي�سري
الب�صري ،وقيل عن محمد بن ب�شري الب�صري كما يف ديوان احلما�سة ،من البحر الب�سيط:

كتب لغوية عدة عن ا�ستعمال كلمة
حتدَّثت ٌ
ً
«التواجد» خط�أ مبعنى الوجود �أو احل�ضور،
ومنها على �سبيل املثال« :معجم ت�صحيح
لغة الإعالم العربي» لعبد الهادي �أبو طالب،
الذي عر�ض لهذا اخلط�أ ،فكان مما جاء فيه
بت�صرف قوله:
«يطغى على الإعالم ا�ستعمال كلمة «التواجد»
يف مو�ضع كلمة الوجود �أو احل�ضور ،مع �أننا
ال جند يف املعاجم اللغوية الأ�صيلة ا�ستعمال
«التواجد» مبعنى احل�ضور ،بل مبعنى� :إظهار
احلب ال�شديد� ،أو الوجدان،
ال َو ْجد ،وهو ُّ
مما هو من مكنونات النف�س يف �إظهار
الفرح �أو احلزن .وتذكر املعاجم احلديثة
كلمة ال َّت َو ُاجد بو�صفها كلمة ُم ْحدَ َثة .لذا
ُين�صح برتك هذا اال�ستعمال �إذا كان املراد
منه معنى احل�ضور ،وعليه نقول« :الرجاء
احل�ضور (�أو الوجود) يف املوعد املطلوب �أو
التواجد».
املكان املحدد «ال
ُ

وذهب مث ًال
َ
كري
«أخوك ال ِب ُّ
وال تأ َم ْن ُه»
قاله احل�سن ال ُيو�سي (ت1102 :هـ) يف:
أمثال واحلكم»:
أكم يف ال ِ
« َزهر ال ِ
هذا املثل م�شهور وقدمي ،ي�ضرب يف ا�ستعمال
احلذر ،و�سوء الظن .وقال اخلطابي يف
«معامل ال�سنن» :مثل م�شهور للعرب .وفيه
�إثبات احلذر ،وا�ستعمال �سوء الظن ،و�أن
ذلك �إذا كان على وجه طلب ال�سالمة من
�ش ِّر النا�س مل ي�أثم به �صاحبه ،ومل يحرج
فيه.
واملعنى� :أخوك �شقيقك و�أنت حتذره وال
ت�أمنه ،فكيف بغريه؟! والبكري �إن كان ن�سبته
�إلى القبيلة ،فهو بفتح الباء املوحدة.

م�����اذا ُي���ك���لُّ��� ُف َ
�����ات وال���� ُّدلجَ َ ����ا
���ك ال����� َّر ْوح ِ
كم ِم��ن فتًى َق�ص َرتْ يف ال���رزقِ ُخطوت ُهُ
����ت م��ط��ال��ب�� ٌة
ال تَ����ي�����أ�����س����نَّ و�إنْ ط����ال ْ
ُ
�إنَّ الأم�������و َر �إذا ان�������س���دَّتْ َم�����س��ال��ك��ه��ا
�أَخ��ل��قْ ب��ذي ال�ص ِرب �أنْ َيحظى بحاجته
مو�ض َعها
فاطلب ِل ِ��ر ْج�� ِل َ��ك َق��ب َ��ل اخل��ط�� ِو ِ
ْ
وال َي����� ُغ����� َّر َّن َ
�����ك َ����ص���ف��� ٌو �أن�������تَ ����ش���ار ُب��� ُه

���ب ال��لُّ َ��ج َ��ج��ا
��ب�ر ط������و ًرا ،وط������و ًرا ت���رك ُ
ال َّ
َ
َ
َ
��ام ال�������� ِّرزقِ ق���د ف��ل َ��ج��ا
�أل���ف���ي���تَ��� ُه ب�����س��ه ِ
��ص�بر �أنْ تَ����رى َف�� َر َج��ا
�إذا ا���س��ت��ع��ن��تَ ب��� ٍ
َّ
َ��ج��ا
��ص�بر ي��ف��ت ُ��ح م��ن��ه��ا ك���ل م��ا ا ْرتَ��ت َ
ف��ال��� ُ
����واب �أنْ َي�� ِل َ��ج��ا
و ُم ِ
����ن ال���� َق����ر ِع ل��ل��أب ِ
����دم ِ
َ
َلجَ
َ
ً
ف���� َم����نْ َع��ل��ا زل����ق����ا ع����ن ِغ�������� َّر ٍة ز ������ا
���زج���ا
ف���� ُرمب����ا ك�������انَ ب���ال���ت���ك���دي ِ���ر ممُ���ت َ

أدب ال ِّدين والدنيا

لأبي احل�سن علي بن محمد بن حبيب املاوردي (450 - 364هـ)

عا�ش القا�ضي ال�سفري الإمام املاوردي الذي تل ّقب
بـ«�أق�ضى الق�ضاة» بني القرنني الرابع واخلام�س
الهجريني يف مرحلة ا�ضطراب الدولة العبا�سية
وانق�سامها �إلى دويالت ،لكن ذلك مل مينع احلركة
العلمية والرثاء الفكري �أن يكون حا�ض ًرا مع ن�شاط
حركة الت�أليف والرتجمة نتيجة ات�ساع احل�ضارات،
وامتزاج الثقافات وتنوعها.
ُعرف املاوردي ،ن�سب ًة �إلى بيع ماء الورد ،عاملًا فقيهًا
عقل راجح ،جعله مقر ًبا من اخلليفة ،الذي �أواله
ذا ٍ
الق�ضاء ثم جعله �سف ًريا له �إلى بني بويه ،ثم �سف ًريا
بينه وبني ال�سالجقة .وكان املاوردي� ،إلى جانب
عقله وعلمه الغزير ،وقو ًرا مت�أد ًبا ثق ًة �صا ً
حلا ،قال
عنه تلميذه الهمذاين« :مل �أ َر �أوق َر منه ،ومل �أ�سمع
ذراعه منذ �صحبته
منه م�ضحك ًة قط ،وال ر�أيتُ َ
�إلى �أن فارق الدنيا» .وقال عنه ابن خريون« :كان
عظيم ال َقدر ،متقد ًما عند ال�سلطان،
رج ًال جلي ًال َ
احل�سان يف ِّ
فن
�أحدَ الأئمة ،له الت�صانيف ِ
كل ٍ
من العلوم» .فكان من ت�صانيفه :كتاب «الأحكام
ال�سلطانية» وكتاب «قوانني الوزارة و�سيا�سة امللك» يف
فنون ال�سيا�سة واحلكم ،و«احلاوي الكبري» يف الفقه
ال�شافعي ،و«النكت والعيون» يف التف�سري ،ر َّكز فيها
على �إعمال العقل لأهميته يف �إدراك مراد اهلل عز
وجل ،والفهم عن نبيه� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،فهو معيار احلقيقة.
يظهر ذلك جل ًيا يف كتابه الذي
�سماه« :البغية العليا يف �أدب الدِّ ين
والدنيا» ،الذي ا�شتهر با�سم�« :أدب
الدِّ ين والدنيا» �أو «�أدب الدنيا والدِّ ين»
ُ
وطبع بهذين العنوانني طبعات عدة.
ُيع ُّد هذا الكتاب من �أهم كتب الإمام
املاوردي ،و�أكرثها انت�شا ًرا وتناو ًال من
ِقبل العلماء واملربني والباحثني.

يدور احلديث يف هذا الكتاب عن الآداب والأخالق
املو�صلة ل�سعادة الدارين ،مما يجمل بالإن�سان التم�سك
بها يف دينه ودنياه يف �آن .فهو يقرر املبد�أ الرتبوي
�أو الأخالقي الذي ينبغي �أن يت�صف به الإن�سان يف
نف�سه �أو ًال ،ثم يف جمتمعه ،ثم يح�شد له ما ي�ؤيده من
مودعا
ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ومنثور القلم ومنظومهً ،
فيه خال�صة خرباته وجتاربه ونظرياته ،م�ش ِّك ًال منه
منهج تربي ٍة وتعليم لتقومي ال�سلوك والفكر والأخالق،
َ
متكل ًما فيه عن ماهية العلم والرتبية ومناهجهما
وطرائقهما والعوامل امل�ؤثرة فيهما ،مع �سبك جميل ال
ي�س�أم منه القارئ وال ميل .فغدا الكتاب من الأهمية
مبكان جعلته مو�ضع اهتمام املربني واملعلمني واملهتمني
بالبحث والدرا�سة والتلقي حتى يومنا ،ف�صدرت عن
امل�ؤ ِّلف وامل�ؤ َّلف درا�سات �أكادميية عدة.
اخت�صر الإمام املاوردي منهجه يف مقدمة كتابه
بكلمات �أوجزها ،فقال�« :إن َ
�شرف املطلوب ب�شرف
وبح�سب منافعه
نتائجهِ ،وع َ
ظم خطره بكرثة منافعهَ ،
جتب العناية به ،وعلى قدر العناية به يكون اجتناء
أعظم الأمور خط ًرا وقد ًرا ،و�أع ُّمها نف ًعا ورِفدًا،
ثمره .و� ُ
�صالح الآخرة
ما ا�ستقام به الدِّ ين والدنيا ،وانتظم به ُ
والأولى؛ لأن با�ستقامة الدِّ ين ت�ص ُّح العبادة ،وب�صالح
الدنيا تت ُّم ال�سعادة.
حتى �إذا �أراد ختم كتابه �أودعه من
حكمته ما �أراد ،فقال« :فكن �أيها
العاق ُل مقب ًال ًعلى �شانك ،را�ض ًيا عن
زمانك�ِ ،س ْل ًما لأهل دهرك ،جار ًيا
على عادة ع�صرك ،منقادًا ملن قد ََّمه
النا�س عليك ،متحن ًنا على َمن قد ََّمك
ُ
النا�س عليه ،وال ُتباينهم بالعزلة عنهم
ُ
فيمقتُوك ،وال تجُ اهرهم باملخالفة لهم
فيعادُوك ،ف�إنه ال َ
ملمقوت ،وال
عي�ش
ٍ
راح َة ملُعادَى».
إعداد :د .عماد ريحاوي
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إلى
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

For more information, please contact Alfursan care center

األسطول
بوينج 368 - 777

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

بوينج 268 - 777

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

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

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

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

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

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

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

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

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

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

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)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

Impossible quotas | Anyone who has
worked in sales knows the crunch of a
quota and how the end of the month
looms large. But for those who weren’t
hired as salespeople but suddenly found
soft quotas on their desks, like Wells
Fargo bank tellers after the merger
with Norwest Bank in 1998, it changes
the game. Before the merger, work as
a bank teller was a service position
focused on clients rather than customers.
That is until Wells Fargo CEO Richard
Kovacevich started referring to the bank
branches as “stores.”
The culture shift at Wells Fargo used
nomenclature like “stores”, “customers”
and “products” which directed workers to see existing clients as a means to
hit sales targets. Tellers were urged to
“Go for Gr-eight” – each client was to
be signed up for at least eight different
Wells Fargo bank services.
Supervisors called bank managers every two hours to check on quotas. Tellers
felt harassed by their managers. Under
pressure, Wells Fargo employees did
whatever they needed to meet quotas,
including tagging unnecessary services
and accounts to existing bank clients,
without their knowledge.
The Wells Fargo internal code prohibited illegal behavior like “pinning”, i.e.
employees’ use of a client’s PIN to create
new accounts in their name, but this was
so common it had a name. When violators were reported to the internal ethics
hotline, nothing was done. Bad behaviour had no deleterious consequences
and continued.
Pressure from the top resulted in more
than 3.5 million fake accounts and an initial $185 million in fines for Wells Fargo.
Impossible deadlines | In order
to sell 10 million cars a year by 2018,
Volkswagen created impossible deadlines
for producing environment-friendly
cars with so-called “clean diesel”
engines. CEO Martin Winterkorn was
known as a micromanager who pushed
his executives who, in turn, imposed
the ridiculously short deadlines onto
production teams. To ensure the cars
would be road-ready in the allotted time
frame, engineers programmed them to
trick emissions tests, while in fact, they
were polluting at up to 40 times the U.S.
legal limit.
Winterkorn’s predecessor (and also
chairman) Ferdinand Piëch pushed

ground-breaking design changes with
incredibly short delivery targets on his
engineers, threatening to fire them if the
job wasn’t completed on time. This was
a corporate culture where high expectations were met at any cost.

The line of fire | When faced with
large-scale ethical breaches, both Wells
Fargo and Volkswagen denied any
wrongdoing by management. Neither
was willing to look at how organizational
pressures had resulted in employees
following their leaders over the
proverbial cliff.
Once Volkswagen’s cheat was found
out by researchers measuring emissions (the state of California was also
investigating), the CEO did not fall on
his sword or admit responsibility for
setting targets that wound up costing the
company about US$30 billion. Instead,
as happened at Wells Fargo, management
blamed employees.
When first approached by the California Air Resource Board, Volkswagen
managers waffled and tried to discredit
the results of the emissions tests; they
waited more than a year before admitting that their cars had been programmed differently for testing and road
scenarios. As the stock price tanked,
Winterkorn said he didn’t know about
the emissions cheat and pointed at the
“terrible mistakes of a few”. The company
disavowed corporate responsibility in
front of the U.S. Congress. It also suspended ten executives in the six weeks
after the scandal broke.
Even after firing more than 5,000
employees, Wells Fargo top management insisted that the rampant unethical behavior didn’t reflect its culture. As
my colleague Charles Galunic noted,
the bank’s sacking of 2 percent of its
workforce reveals misplaced ideas about
organizational culture. Reports on how
Wells Fargo employees unethically met
their sales goals continue to emerge. For
example, they misrepresented income
information in bundled loans that contributed to the financial crisis of 2008 according to the U.S. government. The bank
is now refunding thousands of customers
who were charged add-on pet insurance.
Shifting corporate culture |

Volkswagen and Wells Fargo have
claimed that the bad apples have been
removed from their respective barrels,

but their top ranks are still filled with
the same “old guard”. Uber, on the other
hand, had ethical issues from the outset
and within seven years of its creation has
had to disrupt its initial corporate culture.
Although Uber has not always accepted responsibility for its drivers, its
management has faced more fundamental ethical issues. Launching in 2010
as UberCab in San Francisco, the firm
wasn’t licensed as a transport company
so California ordered it to cease business. Instead, it just dropped the “cab”
from the name, and Uber was born.
The startup’s co-founder, Travis
Kalanick, was a proponent of “principled confrontation”, which he took to
the global stage. For example, although
UberPOP was banned in France, the
company told its drivers to keep going,
until its top execs were arrested.
Kalanick was removed as CEO in
2017 yet problems with the company
persist around the world, including most
recently in Spain. The “cultural norms”
instituted after Kalanick left, make it
clear that Uber recognised the need
to overhaul its corporate culture. CEO
Dara Khosrowshahi, an outsider from
Expedia, has said that Uber’s new slogan
is “We do the right thing. Period.”
For companies like Wells Fargo or
Volkswagen to do the right thing, their
corporate culture needs to shift. The
CEOs from the time of their recent crises
have stepped down (without accepting
responsibility), but contrary to what happened at Uber, they have been replaced
with people from the same corporate
culture. When problems are widespread
in a company, its C-suite has some serious soul-searching to do.
I’ve written before about the philosophical implications of responsibility
for corporate misdeeds. While individuals must bear ultimate responsibility for
their actions, the body corporate can also
have some measure of responsibility, not
least as a result of the goals set by senior
management and the culture in which
employees operate. At Volkswagen, Uber
and Wells Fargo, management must reflect
on its actions and promote a corporate
culture that inspires followers to achieve
results without bending the law.
* N. Craig Smith is the INSEAD
Chaired Professor of Ethics and Social
Responsibility, and a specialist professor at
the INSEAD Corporate Governance Centre.
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Corporate Culture

The
Critical
Consequences
of
Culture

While individuals must bear ultimate
responsibility for their actions,
the body corporate can also have some measure
of responsibility, not least as a result of the goals
set by senior management and the culture in
which employees operate.
N. Craig Smith *
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When management’s
expectations inspire unethical
acts.

One of our earliest lessons is to “follow
the leader”. We look to our leaders for inspiration and to show us the right path.
But when leaders expect the impossible,
what happens to the followers? When
employees at the bottom of the corporate
ladder behave in unethical ways to hit
their numbers, are they the ones responsible for corporate rot?
Examining these questions, I’ve recently
developed case studies about three wellknown, troubled corporations with senior
management unable to lead their firms
to success while keeping within the law:
Volkswagen, Wells Fargo, and Uber.

©

project Syndicate

By 2022, a substantial increase in
investments in machine learning,
data analytics, new materials, and quantum computing
will boost demand for data scientists,
AI specialists and robotics engineers,
to the detriment of existing professions
possible explanation is that public
debates about technological trends
tend to be dominated by the companies
and entrepreneurs that are shaping
them. The voices of the vast majority of
companies that are struggling to keep up
with technological change (or actively
resisting it) are going unheard.
Acknowledging this underrepresented
perspective is essential to understanding
why the digital revolution isn’t showing
up in the data and why it may yet stall.
Simply put, buzzy talk tends to rely on
biased generalizations. For all of their
purchase on the public imagination,
artificial intelligence (AI), machine
learning, Big Data, and humanoid robots
fall within the remit of only a handful of
firms. The attention these technologies
receive is wildly disproportionate to the
scale of their development and adoption.
The dynamic is easy to discern.
Journalists chase juicy stories. Investors
seek attractive returns. Consumers try
to anticipate the next technological
fad. Social networks, global media,
and international conferences amplify
the voices of disruptors who have an
interest in inflating their own prospects.
And as the information cascades, the
ranks of believers grow. The rumor
becomes the rule.
Consider the World Economic
Forum’s (WEF) latest annual report on
emerging labor-market trends, which is
based on a survey of large, multinational
corporations. It contends that by 2022,
a substantial increase in investments in
machine learning, data analytics, new
materials, and quantum computing will
boost demand for data scientists, AI
specialists and robotics engineers, to the
detriment of existing professions.
The problem is that the WEF’s
population sample is hardly

representative of the real economy.
Across OECD countries, firms
employing more than 250 workers
account for just 7% of all active firms
and employ less than 40% of the
workforce. And while the authors of
the report acknowledge this bias, their
conclusions still amount to dangerous
generalizations. Their jobs of the future
have nothing to do with the immediate
employment needs of the vast majority
of small and medium-size enterprises
that are still operating within the
framework of the Third Industrial
Revolution.
Similarly, an OECD study finds that
the labor productivity gap between firms
at the technological frontier and all other
firms has been widening sharply over
the last decade. Many of the advanced
technologies one hears so much about
in the media remain unexploited by a
non-trivial share of companies, which
suggests that we have a long wait before
even the most revolutionary innovations
start driving GDP.
It has been said that general-purpose
technologies like electricity and the
personal computer tend to boost
productivity not immediately, but
around 25 years after their inception.
Yet it has now been 32 years since
the Nobel laureate economist Robert
Solow observed that, “You can see
the computer age everywhere but in
productivity statistics,” and we still
do not see the computer age in the
productivity statistics. Why should AI be
any different from the PC in this respect?
Ignoring the perspective of
technological laggards can have farreaching policy implications, especially if
techno-boosterism (or alarmism) diverts
attention from pressing problems facing
education systems and labor markets

in the here and now. If governments
start allocating more resources to train
the high-skilled professional elite of
tomorrow, they could foster even deeper
inequality today.
Of course, cynics might dismiss the
“losers” as having little to add to debates
about technology: at best, they will fill
the roles created for them by the digital
vanguard; at worst, they will be forced
out of the labor market altogether. But it
is worth remembering that smaller firms,
even if they face economic headwinds,
still have the political power to push for
tougher regulation of new technologies
that threaten their existence.
A global giant like Uber knows
this all too well. Over the years, it
has encountered strong resistance
from small groups of well-organized
taxi drivers who were never invited
to gatherings of the global elite to
contemplate the virtues of the platform
economy. By the same token, the “leftbehinds” across the world’s advanced
economies are now taking their revenge
by bringing anti-trade, populist parties
and politicians to power.
To avoid an even worse backlash and
to develop a better appreciation of what
the Fourth Industrial Revolution actually
entails, one must understand where all
firms – not just those at the top – stand
with respect to today’s disruptions. A
sustainable technological transformation
requires widely shared benefits, which
means that helping the laggards adapt
is just as important as enabling the
innovators to thrive. The voices of the
disrupted must be heard.
* Edoardo Campanella is a Future of
the World Fellow at the Center for the
Governance of Change at IE University in
Madrid.
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The Digital
Revolution’s Silent
Majority
Laggards
and Innovators
A sustainable technological transformation
requires widely shared benefits.
Edoardo Campanella *

can hold brutal truths.
We are constantly told
that innovation is occurring faster
than ever, yet the data coming out
of the so-called Fourth Industrial
Revolution suggest that it is anything
but revolutionary. Among advanced
economies, productivity growth is the
slowest it’s been in 50 years.
This “productivity paradox” is often
attributed to measurement problems
or lags following the adoption of
disruptive technologies. But another

Statistics
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Positioned near the end of the city’s
northern limits, sits the grand dame of
all Malibu beaches-El Matador. Marked
only by one easy-to-miss brown road
sign along the PCH, El Matador takes
a bit more effort to get to, but is well
worth the effort. The beach sits at the
bottom of a150 ft. sea-cliff, accessible
by several flights of steep wooden
staircases. For those that can’t or won’t

descend down the steep stairs, a few
picnic benches dot the bluffs adjacent to
the parking area, so you can still admire
the view from the top.
A fairly narrow beach, El Matador
snakes its way under the high bluffs
dramatically positioned between tawny
cliffs and churning blue sea. There are
a series of striking sea caves and rock
formations which form bends and curves

in the beach offering privacy to beachgoers that visit on less-crowded weekdays.
The beach’s rock arches crowned with
flocks of seabirds have inspired many
Instagram moments and is a favorite
backdrop for social media influencers,
models and tourists alike. With a little
luck you can find a private alcove to lay
out a blanket, relax and enjoy the sounds
of sea.
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Malibu
Angelinos through the ages. Oversized
portions and mega-tiered seafood
platters are just one reason to visit this
venerable Malibu locale. Paradise Cove
also rents beach chairs and daybeds as
well as private terraces and beach cabana
for the day so you can dine and sunbathe
in style.
For a view of the best sunsets in the
Golden State, make your way north of

the Point Dume peninsula in the late
afternoons. Point Dume and El Matador State Beaches highlight Malibu’s
wilder side in terms of staggering natural
beauty with soaring craggy sea cliffs and
notoriously rough waves.
Point Dume’s wide sand beach
crowned with chaparral laden bluffs is
perfect for long sunset walks or scouting
for whales drifting across the deep blue.

From atop Point Dume trail, one of the
best coastal hikes in Malibu, trekkers
are rewarded with sweeping views and
perhaps even a glimpse of Santa Catalina
island. Due to Point Dume beach’s size
and parallel position to Zuma State
Beach it’s easy to find an uncrowded
corner of sand to enjoy a moment of
solitude and watch the sun dip down
into sea.

The beach’s rock arches crowned with
flocks of seabirds have inspired many
Instagram moments and is a favorite
backdrop for social media influencers,
models and tourists alike
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It’s about a one-mile stroll along the
sand from Carbon Beach to Malibu Pier
and if you arrive early enough, take a
moment to admire the magic California
coastal light. The morning marine layer
and sea-mist stretches across the shoreline, palms and mountains veiling it in a
luminous pastel vellum gauze akin to a
JMW Turner seascape .
Once past Nobu and the Malibu
Inn, you’ll reach the heart of the city:
Malibu Sport Fishing Pier. One of only
two piers in the city, it was built in 1905
and deemed a California State Park in
1980. An historical point of interest, the
780-foot wooden icon was fully restored
in 2017. Start your pier tour with a tasty
latte, rose lemonade or small bite from
the Malibu Pier Cafe and then pass an
hour or so watching fishermen cast their
lines into the sea or relax on a bench and
spot pods of dolphins on the horizon.
It’s also a great place for shopping. The
Ranch at Malibu Pier carries an assortment of luxury goods like ceramics and

sumptuously soft cotton beach blankets
and attire. They also rent fishing rods
and surfboards.
If you’re hankering to splash around
in the Pacific or live out a scene of The
Endless Summer by riding a surfboard
across a curl of blue then head across
the street from the pier to Malibu Surf
Shack. This is the place for all things surf
and skate culture. They offer surf lessons,
kayak coastal tours, and water sports
rentals of all kinds like surfboards, SUP
and bodyboards, not to mention a selection of beachwear.
Flanking the pier’s north side is the
world-famous Surfrider Beach, also
known as Malibu Lagoon State Beach.
Throughout the day spectators line up to
watch dozens of rookie and pro-surfers
alike glide over Pacific swells which
break between Surfrider Beach and
Malibu Point. The 110-acre park offers
a front-row view of the surfing action
as well and much more. Marine ecology enthusiasts, naturalists and bird-

watchers can discover the park’s wetland
area which attracts a variety of birds
and wildlife like brush rabbits, snowy
plovers, great blue herons and hundreds
of California brown pelicans and gulls.
At low tide the beach’s tide pools, rock
depressions filled with seawater, brim
with a variety of sea creatures such as
urchins, sea slugs, mussels, crabs and
starfish. Trails and elevated boardwalks
make exploring the delicate dunes and
coastal ecosystem easy and enjoyable.
Further up the coast you’ll find
Paradise Cove, a favorite Oceanside
playground for locals and visitors alike.
Nestled within a picturesque alcove and
high bluffs, Paradise Cove is a privatelyowned restaurant and beach facility
that feels like a luxurious hideaway. The
restaurant’s dark-wood beamed walls are
lined with photos of Hollywood celebrities that have dined there or cozied-up
on their beach chairs. They serve as a
reminder that Malibu has long served
as a sandy escape for celebrities and
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is a love letter to California
written in sand, sea and
sky. Like many of its genetically blessed
locals, it’s effortlessly beautiful. The Santa
Monica Mountains, seasonally dressed
in coastal sage scrub, manzanita, black
walnut trees and California live oaks,
frame Malibu’s 21-miles of golden sand
and lapis-hued waves. Located 30-miles
west of Los Angeles, this seaside oasis
draws millions of visitors to its shores
each year and all with a yen to dip their
toes in the Pacific, gawk at the rows of
beach mansions or celebrity haunts, and
bask in some Golden State sunshine. It
would be effortless to while away weeks
lazing about on this beguiling enclave’s
numerous sandy expanses, posh restaurants and Cali-chic boutiques, but it will
only take a day trip for Malibu to capture
your heart.
To begin your ultimate Malibu adventure, hit the famed four-lane stretch
of asphalt, better known as the Pacific
Coast Highway (PCH), via Topanga

Malibu
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Canyon Boulevard from Highway-101
in Los Angeles and head north. Once on
the PCH, somewhere between Topanga
Lagoon and Tuna Canyon Road you’ll
have entered the bucolic beach town’s
city limits. PCH cuts a sidewinding
swathe alongside the mountains with
hypnotic undulation, writhing below wildflower coated hills populated
countless white stuccoed villas topped
with terra cotta tiles . Depending on the
season, the hills north of Pepperdine
University between Corral and Solstice
Canyons dazzle in vibrant yellow-hued
mustard flowers, scotch broom and even
intermittent orange blankets of the state
flower, the California poppy.
Malibu’s southern expanse, closer to
Santa Monica Pier, is home to two of the
largest and most beloved restaurants:
Duke’s and Moonshadows. A lively
mix of a tourist trap and local hangout,
Duke’s and Moonshadows restaurants
offer a fun, beachy atmosphere wherein
visitors seemingly blend with the locals

over fish tacos and tuna poke on the
outdoor patios.
Traveling further north up PCH to
Carbon Beach is Pacific Coast Greens, a
must-visit locally owned, organic market, and deli. Serving its expensively thin
and health-conscious clientele for almost
30-years, it’s also one of the best places
to stop for a grab-and-go beach snack
when in Malibu. Try their green flame
smoothie made with spirulina, ginger
and banana or just about anything made
with avocado from their deli counter.
Just across the street from the market
is Carbon Beach, better known to the locals as Geffen Beach or Billionaire beach.
Home to some of America’s wealthiest
business tycoons such as David Geffen,
one of the founders of DreamWorks
Studios and Larry Ellison, founder of
Oracle, Carbon Beach’s pristine slice of
sand isn’t only for the rich and famous.
There is a public access gate and breezeway to the beach cut between the row of
stunning mansions.

Malibu
A Quintessential
Escape

Malibu has long served as a sandy escape for celebrities
and Angelinos through the ages.
By Elizabeth Davis
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Al Kamal. In addition to its own fields
of roses, it also sources flowers from 40
different farms in the area. The Al Kamal
Farm produces an extensive line of rose
products including two types of rosewater, one for drinking and the other for
external use in atomizers, soaps, creams,
lotions, scented tissues and more.
Not quite as pricey as an ounce of
gold, but still expensive, pure rose oil
requires tens of thousands of roses to
produce one or two ounces. There are
only two species of roses that are used
to make rose oil and the Damask rose’s
30-petals are dense with it. Depending
on the purveyor and quality, rose oil sells
from $1000 to $3000 for 8 oz as it can
take up to 1 million roses to produce
about 35 oz. of the stuff, hence the high
price. At the rose farms, factories and
shops around Taif, visitors can pick up
a 3 oz. bottle of rose oil for about 1600
Saudi Riyals.
At Al Kamal farm the post-harvest
production of rose goods begins with
roses and distilled water being poured
into copper pots and then cooked on a
wood fire for up to 8-hours. Each pot
contains about 20,000 roses and the
distilled water is sourced from a natural
spring on the property. The mixtures’
initial cook is only the first step in a
lengthy process. After the first cook, the
roses and distilled water mixture is then
moved into elevated pots for further
steeping and steaming. This part of the
process produces an aromatic condensation that trickles into large glass collection bottles. The rose oil naturally pools
away from the water like an amber cloud
at the top of the container and after cooling, it is then separated from the liters of
rose-water and packaged for sale.
There are lots of reasons to visit Taif,
from Shubra Palace, a historic museum,
to Al Hada’s heart-pounding albeit
mesmerizing cable car or aerial tram,
called a telefric, which descends down
the steep terrain to Al Kar village, but for
this mountain community it is all about
the roses. Famous for its aesthetics or
practical uses, the Taif rose lives up to its
hype and is well worth the trip.
From soaps, facial atomizers, lotions,
home fragrance diffusers, cleaning
products, not to mention the ubiquitous
perfume of Arabia, the Taif rose holds a
place of high esteem.

Shubra Palace

It was built in 1904 and is considered
the most stunning vestige of old Taif, where
King Abdul Aziz used to stay in.
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Al Hada road is considered as one of the most beautiful and important mountain roads in Taif.

Nestled in the foothills of the Sarawat Mountains,
Taif’s temperate climate draws big summer
crowds from KSA’s sea and sand
metropolises like Jeddah and Riyadh
draws big summer crowds from KSA’s
sea and sand metropolises like Jeddah
and Riyadh. Known as the Kingdoms’
summer capital, city dwellers escape
the cities’ scorching temps from May to
September and find respite in the mountains’ fertile valleys burgeoning with
flowery trees and shrubs.
In spring and early summer, the area’s
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suburban terraced villages and farms are
potently perfumed with the roses’ sweet
and spicy notes carried along on the
fresh mountain breezes.
“There is a circle of life for the roses,”
said Al Kamal who received his B.A. in
the U.S. several years ago, “The season
starts here in Arabia around January 1st
when we start to cut the trees. March,

April and May are rose seasons for us,
but when the season closes here, it then
begins in Turkey and moves onto Spain
and Morocco. The rose season moves
in a circle from Saudi Arabia to Europe
then to Africa and then back again.”
Established in 1875, the Al Kamal
Rose Farm is one of the largest and
oldest rose farms in Taif, according to

Photographed by Mohammad Almaliki

In spring and early summer,
the area’s suburban terraced villages and farms are
potently perfumed with the roses’ sweet and spicy notes carried
along on the fresh mountain breezes
rosa moschata and rosa fedtschenkoana. Blooming for between 20-40
days annually, it only produces pink
petals which vary in color intensity.
Believed to have been transported from
Syria to Europe during the Crusades,
the Damask rose, according to local
history, was brought to Mecca Province
by the Ottomans sometime between the
16th and early 19th century. Due to the
fertile soil and cool mountain climate,
the Damask rose flourished in Taif,
particularly outside the city’s western

regions between the Al Hada and the Al
Shafa mountains.
Like many of Taif ’s inhabitants, Al
Safairy was happy to share the health
virtues as well as the utilitarian uses of
their venerable local flower. Classified as
edible, the Damask rose is believed to,
although not medically proven, boost
the body’s immune system. Rose-water
and rose-based creams have been used
for centuries to treat a variety of ailments
from colds and flues to burns and skin
infections.

“They grow this rose throughout the
Middle East and Europe, but in Taif we
have the most beautiful and fragrant
flowers,” noted Abdulrahman Al Kamal,
an 8th generation rose farmer from the
Al Kamal Rose Farm in Al Hada, about
30-minutes west of downtown Taif. “The
rose-water and perfume are the best in
Taif because the roses are handpicked
and harvested before sunrise when they
smell the sweetest.”
Nestled in the foothills of the Sarawat
Mountains, Taif ’s temperate climate
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Not quite as pricey as an ounce of gold,
but still expensive, pure rose oil requires
tens of thousands of roses
to produce one or two ounces
On

a cool evening in April, Sharoud
Al Safairy took petite sips of an
iridescent chartreuse elixir, a blend of
green tea, ginger, rose-water and honey,
as she looked out over the crowd of
thousands gathered in Taif ’s Arruddaf Park for the 15th annual Taif Rose
Festival. “The roses are everything,”
explained Al Safairy, a social worker who
also occupies her days as an ad hoc tour
guide and artist,” we use it for cooking,
drinking, cleaning our homes and for
beauty. If you mix some honey, milk and
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rose-water to make a mask it will keep
you young and beautiful.” Al Safairy’s
dozen or so paintings were displayed
for sale inside one of the festival’s center
buildings, but she mostly passed the time
chatting with visitors and talking-up the
local celeb, the Taif rose.
At this year’s festival, held from April
4-23rd, residents and visitors alike arrived en masse around sunset to stroll
the expansive flower gardens, mostly
comprised of impatiens, petunias and
marigolds, partake in carnival rides, don

rosette crowns, necklaces or bracelets as
well as eat and drink a multitude of fare
made with roses. Ubiquitous culinary
odes abounded, from creamy kanafeh
dabbled with thin dollops of rose petals
and sticky luqaimat bathed in rosewater essence to fresh juices and teas
all infused with the famed pink-hued
blossom, there was a plethora of roseimbued edibles to try.
The Taif rose, more popularly known
as the Damask rose, is a hybrid comprised of three rose species: rosa gallica,
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Pride and Tradition
Taif Rose Festival

Photographed by Fawaz Alshareef

There are lots of reasons to visit Taif,
but for this mountain community it is all
about the roses.
By Elizabeth Davis
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Be at ease with additional 24 hours
Now, you can issue your boarding pass electronically
48 hours before departure

48
Hours

*Terms and conditions apply

Saudia

«SAUDIA» Showcased New Jeddah Airport
to the CEO of SkyTeam
The Airline’s New Home and Hub in Jeddah Opened for Domestic
Operations in 2018.

Saudi Arabian Airlines «SAUDIA» the national
flag carrier of the Kingdom of Saudi Arabia, and
member of the SkyTeam alliance since 2012,
welcomed SkyTeam CEO and Managing Director,
Kristin Colvile, to Jeddah for a member visit and key
meetings.
On the sidelines of the visit, Colvile toured the
new King Abdulaziz International Airport in Jeddah
and viewed SAUDIA’s current domestic operations,
as well as key features including the operations control center, airport lounge and passenger terminal.
Colvile said of the visit ‘the new infrastructure at
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King Abdulaziz International Airport is impressive.
The new airport will further strengthen the alliance’s
presence in the region, both for SAUDIA and two
other SkyTeam members that will operate from the
airport.
SAUDIA currently operates 20 domestic routes
out of the new airport, with international flights due
to begin later this year.
SAUDIA flies to 95 destinations worldwide, with a
modern fleet of more than 160 narrow and widebody
Airbus and Boeing aircraft. The average age of the
SAUDIA fleet is less than five years.

We are the face
of seamless travel.

No matter where you’re heading in the world, SkyTeam member airlines offer you more convenient connections,
more fast-track services than any other alliance thanks to SkyPriority, the broadest set of loyalty benefits and lounges at
600+ airports around the globe.
To learn more about how SkyTeam can make your travel smoother visit SkyTeam.com

SkyTeam

Explore the World
Like a Local

When it comes to exploring a new city, there’s only so far a guidebook can take you. Flight attendants from SkyTeam’s
19 member airlines are some of the best-traveled people on the planet - so who better to ask for travel tips?

Kenya Airways, Clara, Nairobi

Korean Air, Kim, Seoul

Aeromexico, Laura, Mexico City

Aeroflot, Ksenia, Moscow

Air Europa, Laura, Valencia

Air France, Sophie, Paris

“Visit the Karen Blixen Museum, home of the Danish
author who wrote Out of Africa. Just outside Nairobi, it
offers a fascinating look at the life of the literary legend.”
“The Coyoacán district is an arts and history hub. After
visiting the Frida Kahlo museum, grab some churros to eat
in the lush Viveros de Coyoacán park.’’
“Time your visit for March 19th, to catch a Fallas burning.
It used to be a bonfire for unused things, but now they set
fire to satirical sculptures. It’s fun!”

Middle East Airlines, Melissa, Beirut

“Wander around old neighborhoods like Mar Mikhael.
From vinyl stores to tiny bookshops, you never know what
you might stumble upon in the narrow lanes of Beirut.”
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“Springtime visitors should head to Yeouido and Seokchon
Lake to watch the cherry blossom trees burst into bloom.
It’s so pretty.”
“Red Square and the Kremlin have been the historical,
geographic and spiritual heart of Moscow for nearly 900
years. They’re not to be missed.”
25 minutes on the train from Paris, is Chantilly, the
horse racing capital of France. Visit the prestigious race
course and extraordinary castle surrounded by beautiful
gardens.”
For more travel inspiration visit www.skyteam.com or find us
on Instagram @skyteamalliance
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Splashing Around
An oceanic manta ray swims around El
Boiler, a submerged volcanic pinnacle off
San Benedicto Island, near Mexico’s coast.
Mantas can grow to nearly 25 feet from
wingtip to wingtip.

Photograph by: Thomas P. Peschak
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Around the World
Dining Alfresco
A man in Scotland’s Reraig Forest
feeds stags to spur antler growth.
There are over 60 different species
of deer worldwide.

Photograph by: Jim Richardson
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Around the World
Angelic Hues
The waters of Iceland’s Jökulsárlón glacial lagoon reflect snow-capped
mountains and icebergs bathed in winter morning light. Located at
the head of the Breiðamerkurjökull glacier, the lake has grown in size
in recent years as a result of global warming.

Photograph by: Robert Harding
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