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وجوه هذه الصفحة
شخصيات عربية تخطت بنجاحاتها وإجنازاتها 

حدود الوطن العربي لتصل الى العالم،
فكانت صفحة »عرب على مستوى العالم«.

القصيبي العالمة البارزة في األدب العربي احلديث سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد يكرم غازي القصيبي بوسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة املمتازة

القصيبي شغفه الكبير للمتنبي وأبي فراس احلمداني

غازي القصيبي.. تفاخر به العرب
شاعرًا وأديبًا ووزيرًا وسفيرًا

مدينة المجددين في الشعر واألديب المعبِّر عن قضايا أمته

سلطان الش�عر مبعانيه املتجددة يأخذنا بدواوينه من »جزائر 
اللؤلؤ« إلى »قطرات م�ن ظمأ« إلى »معركة بال راي�ة« آلفاق رحبة، 
حقق املعادلة الصعبة بني رواسب املاضي وانفتاح احلاضر فنهل 
من مع�ني الثقافات املختلفة التي خبرها وعايش�ها ليبحر بنا في 
محي�ط ثقاف���ي عاملي غني، بدءًا من نش�أته اخلليجية مرورا 
بتعليمه اجلامع��ي في مصر وصوال الى الدراسات العليا في الواليات 

املتحدة واجنلترا.
افكاره س��بقت ابناء جي��له في املنطقة، فكتب أول  قصائده 
في الثالثة عشرة، وأولى  قصصه في السابعة عشرة وأول رواية في 
التاس�عة عش�رة، غني التجربة، متعدد املعارف، اغترف العلم 
في بداي�ة النهضة احلديثة وعاد الى بالده ليؤدي مهامه الوطنية 
كإداري ومثقف صقل موهبته بالعطاء شعرا ونثرا ليصبح رائدا من 
رواد املعرفة والثقافة في اخلليج والعالم العربي وليتفاخر به العرب 

شاعرا وباحثا وأديبا وروائيا ووزيرا وسفيرا واكادمييا.

ع��راب م�ش��روع الم�راك��ز الص�ح�ي�ة ف�ي الم�م�ل�كة وك�ات�ب أول م�ذك�رة ل�تأس�يس »س��ابك«
م����أ الدني����ا وش����غل الناس 
بشخصيته املهنية والرسمية وكذلك 
األدبية يفض����ل دوما اللجوء إلى 
أعماق نفسه واالبحار في تالفيف 
ذاكرته، وفي االعماق الراكدة، في 
الغابات التي تكشف الروح وذلك 
رغم كثرة ما ناله من رحيق املديح 
واالطراء ورغم ما داهمه من نقد.

بنى س����معة واسعة باعتباره 
عربيا يستطيع رغم حتفظاته ان 
يتفه����م الغرب وان يتعاطف معه 
وصار يس����تطيع ان يقدم العرب 
للغربي����ن والغربي����ن للع����رب 
مستعينا في ذلك مبهاراته الكبيرة 
ف����ي حتليل مواق����ف احلضارات 

املختلفة ومعتقداتها«.

مدينة المجددين

وص����ف مبدين����ة املجددي����ن 
الدم اجلديد في الشعر  وصاحب 
الذي لم يس����رقه م����ن الوظيفة، 
حيث شغل منصب وزير التجارة 
والصناعة ووزير الصحة ووزير 
املياه والكهرباء ووزير العمل وفي 
رأيه ان االدب����اء املوظفن انتجوا 
اضعاف اضعاف ما انتجه االدباء 

املتفرغون.
فعندم����ا كان وزيرا للصناعة 
كتبت عنه صحيفة الفايننش����ال 
تاميز قائل����ة: »إن����ه اب من آباء 
التنمية الصناعية اس����تطاع ان 
يحظى باحترام اجلميع« واعتبرت 
القصيبي نشط وال  ان  اللوموند 
ميكن افساده وذكرت صحيفة »دي 
فليت« أنه من اوائل التكنوقراطين 
الذين ابدوا موهبة عظيمة وصعدوا 
بسرعة وألقيت على عاتقه مهمات 

كادت تكون مستحيلة.

قمقم المحلية

فغ����ازي القصيب����ي خرج من 
قمقم احمللية ليصبح ش����خصية 
عربية خليجية ودولية كان هدفها 
األول التنمي����ة التي كان يرى ان 
الطريق اليها مير بالتعليم وثانيا 
بالتعليم وثالثا بالتعليم فبصماته 
التنموية واضحة في بالده إذ يعتبر 
القصيبي عراب مش����روع املراكز 
الصحية عندما كان وزيرا للصحة 
كما كان القصيبي كاتب اول مذكرة 
التي اصبحت  لتأسيس »سابك« 
واحدة من أكثر واكبر الش����ركات 
البتروكيماوية وأسرعها منوا في 
العالم ام����ا في وزارة العمل فركز 

على أهمية السعودة.

المتنبي والحمداني

يقرأ للجميع ولكن شغفه الكبير 
يبقى للمتنبي ويليه »أبو فراس 
احلمداني« الذي يرى ان وجوده مع 
املتنبي في عصر واحد ظلمه كثيرا 
وكذلك عمر أبو ريش����ة واالخطل 
الصغي����ر وبدوي اجلبل، وبعض 

قصائد نزار قباني.
و »البي ي����ارا« الكنية األقرب 
الى قلبه العديد من املؤلفات لعل 
ابرزها: حياة في االدارة الذي تردد 
كثيرًا قبل نشره وتوقع ان يبيع 
فقط الف نسخة ويقتصر شراءه 
على االداريون املختصون ليصبح 
بعد نشره اكثر كتبه مبيعًا لدرجة 

اذهلت القصيبي نفسه«.
يؤمن بحكمة »عامل الناس كما 
حتب أن يعاملوك« ويقول انه لو 

اليونسكو التي شغلت الرأي العربي 
العام املثقف، ودارت رحاها اكثر من 
سنة، كانت حربا حامية الوطيس، 
متعددة اجلبهات خاضها أطرافها 
في العواص����م، ومواقع االنترنت 
واألثير، وأوراق الصحف وانتهت 
بانتصار املرشح الياباني انتصارا 
نغالط أنفسنا إذا لم نقل انه كان 

انتصارا كاسحا.
واآلن، بعد ان انتهت املعركة 
وه���ذا الغبار يتعن علينا نحن 
العرب ان ننظ���ر الى ما كان ال 
بعن االعت���ذار والتبرير ولكن 
مبنظار التحليل والنقد لنعرف 
ملاذا انتصر من انتصر وانهزم 
من انهزم وهن���ا آثرت ان اكون 
صريحا منذ البداية فاخترت لهذه 
الكلمة عنوانا يعترف صراحة 
باحلقيقة، دروس الفشل، ولعل 
األمانة تقتض���ي ان أضيف اني 
مبفردي احتمل املس���ؤولية عن 
هذا الفشل، لقد اعطتني دولتي 
الكامل وأعطاني األشقاء  دعمها 
العرب تأييدا منقطع النظير ومع 
ذلك كنت املسؤول الى حد كبير 
عن وضع إستراتيجية احلملة 
وتطبيقها، وإذا كان من طبيعة 
األمور ان يعتبر املرشح املنتصر 
نفسه مسؤوال عن االنتصار كليا 
أو جزئي���ا فالعدالة تقتضي ان 
يتحمل املرش���ح املهزوم قسطه 
من املسؤولية وهذا القسط في 
حالتي يصل الى حد حتمل العبء 

كله.
على انه ينبغي ان أس���ارع 
فأضي���ف انن���ي إذا كنت أؤمن 
بنقد الذات فإنني أبعد الناس عن 
اإلميان بجدوى جلد الذات. متكن 
املرشح العربي من الوصول الى 
املرتبة الثانية في سباق شرس 
خاضه 11 مرشحا وذلك إجناز ال 
يستهان به وقد اشارت الصحف 
الرئيسية الصادرة في باريس 
ولندن الى ان املرش���ح العربي 
باعتباره مرشحا قويا كان ميكن 
يفوز في السباق ومتكن املرشح 
العربي من ان يوصل الى مسامع 
عواصم عاملية مؤثرة صوتا عربيا 
حضاريا منفتح���ا على العصر 

وعلى اآلخرين.
لو كنا خضنا املعركة بهدف 
حتقيق انتص���ارات إعالمية أو 
سياس���ية محدودة كهذه ما كان 
لنا ان نتحدث عن هزمية، اما وقد 
خضناها لكي ننتصر فأي إجناز 
دون االنتصار، مهما كان شأنه 

يبقى فشال ال ريب فيه.

أعظم القادة

يرى القصيبي ان الرجل الذي 
تأثر به سياسيا والذي هو ظاهرة 
سياسية متيزه ومن أعظم القادة 
السياسين عبر التاريخ هو امللك 
عبدالعزيز، رحم����ه اهلل، ويقول 
انه يصعب عل����ى املعاصرين ان 
يحكموا على إنسان ولكن عظمة 
امللك عبدالعزيز تزداد وكلما ابتعدت 
الفت����رة الزمنية تب����دو إجنازاته 

واضحة.
وتترقب اململكة عودة القصيبي 
بإذن اهلل في غضون االس����ابيع 
املقبلة بع����د رحلة عالج يقضيها 
منذ اش����هر في احد مستشفيات 

الواليات املتحدة االميركية.

وزيرا للصحة، وبعدها أصبح سفيرا 
للمملكة العربية الس����عودية في 
البحرين، ثم سفيرا في بريطانيا، 
وفي عام 2002 أصبح وزيرا للمياه، 

ثم وزيرا للعمل.
الكثي����ر من  ل����ه  القصيب����ي 
املساهمات في األنشطة االجتماعية 
واخليرية، فقد أس����س اجلمعية 
السعودية لرعاية األطفال املعاقن 
عام 1980، وتولى عضوية جمعية 
البر بالرياض والدمام، وهو عضو 
مؤسس في مؤسسة امللك فيصل 
اخليرية، وعضو بلجنة اجلائزة 
باملؤسسة نفسها وعضو بالهيئة 
االستشارية العليا ملؤسسة األمير 

سلطان بن عبدالعزيز اخليرية.

معركة اليونسكو

للقصيبي مع منظمة اليونسكو 
جتربة ل����م يقدر لها أن تصل الى 
خواتيهما السعيدة عام 99 حيث 
كان ابرز املرشحن ملنصب املدير 
العام له����ا، وقد ألق����ى محاضرة 
وصفت بالتاريخية سلطت الضوء 
على تلك املرحلة قال فيها: معركة 

لها من اإلعالم العاملي عقب احداث 
احلادي عشر من سبتمبر.

فف����ي تكرميه ف����ي مركز امللك 
فهد الثقافي في الرياض الش����هر 
الثقافة  املنص����رم توجه وزي����ر 
واإلعالم السعودي د.عبدالعزيز 
خوجة قائال: »إن وزير العمل غازي 
القصيبي يعد رمزا من رموز الوطن، 
وهامة ثقافية وإدارية، ولد كبيرا 

في الشعر والنثر واإلبداع«.
وأض����اف »ان القصيبي عرف 
كي����ف يصبح األدي����ب معبرا عن 
قضايا أمته، فهو أديب ذو قضية، 
وقضيته هذه األمة من احمليط الى 
اخلليج« واصفا شعره بأنه »يجمع 

بن الرومانسية والوطنية«.
وخاط����ب خوج����ة احملتف����ن 
بالقصيب����ي قائ����ال: »ان املثقفن 
يحتفلون برم����ز ثقافي، فقبل 50 
عاما لف����ت القصيبي األنظار عبر 
ديوانه األول وكان حينها صوتا 
جديدا على الشعر، وشكل عالمة 
بارزة وصوتا مهما في مسيرة األدب 
العربي احلديث«.فالقصيبي رجل 
الشعر والقصة والرواية وهو الناقد 

املفوه ورجل  واملؤرخ واخلطيب 
اإلع����الم والثقافة ورج����ل الدولة 
والديبلوماسي الذي من النادر ان 
جتتمع كل تلك الصفات في شخص 
ويبرع فيها كما اجتمعت في غازي 

القصيبي.
وألنه صاح����ب رؤية متجددة 
تعرض لعواصف عاتية من النقد 
كان يقابلها بقول األديب السوري 
محمد املاغوط: »ما من موهبة متر 
بدون عقاب« ويضيف عليها: »وما 

من موقف مير بال ثمن«.

رحلة الحياة

رحل����ة القصيبي املهنية بدأت 
بعد عودته الى الرياض عندما تقدم 
للعمل في التدريس اجلامعي ملادتي 
اإلدارة  القانون ومب����ادئ  مبادئ 
العامة ثم استاذا مساعدا، ثم عميدا 
للكلية باجلامعة نفسها ورئيسا 

لقسم العلوم السياسية.
وقد تولى د.غازي العديد من 
املناصب بدأها مبنصب مدير عام 
مؤسسة اخلطوط احلديدية بالدمام، 
ثم وزيرا للصناعة والكهرباء، ثم 

يس����تطيع ان يتذكر اي فرد منا 
هذه احلكمة في تصرفاته اليومية 
ملا حدثت مش����اكل على املستوى 
الشخصي ولو استطعنا ان نطبقها 
على املس����توى الدولي ملا حدثت 

أي مشاكل.

القصيبي السفير

شغل حقائبه الديبلوماسية بدءا 
من عام 1965 ويعّرف السفير قائال 
»هو مرآة تعكس مواقف دولته أمام 
الدول����ة املضيفة وتعكس مواقف 
الدولة املضيف����ة أمام دولته وان 
يفعل ذلك بدقة املرآة وموضوعيتها، 
مع كل كذبة يكذبها السفير يحدث 
شرخا في املرآة، ومع توالي الشروخ 
ال تعود املرآة صاحلة لالستعمال، 
السفير الكذوب، كاملرآة املشروخة، 

ال ينفع وكثيرا ما يضر«.
لم يكن القصيبي كحال بعض 
املثقفن العرب الذين يهمهم احلفاظ 
على الشعبوية بل كان ال يخشى 
في احلق لومة الئم فوقف مدافعا 
صلبا عن اململكة العربية السعودية 
ضد احلمالت الظاملة التي تعرضت 

المواطن الغاضب
ال تخلو س��يرة القصيبي الوزي��ر من مواقف طريفة 
تس��بب فيه��ا غ�����ازي األدي��ب، إذ ي��روي القصيبي 
انه في أح��د األيام إبان وزارته ف��ي الكهرباء والصناعة 
حصل انقطاع للكهرباء في أحد أحياء الري���اض، وكان 
القصيب��ي يذهب إلى مقر الش��ركة ويتلقى الش��كاوى 
الهاتفي��ة مع موظفي الس��نترال كلما حدث انقطاع، فلما 
كان ذاك الي��وم، واثناء تلقيه لالتصاالت على س��نترال 
الشركة، حادثه مواطن غاضب قائال: »قل لوزيركم الشاعر 
انه لو ترك ش��عره واهتم بعمله ملا انقطعت الكهرباء عن 

الرياض«.
يقول غ��ازي: »فقلت له ببس��اطة: ش��كرا.. وصلت 
الرس��الة! فقال: ماذا تعني؟ قلت: أنا الوزير. قال: أحلف 
باهلل! فقلت: واهلل. وكانت هناك حلظة صمت من اجلانب 

اآلخر قبل أن تهوي السماعة«.

أقرب القصائد إلى قلبه
في احد لقاءات��ه الصحافية 
ع��ام 93 س��ئل ع��ن اقرب 
القصائد الي��ه فقال: ديوان 
»قطرات من ظمأ« وقصيدة 
»قبل الرحي��ل« هي األقرب 

إلى قلبي ويقول فيها:
قبل أن أرحل عن هذي الديار
قبل ان اضرب في تيه البحار

قربي مني.. اسمعي اغنية
حلنها ضم هدوئي وانفجاري
صغتها من لهفة الروح.. ومن

رعش��ة الش��وق.. ومن قسوة 
ناري

رجفت في قلمي فانسكبت

احرفا تكتب مأساة اندحاري
اسمعيها.. وارقبي اصداءها

حني تأتيك على بعد املزار
> > >

ما أمر اللحن يجتاح الفما
موجعا.. ينزف نارا ودما

ترعش الذكرى على خفقته
رعشة الطائر في الفخ ارمتى

ويثير االمس جرحا.. كلما
ضج في األضلع احيا األملا

لن أناجيك بأنغام املنى
وصدى اللوعة يكسو النغما
انت من فجر بركان االسى

فاسمعيه يتلظى حمما

بين السياسة والثقافة
عشق احلياة السياسية والديبلوماسية، وكذلك األدبية وله 
صوالت وجوالت وجناحات بها، ولكن تبقى األقرب الى قلبه 
احلياة األديبة، وذلك لسبب بسيط حسبما يقول وهو: ألنك 
في احلياة األدبية والفكرية تكون في دفة القيادة وتستطيع 
ان تقرر مث��ال قضاء وقت مرعب فتق��رأ رواية من روايات 
الرعب، وحتب ان تتأمل فتقرأ كتابا من كتب الفلسفة. وتريد 
ان حت��اور املتنبي فتذهب لديوان املتنبي. يعني بامكانك عن 
طري��ق القراءة ان تطل على التاريخ من أوله الى آخره. وفي 
عالم الفكر تس��تطيع ان تعيش من غير ان تعقد مس��اومات 
أو صفقات وتس��تطيع ان تعمل ما تش��اء من غير أي حلول 
وس��ط. بينما في عالم السياس��ة ال يوجد خير وشر ونادرا 
ما تقول هذا خير وهذا ش��ر ألن األمور ممتزجة والعالم هذا 
بطبيعته عال��م غير مثالي ومليء بوجوه النقص. ولذلك فإن 
محاولة البحث عن أهون الش��رين ليس��ت محاولة شيقة أو 
ليس��ت محاولة ممتعة امنا هي محاولة متعبة وأحيانا تعيش 
مع أنظمة ترفضها أخالقيا ويجب ان تتعايش معها في عالم 
السياسة وأحيانا تتعامل مع أشخاص تستثقلهم، ولكن يجب 
ان تتعامل معهم فعالم السياس��ة وعالم الديبلوماسية عموما 

هو حلقة ال تنتهي من حلول الوسط ومن أهون الشرين.

القصيبي والكويت
للكويت مع غازي القصيبي صفحات مشرقة ووضاءة 
وق��ف فيها صادحا باحلق كوقفة قيادة اململكة وش��عبها 
وناصر بلدن��ا حني كان مغتصبا وأقس��م برب البيت ان 
ترجع الكويت من بنادق الغزاة، وكانت مس��اهماته عديدة 

لعل ابرزها مقاالت »في عني العاصفة«.
كان الليل مظلما � كضمير الطاغية..

عندما تسربت خفافيش الغدر..
على جناح كابوس بشع..

وهاجمت حمامة وادعة نائمة..
في عش صغير بقرب الساحل
وكان اسم احلمامة »الكويت«..

لف الفجر نشيج صامت..
واحلمامة تتململ في اغالل من حديد..

والعش محاصر بالدبابات..
والدوريات تعتقل كل حلم في العيون..

وتصادر كل ابتسامة في الشفاه..
وقال من قال: »ذهبت الكويت!«.

واستلقى الطاغية على عرش من اجلماجم يستعرض 
ُدمى املوت والدمار

متر فوق القبور.. ثم يقهقه..
وتضحك اخلفافيش في كل مكان طربا..

ويسأل الناس: »أين الكويت؟!«
تنبثق ارادة احلياة..

وترفض احلمامة الصغيرة ان تلثم االغالل..
ويدوي نداء التحرير

ويعود الفجر مسلحا بألف فراشة..
وتنبت في الرمال نخلة حمراء..

طالعة من دم الشهداء والشهيدات..
ويرتفع األذان..

وتنقر احلمامة األغالل.. فتسقط..
ومرت خمس سنوات..

نسي الطاغية عهد القهقهة..
واختفى بعيدا عن ُدمى املوت والدمار

وأصيبت اخلفافيش بالذعر..
وتهاوت مع أشعة الشمس..
وفي العش الوادع الصغير..

تصدح حمامة وادعة صغيرة..
بكل أغاني احلب واحلياة واألمل..

اسم احلمامة »الكويت«!
وق��د كرمت��ه الكويت في م��ارس عام 1992 بوس��ام 
الكويت ذي الوش��اح من الدرجة املمتازة تقديرا وعرفانا 
من الش��عب الكويتي للمواقف املشرفة له اثناء االحتالل 
العراقي الغاشم ومساهماته األدبية العديدة في هذا املجال، 

كما مت تكرميه عام 2003 في مهرجان القرين الثقافي.


