
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اإلعالن عن االنتهاء من مخططات القمر اإلسالمي الصناعي لتوحيد رؤية الهالل.

ـ بما أننا في مرحلة المخططات فالتنفيذ لن يكون على األرجح قبل 2199.
سنترال كيفان للمراجعين: ما نقدر ندز أكثر من 40 برقية في اليوم ألنه 

ما نقدر نطبع برقيات وايد.
أبواللطفواحدـ وألف ألف سالمة على أصابع موظفينكم يا »مواصالت«!

البقاء هلل

بدرية حسـن الرزيج، أرملة عجيل عـــوض كريدي ـ 71 عاما 
ـ الرجال: الدســـمة ـ مســـجد النقـــي ـ ت: 94442246 ـ 

.65966667
بشـرى سلمان حسـن الشـمالي، زوجة مروان خالد سليمان 
املطوع ـ 47 عاما ـ الرجال: حســـينية الشمالي ـ الدعية 
ـ ت: 66337577 ـ النســـاء: النزهة ـ ق1 ـ ش11 ـ م2 ـ ت: 

.22511306
أحمد محمد صالح الهنديـ  58 عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهلل 

السالم ـ ق2 ـ ش23 ـ م23 ـ ت: 99665958.
خليفة سليمان جاسم السهليـ  85 عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  ق3 
ـ ش31 ـ م8 ـ ت: 99086210 ـ 99249993 ـ النساء: حطني 

ـ ق4 ـ ش15 ـ م32 ـ ت: 25221308.
عيدة جوالن بندر الفضلي، أرملة نصار مزعل نايف الشريفيـ  81 
عاماـ  الرجال: األندلسـ  ق12ـ  ش11ـ  م21ـ  ت: 99610878 
ـ 99119923 ـ النســـاء: العارضية ـ ق4 ـ الشارع األول ـ 

م42 ـ ت: 24804757.
سـالم جنم عبداهلل جنم ـ 51 عاما ـ الرجال: الروضة ـ صالة 
دســـمان ـ ت: 99298010 ـ النساء: العدان ـ ق3 ـ ش39 ـ 

م38 ـ ت: 66910721.
عبداحملسـن شاكر حسن الشويكر ـ 28 عاماـ  الرجال: حسينية 
العباسيةـ  املنصوريةـ  ت: 94466077ـ  النساء: القصور 

ـ ق4 ـ ش3 ـ م1 ـ ت: 25427992.
دهيـم غـازي دهام الظفيـريـ  74 عامـــاـ  الصليبخاتـ  ق1ـ  
ش104 ـ م10 ـ ت: 99499732 ـ 66252266 ـ الدفـــن بعد 

صالة العصر.
كاظم جعفر صادق الصفارـ  58 عاماـ  الرجال: حسينية أبوالفضل 
العباسـ  ديوان آل الصفارـ  ق2ـ  ش21ـ  م3ـ  ت: 99051835 

ـ النساء: القرين ـ ق3 ـ ش4 ـ م88 ـ ت: 25427326.

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

المعيار! خاطب الصحراء
أثناء الزيارات املكثفة 
للديوانيات في هذا الشهر 
الفضيل تدور الكثير من 
احلوارات والنقاشـــات 
مـــع بعـــض رواد هذه 
الديوانيـــات فـــي أمور 
وقضايا كثيرة، وقد لفت 

انتباهي في بعض النقاشات كالم بعض الناس 
عن القضايا الهامة والقضايا الهامشـــية او 
التافهة، فالناس ال تتفق على تفاصيل هذه 
املوضوعـــات فالكل يريد التركيز على املهم 
واألساســـي، ولكن من يحدد املهم من غير 
املهم؟ ومن يفصل بأن هذا املوضوع مهم أم 
ذاك؟ ألن ما تراه أنت بسيطا وتافها قد يراه 
اآلخر مهما وضروريـــا وأضرب مثاال على 
ذلك القضايا التي تتعلق باملرأة او الشرطة 
النسائية او عمل املرأة في مجاالت ال تتناسب 
مع طبيعتها وفطرتها، فهناك فريق يقول: ال 
تشغلوا الناس بهذه التفاهات وركزوا على 

ما ينفع البلد وعلى التنمية.
ولو تأملنا في هذه العبارات جندها تتكرر 
كثيرا كلما طرح موضوع ذو أبعاد شرعية 
او أخالقية مثل التصدي للفســـاد األخالقي 
ومعاجلة التفكك األسري واالهتمام باألمراض 
الطارئة والتي من  االجتماعية والظواهـــر 
شأنها أن متزق نسيج هذا املجتمع وتنخر 

في أساساته.
إن املعيار الذي يجب ان يعتمده اجلميع 
عند اختالف وجهات النظر أن مرجعيتنا في 
معرفة احلق واملهم هي كتاب اهلل وسنة نبينا 
محمـــد ژ ألن هذا امليزان هو احلق املطلق 
الذي ال يأتيه الباطـــل من بني يديه وال من 
خلفه، ويجب على كل مسلم يؤمن باهلل ربا 
ومبحمد نبيا وباإلســـالم دينا ان يكون هذا 
معياره ألن اهلل تعالى يقول: )وما اختلفتم 
فيه من شـــيء فحكمه إلى اهلل(، وقال اهلل 
تعالى: )فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شـــجر بينهم، ثم ال يجدوا في أنفسهم 

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما(.
إذن مرجعيتنا فـــي تقدير األمور عندما 
نختلف هي كتاب اهلل وســـنة نبينا محمد 
فهما األصالن املعصومان عند اخلالف، فمن 
يعتقـــد ان االهتمام بقضايا األخالق وحفظ 
األعراض وتقليل الفساد ومنع الرذيلة من 
توافه األمور نقل له إن معيارك ال قيمة له ألنه 
يعارض املعيار احلقيقي، وكم من شيء رآه 
الناس تافها وحقيرا ولكنه عند اهلل عظيم، 
وقد قال اهلل تعالى )وحتسبونه هينا وهو 

عند اهلل عظيم(.
لذا يجـــب على كل مســـلم وخاصة في 
هذا الشهر املبارك ان يجعل مرده ومرجعه 
هو كتاب اهلل وســـنة رسوله فهما األصالن 
والركيزتان في معرفة احلق من الباطل وميزان 

األهمية جلميع األمور.
اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اّتباعه وأرنا 

الباطل باطال وارزقنا اجتنابه.

ال عــــني الكويــــت وال أذنها وال 
ذاكرتها، تخطئ أحمد السقاف، فلمثله 

كانت العني واألذن والذاكرة. 
 كأمنا جاء يخطب الصحراء الثكلى 
مبوت األزمنة فوق رمالها العطشى 
واملتشــــحة بصمت ال قــــرار له وال 
قاع، ملروج اليمن وتاللها اخلضراء 

وغوثها املنسكب، »باّل فقطرا فوابال«... ومثل »الصياد 
الذي راح يصطاد فصادوه« فقد وقع اخلاطب في هوى 

املخطوبة وأسرها.
أســــرته كويت ذلك الزمن الصامت، وذلك البصيص 
اخلافت الذي يتسرب بني الشقوق، دليال على أن هناك 
من يعمل على كسر الصمت وتثقيب وشاحه املرتخي. 

وراح هو يصير نورا من ضمن ذلك البصيص.
»خيركم من علم وعّلم« ركز أحمد السقاف عصاه في 
حقل العقول التي تتعلم، فكان املعلم واملربي واملهذب، 
هذب النفوس قبل أن يشــــرع في فتح العقول وقبل أن 
يحمل الطبشورة ليكتب على اللوح أبجدية احلروف.

فكان املعلم امللتزم الصارم الدقيق احلريص الذي ال 
يترك طالب علمه حتى يتأكد أن عقله كان وعاء أمينا ملا 

صب فيه من علم وما سكب فيه من معارف.
ثم هو الناظر الصلب الذي دانت له مقاليد املدرسة 
بكاملهــــا، فحزم حزما ال يبطــــل العدل بل يؤاخيه كتفا 

بكتف ونصيبا بنصيب وحصة بحصة.
هو الفصيح الذي إن تكلم، خال سامعه نفسه سامعا 
خطيبــــا من عصر النقاء اللغــــوي وقبل هجوم الفرس 
واملغــــول والترك وأهل الغرب والعجمة التي ســــكنت 
لســــان »العرب« وما خالطه من مصاهرات شرعية أو 

غير ذلك!
 كأمنا كانت هــــذه اللغة بنته التي جاءت من صلبه 
وتربت فــــي أحضانه ومنت حتــــت عينيه وكبرت بني 

يديه!
والفصاحة هي بوابة الشعر التي تدخل منها قوافل 
الشعراء إلى دوحة الشعر وتنيخ هناك ركائبها، فكان 
أحمد الســــقاف ربا من أرباب منابر الشعر الذي سخره 
جميعا - إال ما ندر - لقضيته التي يشــــرب كؤوسها 
صبحا وعشية ويراها – بعينيه - مرسومة على وجهه 
كلما رنا إلى مرآة، وكأمنا هذه املرآة حتدثه عن عروبة 
غربت وتهشمت وعفت عليها رياح األزمنة، ولكنه ابنها 
النجيب الذي حّملته أمانتها وأورثته أثقالها وثقيالتها، 

وليس هو مبفرط فيها.
هــــذه االم )العروبة( حّملته أمانة ترجمة هذا احلب 
واقعا يراه الناس ويعيشونه، وحتى ال تكون مجرد أحالم 
غابرة وتواريخ كاذبة وأساطير ما قرت وال استقرت ذات 
زمن على األرض، فأدى األمانة ونفذ الوصية، فكان أبا 
ملجلة »العربي« لسان العروبة الناطق بالصدق وال غير 
الصدق، فكانت العربي هي هالل العرب الذي يفطرون على 
رؤيته، وحينما يلوح في سمائهم، يتداعون لإلفطار. 

واليــــوم إذ أكتب راثيا أحمد الســــقاف، فإنني أرثي 
رجال شــــرفني حينا من دهر مبجالسته والتقرب إليه 
وكان عينا رعــــت أول خطوي في رحلة القلم وكان أبا 
ومعلما ومرشدا ومالذا لي حني معضلة لغوية، ألوذ به 

فيجيرني من جور هذه اللغة اجلائرة.
إلى روحك يا ســــيدي ســــالم أبدي، وثق بأن طهرك 
وعفتك وســــموك، وكل ما غرست في هذه األرض، هو 

مما ميكث فيها وال يذهب جفاء. 

الداعية سلمان العودة الراحل الكبير غازي القصيبي

3:52الفجر
11:52الظهر
3:27العصر

6:27المغرب
7:49العشاء

مواقيت الصالة الصفحة األمنية  ص9

برامج الفضائيات  الكبرى
 ص28

الديوانيات ص39

سلمان العودة ينعى القصيبي على الهواء:
»غازي أرسل لي أبياتاً توحي بقرب أجله«

أخرى، وأنا أشيد مبا قدمه من 
جهد وتضحية وجوانب إنسانية 
وشفافية، فرغم تقلده مناصب 
عدة، فإنه لم ميتلك شركات أو 

كان فاحش الثراء«.
من جانبه، قال فهد السعوي 
مقدم برنامج »حجر الزاوية« إن 
القصيبي كان رجال شجاعا بقلمه 
وبرأيه، وكانت كلمته صافية 
وواضحة، وكان متصاحلا مع 

نفسه.

أغالـب الليـل احلزيـن الطويل
أغالـب الـداء املقيـم الوبيـل

طغـت مهمـا  اآلالم  أغالـب 
الوكيـل ونعـم  اهلل  بحسـبي 

فحسـبي اهلل قبيـل الشـروق
األصيـل بعيـد  اهلل  وحسـبي 

رضنـي إذا  اهلل  وحسـبي 
بصدره املشـؤوم همـي الثقيل

أسـبلت إذا  اهلل  وحسـبي 
دموعهـا عـن الفقيـر العليـل

يـا رب أنـت املرجتـى سـيدي
أنـر خلطوتـي سـواء السـبيل

قضيـت عمـري تائهـا، هـا أنـا
القليـل إال  يبـق  لـم  إذ  أعـود 

مؤمـن أننـي  يـدري  اهلل 
فـي عمـق قلبـي رهبـة للجليل

مهما طغـى القبح يظـل الهدى
كالطـود يختـال بوجـه جميل

أنـا الشـريد اليـوم يـا سـيدي
ذليـل لعبـد  رب  أيـا  فاغفـر 

توبـة دمعتـي  أمـس  ذرفـت 
ولـم تزل علـى خدودي تسـيل

يـا ليتنـي مـا زلـت طفـال وفي
عينـي مـازال جمـال النخيـل

ليتنـي يـا  القـرآن  أرتـل 
ما زلت طفال.. في اإلهاب النحيل

على جبـن احلب فـي مخدعي
يؤزني فـي الليل صـوت اخلليل

هديـل بنتي مثـل نـور الضحى
أسـمع فيهـا هدهـدات العويل

فـال تريـث  بابـا  يـا  تقـول 
هديـل سـامحيني..  إال  أقـول 

وفيما يلي نص قصيدة »أغالب الليل احلزين« للراحل غازي القصيبي والتي يرثي فيها نفسه.

املستشرق النمساوي محمد أسد 
الذي أسلم، وكان أسد مبتهجا 
جدا ألنه وجد شبابا من اجلزيرة 
 يقرأون كتبه ويتعاطفون معه«.
وأشـــار العودة إلـــى أنه رغم 
اختالفه مع القصيبي في بعض 
اجلوانب، فإن ذلك ال يقلل من 
احترامه له أبدا، وقال »الدكتور 
غازي نفســـه لو أعاد قراءة ما 
كتب ســـيتفق معها في أشياء 
وســـيختلف معها في أشـــياء 

الشـــرعية واملعرفة  واملعرفة 
الدقيقـــة واالطالع بني عدد من 
القضايا، فضال عن عمله الوظيفي 
واإلداري الذي تنقل من خالله 

بني العديد من املناصب. 
وقال العودة ـ في احللقة 5 
من برنامج »حجر الزاوية على 
MBC 1ـ  »لقد حل القصيبي رحمة 
اهلل عليه ضيفـــا علينا، وأكد 
لنا أنه قابل الشـــيخ محمد أبو 
زهرة واستفاد من علمه، كما لقي 

الرياض ـ ام بي سي: اعرب 
الداعية السعودي سلمان العودة 
عن خالص تعازيه ألسرة وزير 
العمل السعودي غازي القصيبي، 
الذي وافته املنية مشيرا إلى أن 
القصيبي كان يستشعر بقرب 
األجل والرحيل، وهذا ما ملسه 
العودة من األبيات الشعرية التي 
أرســـلها القصيبي له في أثناء 
 عالجه في الواليـــات املتحدة. 
وقال العـــودة إن القصيبي قد 
أرسل له أبياتا فيها إميان باهلل 
ومعاناة، ومنهـــا »أغالب الداء 
املقيـــم الوبيـــل.. أغالب الليل 
احلزيـــن الطويل، أغالب اآلالم 
مهما طغت.. بحسبي اهلل ونعم 
الوكيل«، مشيرا إلى أن القصيبي 
أرسل له أبياتا أحس من خاللها 
بقرب األجل، وهي »وسل الركب 
بعد الفجر هل آبوا.. وفي آخرها 
الدروب لألوطان  يقول بعض 
ســـالكة.. وبعضهـــا في فضاء 
اهلل ينســـاب«. ووصف عودة 
القصيبـــي بأنـــه كان منوذجا 
الذات، وأنه  للتغيير وتطوير 
كان رجال موسوعيا ألنه جمع 
بـــني الثقافـــة واألدب واللغة، 


