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األمير 
محمد بن سلمان.. 
وجتديد الدماء

القراءات في اختيار صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ومبايعته وليا للعهد السعودي 

تأتي وسط مباركة وإجماع بني األوساط السعودية 
وارتياح عربي وإقليمي، فهذا التغيير ليس فقط من 
أجل التغيير أو إعادة ترتيب، فكما يجمع املراقبون 

للشأن اخلليجي عامة والسعودي خاصة على أن 
األمير محمد بن سلمان صاحب رؤية اقتصادية 

لإلصالح الشامل طويلة املدى تتمثل فيما هو معلن 
من تقليص االعتماد على النفط كدخل رئيسي في 

رؤيته التي أطلقها منذ سنوات وبدأت خطواتها 
الفعلية حتى العام ٢٠٣٠.

واألمير محمد بن سلمان كسياسي، وهو وجه 
معروف ومؤثر وصاحب حضور منذ 4 سنوات 
وليس اليوم، فهو بحسب تراتبية ملخص عمله 

منذ تخرجه تولى عمال في إدارة اخلبراء مبجلس 
الوزراء السعودي التي تعتبر مطبخ ومقر صناعة 
القوانني، ثم عمل مستشارا لوالده بإمارة الرياض، 

وتدرج في العمل إلى أن مت تعيينه وزيرا للدولة 

في عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
وبعدها وزيرا للدفاع في عهد امللك سلمان ورئيسا 
للديوان امللكي في ذات الوقت، ثم وليا لولي العهد، 

ثم وليا للعهد الذي تواله األسبوع قبل املاضي، 
لذا فتجربة األمير محمد بن سلمان كانت تسلسال 

طبيعيا لرجل حمل معه رؤية إعادة الشباب إلى 
بالده عبر إصالحات اقتصادية شاملة عنوانها 

األبرز هي رؤية ٢٠٣٠ التي يرى السعوديون فيها 
تفاؤال ستشمل نقلة نوعية في بالدهم وتنقلهم 

من االعتماد على مصدر وحيد إلى بلد يعتمد على 
عدة مصادر للدخل، والسعوديون يرون في تعيني 

محمد بن سلمان ما سيمنحه مزيدا من املساحة 
للتحرك باجتاه تعديالت إصالحية جذرية تصب 

في صالح ورخاء املواطنني السعوديني، بل وإعادة 
الشباب إلى احلركة االقتصادية، ليس في اململكة 

العربية السعودية فقط، بل في منطقة اخلليج، 
وأيضا سيتخذ تأثير هذا اإلصالح االقتصادي 
حتى إلى الدول اإلقليمية احمليطة، وهي رؤية 

يحملها قيادي شاب يعرف جيدا أحالم جيله 
واألجيال القريبة منه، لذا فأي قرار سيتخذه 

أو يقدم عليه سواء داخليا أو خارجيا سيكون 
ملصلحة فئة الشباب وأحالمهم وطموحاتهم 

وتطلعاتهم.
نسأل اهلل التوفيق للملكة العربية السعودية في 

ظل قيادتها احلكيمة.
عمر األمير محمد بن سلمان ٣٣ عاما عندما أعلن 

وليا للعهد، وملن ال يعرف تاريخ اململكة العربية 
السعودية وكيف أنها جتدد شبابها، بل إنها ولدت 

شابة متجددة، أن امللك عبدالعزيز آل سعود 
انطلق لتأسيس اململكة العربية السعودية الثالثة 

عام 19٠٢ وعمره بني ٢6 و٢7 عاما، وأما خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود فقد تولى منصب إمارة الرياض عام 1954 
وهو لم يكمل العشرين عاما، فالتجديد في الدماء 
سمة البلدان التي تسعى لالستمرارية والبقاء، بل 

واملنافسة نحو التطور.
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د.يوسف يعقوب البصاره 

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

)ق(
نتابع في مقالنا األخير لذات مضمون العنوان، شرح مفهوم 
احلروف املتعلقة او احرف النور من مفهوم لغة اهل مصر 

القدمية وهي اللغة الهيروغليفية.
تصدر هنا احلرف الكرمي سورة )ق( املكيّة.

قدمت مجموعة من اليهود الى سيد البشرية عليه وعلى آله افضل 
الصالة وازكى التسليم سائلة عن خلق السموات واألرض، فأجاب 

ژ: خلق اهلل االرض يومي االحد واالثنني، وخلق اجلبال يوم 
الثالثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم االربعاء الشجر واملاء 

واملدائن والعمران واخلراب، وخلق يوم اخلميس السماء، وخلق 
يوم اجلمعة النجوم والقمر واملالئكة الى ثالث ساعات بقني منه، 
ففي الساعة االولى خلق اآلجال، وفي الثانية القى اآلفة على كل 
شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه اجلنة 
وأمر ابليس بالسجود له ثم أخرجه لعصيانه ثم استوى على 

العرش )اآلية ٣8(.
تبدأ السورة بحرف النور يليه قسم بالقرآن املجيد ذي السمو 

والعلو والرفعة، ثم يليه »بل« تفيد في اللغة العربية تقرير وإثبات 
ما قبله ونقيض ما بعده، وبذا حتمل بداية السورة الدهشة 

واالستغراب، بل والتعالي على كالم سيد اخللق ژ وعلى قول 
اخلالق جلت قدرته، السيما ان السورة تتضمن البعث والعقاب 

والنشور.
وفي اللغة الهيروغليفية تعني )ق(: ذهلوا او استغربوا وتعالوا 
وتهكموا وسخروا او يتعالى ويلعن، وبذلك يكون معنى بداية 

السورة: لقد تطاولوا وتعالوا عليك وسخروا منك وحقروا وقللوا 
من شأنك ومن شأن هذا القرآن املجيد الذي ال يعلو عليه شيء، 
وتأتي خامتة السورة لتشرح بدايتها في قوله تعالى )نحن أعلم 

مبا يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد(.

)ن(
افتتحت سورة »القلم« بهذا احلرف اجلليل.

قيل عن هذا احلرف انه يفسر القلم الذي كتب به اللوح احملفوظ، 
وقيل في التفاسير كذلك إنه كناية حلوت عظيم او لوح من نور او 

الدواة )احملبرة(، التباع كلمة القلم به.
في سياق السورة اشارة الى املصطفى ژ وأتباعه الذين اهتدوا 

بهديه وإلى فريق الضالني واملكذبني برسالته.
وفي اللغة الهيروغليفية تعني )ن(: هبطوا وانحطوا وغفلوا 
وتبلدوا، وبذلك يكون مفهوم السورة في اآليات األولى: تبا 

لهم، وتبا للقلم الذي يسطرون به، واللسان الذي يتلفظون به، 
وتبا ملا يسطرون وما يكتبون من جهالة، وما يتقولون به عليك 
واتهمهم لك باجلنون، اال ان العزيز قد انعم عليك بالنبوة، وانه 
ملجزيك جزيل االجر، إذ إنك على خلق عظيم وهو خلق القرآن، 
وحينها سنرى أيكم املفتون، هم بجهالتهم وانحطاطهم، ام انت 

يا محمد بسمو أخالقك، وتختم السورة بآيات جليلة تؤكد املعنى 
ذاته لتكذيبهم بالرسالة وحديث النبي ژ وزلقهم له بأبصارهم 

اخلسيسة.
ويشير املؤلف الى تساؤل ويجيب عليه: كيف يكون الكتاب عربيا 

وتصدر بعض السور احرف ليس منطوقها او رمزها عربيا؟
ان اهلل تعالى يضرب لنا املثل بكيف يكون لو كتب بلغة غير 

عربية، اال ان تفصيل اآليات ينبغي ان يكون عربيا او ان الرمز 
يكون موجها للنبي عليه وعلى آله الصالة والسالم حلكمة معينة، 

او لقوم عاملني بيد انهم ورغم فهمهم للرمز ال يؤمنون، السيما 
يهود اجلزيرة العربية، وقد يكون هؤالء الزمرة مبعرفة باللغة 

الهيروغليفية واهلل بهذا يعطيهم سرا رمبا يؤمنون بسببه، وهو ما 
لم يحدث اال ما ندر.

ومهما كان التأويل والتفسير واالجتهاد فنحن امة االسالم على 
يقني بأن اهلل حق والكتاب حق والرسول محمد حق.

ما زالت قضية اخلالف بني بعض دول مجلس التعاون ممثلة 
باألشقاء اململكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين مع دولة 
قطر الشقيقة في تصاعد وهذا ما يتضح من حدة التصريحات 
واللقاءات من كال اجلانبني على الصعيد الرسمي، وكذلك على 

الصعيد اإلعالمي، في ظل استمرار املساعي اخليرة التي يقوم بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد منذ الساعات األولى 

لتفجر اخلالف بني بعض أعضاء مجلس التعاون اخلليجي وما تلقاه 
سموه من دعم ال محدود من قوى إقليمية وعاملية ملا يقوم به من 

جهود حللحلة القضايا الشائكة بني أطراف اخلالف.
ولعل لقاءات مبعوث سموه بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل إلى أميركا وبريطانيا 
وأملانيا واالحتاد األوروبي ولقاءاته مع كبار املسؤولني فيها 

وباألخص وزراء اخلارجية تأتي في إطار اجلهود الكويتية في إيجاد 
حل ملعضلة اخلالف اخلليجي التي قد تتجه إلى منحى خطير مع 

انتهاء املهلة املقررة وما قد تتخذه كل من اململكة العربية السعودية 
واإلمارات والبحرين من إجراءات أكثر إيالما جتاه قطر وفقا ملا 
هو معلن من التصريحات اإلعالمية، ما يولد شعورا سلبيا لدى 
الشعوب اخلليجية التي وضعت أمانيها باحتاد خليجي ملواجهة 

التحديات اإلقليمية وفجأة وجدت نفسها في خضم األحداث وآملها 
ما يحدث بني قادة دولهم واصبح اخلالف اخلليجي يتصدر األخبار 

العاملية والتحليالت اإلعالمية العاملية.
وال شك أن أي تصعيد جديد سيلقي بظالله على املساعي اخليرة 

التي يقودها صاحب السمو إليجاد حل للخالف اخلليجي.
واملراقب لألحداث يجد أن هناك قوى إقليمية ودولية تراقب اي 

تصعيد للخالف وتداعياته على االستقرار اإلقليمي كما ان هناك 
شبه تدويل وتدخال فعليا للخالف اخلليجي بدخول دول عربية 

وإسالمية في مسار األحداث، ماينبئ بتداعيات خطيرة، فنجد تركيا 
من جهة تقدم جميع أوجه الدعم االقتصادي والعسكري لدولة القطر 

تفعيال لالتفاقيات، وكذلك ايران التي قدمت تسهيالت اقتصادية 
وممرات جوية لقطر لفك احلصار عنها، ومن جهة أخرى وقوف 
جمهورية مصر العربية، الشقيق العربي األكبر، وما اتخذته من 

مواقف تنسجم متاما مع مطالب اململكة العربية السعودية واإلمارات 
والبحرين.

وال شك ان رفض دولة قطر للشروط التعجيزية التي فرضت عليها 
يؤكد ان األيام القادمة حبلي باألحداث والتي قد تتجه باخلالف 

الى درجات اعلى من التصعيد وخاصة على املستوى االقتصادي 
واالعالمي، وستؤثر على متاسك دول مجلس التعاون ولكن في 

الوقت نفسه ستزيد من اإلصرار الكويتي في القيام بدور الوسيط 
النزيه. ونعتقد بأن املساعي اخليرة لصاحب السمو لراب الصدع 

في البيت اخلليجي ستستمر حتى ان حدث اي تصعيد إلمياننا بأنه 
البد من نهاية اخلالف عاجال او آجال ليعود البيت اخلليجي واحة 

أمن وأمان لشعوبه ومثاال يحتذى به في التعاون والتكامل.

القرآن الكرمي 
والهيروغليفية )اخلتام(

اخلالف اخلليجي.. 
ومسعى اخلير

قل احلق

قضية ورأي

كلمة »اجلرى« إذا كانت اسما كما هو عنوان مقالتنا 
فهي تعني »الصبا«، أما إذا كانت فعال فلها معان 

عديدة وفق ما يتبعها من مفعول، فعلى سبيل املثال 
ال للحصر تعني تدفق املاء أو إبحار السفينة وغيرها 

من أفعال، ومن هنا وهناك يبقى لدينا مكنون 
الشخصية وهو »أبوجرى«.

بدأت القصة عندما ذهبت للتهنئة بعيد الفطر ألحد 
األصدقاء »بومحمد«، وهو شخصية قيادية وسياسية 
ذات ثقل في الدولة، وكان الكثيرون متواجدين لتهنئة 

»بومحمد«، وبعد السالم على األصدقاء والتعارف 
على من ال نعرفه في املجلس، دار حديث بني اجلميع، 
وتطرقنا إلى علم الصخور وكيفية استفادة اإلنسان 
منه وفق علم الطاقة، وحتدثت بدوري بإسهاب عن 

هذا العلم، وإذا بـ »ابوجرى« يعلق على حديثي: 
عفوا، أعتقد أن كل ما ذكرِته ما هو إال عملية نصب 

واحتيال من أجل املكسب املادي! فأجبت: كيف 
ذلك أستاذي؟ فهذا العلم موجود منذ نشأة اخلليقة 

وبعض احلضارات كانت تؤمن به. وحتول املوضوع 
من علم الصخور إلى فنون احلضارات إلى أن وصلنا 

إلى األديان السماوية، وكان اجلدال واحلديث يأخذ 
الطابع احلضاري بالسؤال واإلجابة دون تعصب 

للرأي، وأثناء ذلك اجلدال واحلديث كان »بومحمد« 
يسمع لنا دون أي تعليق إال عندما وصلنا لألديان 
السماوية وبدأنا باحلديث، هنا وجدت »بومحمد« 
يقول: أبوجرى اشفيك؟! ال جتادل هذي دكتورة! 

فرد: ويعني، طال عمرك؟
فتدخلت قائلة: أنت صح يا أبوجرى، فالدرجة 

العلمية ال حتجب الرأي، فكثيرا ممن يحملون درجة 
الدكتوراه ال ميلكون من املعرفة والعلم شيئا يا 

بومحمد.
انتهت القصة وبدأت سطورنا التي تؤيد ما قاله 
أبوجرى، وهي أن كثيرا من الناس يظنوا أن من 

امتلك شهادة الدكتوراه امتلك العلم واملعرفة، وهذا 
مفهوم خاطئ ألن من قام بالنيل من تلك الدرجة 

نالها في تخصص منفرد في جزئية في بحور 
املعرفة والعلم، ولكن ما جعل الكثير ال يجادلون 

ممن يحملون حرف »د« أن بعض ممن يحملونها 
يرفضون احلوار مع اآلخر واالقتناع بآرائهم حتى 
إذا كان اآلخر على صواب، وهذا هو الغرور والغباء 

في آن واحد.
قد يندهش البعض لكلماتنا، ولكن تلك هي احلقيقة، 

فما قرأناه ونقرأه ما هو إال جتارب شخوص من 
املمكن ان يكون البعض منهم ال ميتلكون الدرجة 

العلمية ولكنهم ميتلكون اخلبرة ويبحرون في 
الكثير من ميادين العلم واملعرفة وهنا يكمن تضارب 
الصراع، فمن ميلك »د« دون أن يقرأ في الكثير من 
املعرفة فهو امتلك حرفا وفقد املعرفة، أما من امتلك 

القراءة في الكثير من العلوم وفقد »د« فقد امتلك 
العالم والعلم، وهنا أقول »صح لسانك يا بوجرى«. 

* مسك اخلتام: اليزال املرء عاملا ما طلب العلم، فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل. 

سبق أن تطرقت إلى وضع هيئة اإلعاقة وطالبت 
بإنقاذها من حالة الفوضى التي تعاني منها واإلهمال 

وضياع بوصلة العمل في أروقتها، وحثنا املستمر على 
تسهيل اجناز معامالت املراجعني. 

بعد تطرقي لهذا املوضوع قبل أشهر وصلتني العديد 
من االتصاالت من املراجعني لهذا املرفق وبينوا حجم 

املعاناة التي يعيشونها، وإغالق األبواب في وجوههم من 
قبل املسؤولني بالهيئة في حال االستفسار أو التظلم أو 

ما شابه ذلك.
بعد استماعي للشكاوى انتظرت فترة طويلة حتى 

ينصلح الوضع ولكن لم أجد أي تقدم يذكر أخذت وعدا 
على نفسي بإعادة املوضوع مرة أخرى وإيصال حجم 

معاناة إخواني ذوي االحتياجات اخلاصة هذه املرة 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

إليجاد احلل املناسب لها، سابقا طالبت نواب األمة بتبني 
القضية والنزول إلى أرض امليدان واالطالع عن قرب 
على الوضع املزري التي تعيشه تلك الهيئة ومحاسبة 
املتسبب في معاناة املراجعني الذين تترحم على حالهم 

بسبب السياسة املتخبطة وتغيير مجالس اإلدارات 

التي اصبح شغلهم الشاغل تغيير أي ورقة حتمل اسم 
املسؤول الذي سبقه وهذا أكبر طموح للبعض منهم 

والتفاخر مبناصبهم.
دعوة نواب األمة وأكرر دعوتي مرة أخرى باجللوس 

فقط في صاالت االنتظار اخلاصة باملراجعني وتسجيل 
محاور االستجواب من خالل مشاهداتهم للواقع املر 

لهذه الهيئة واحلالة السيئة التي تعيشها هذه الفئة.
نزلت بنفسي إلى امليدان مرة أخرى للتأكد بنفسي 

وكانت الصدمة كبيرة، حيث وجدت مكاتب للهيئة في 
عدد من احملافظات إلجناز معامالت هذه الفئة سواء 

فيما تتعلق بالتعليم أو جتديد إلى من يهمه األمر 
وإصدار هوية إعاقة واإلعانة املالية للمعاق وذويه بقصد 

التسهيل على املراجعني، ولكن لألسف تخبط ومزاجية 
بعض املسؤولني جاءت مؤخرا بتجميد عمل تلك املكاتب 
واإلبقاء على املوظفني فيها دون أي عمل ينجز للمراجع 

واالكتفاء فقط بعبارة راجعوا الهيئة إلجناز معامالتكم.
سألت أحد املوظفني هناك وأوضح ان العمل متوقف في 

هذه املكاتب أكثر من ٣ أشهر رغم انه كان يحل أزمة 
لدى املراجعني ويخفف عنهم معاناة االنتظار الطويل 

في صاالت اإلدارة مبنطقة حولي، على الفور سجلت 
املعاناة وتوجهت إلى مكاتب املسؤولني في الهيئة وطلبت 

مقابلتهم لشرح الوضع واملعاناة ولكن لألسف األبواب 
الفوالذية وقوة النفوذ للبعض منهم جعلتهم يغلقون 

أبوابهم بوجه اجلميع. 
مدير الهيئة حتتاج إلى ما يقارب 6 أشهر ملقابلته.

علما أنه في هذا املكان إلجناز عمل الناس واالستماع 
ملشاكلهم وفتح األبواب لهم هو صميم العمل الن هذه 
املناصب زائلة وجدت لإلجناز وليس لـ »البرستيج«، 

األبواب املغلقة بوجهة نظري تأتي لسببني ال ثالث لهما 
انعدام الرقابة املتمثلة باجلوالت املفاجئة من قبل الوزير 
املعني بهذه اجلهة، وثانيا عدم وجود مساءلة فعلية من 

قبل مجلس ميثل الشعب لهذه اجلهة، نريد فزعة من 
اجلميع لتطوير عمل هذه الهيئة والعمل واالبتعاد عن 
مركزية القرار الن هذه الهيئة موجودة خلدمة إخواننا 
أصحاب ذوي االحتياجات اخلاصة الذين نحن جميعنا 

في خدمتهم ومنا إلى أبو صباح، اخلع أبواب مكاتب 
املسؤولني في الهيئة التي ال تفتح إال بكروت ممغنطة، 

من جذورها حتى نرى حقيقة عملهم على أرض الواقع. 

كرم اهلل - عز وجل - اإلنسان خليفته على أرضه بأن 
أعطاه عقال يفكر به، ويتأمل في بديع خلقه وعظيم 
صنائعه، ومع أن هذا العقل الهبة من رب العباد قد 

يكون مفتاح سعادته، وجوهر عبادته، وأول أدلته على 
االهتداء إلى الطريق القومي، والصراط املستقيم، إال أنه 

قد يكون وباال على بعض البشر الذين يستخدمونه 
في مراقبة اآلخرين، ويشغلونه بأشياء تغضب رب 

العاملني.
واإلنسان العاقل يعرف متام املعرفة، ويدرك متام 

اإلدراك أنه ال يستطيع أن يرضي الناس جميعا 
مهما أوتي من قوة عقل ونباهة فهم، وحسن أخالق، 

فإرضاء الناس غاية ال تدرك، بل إن اإلنسان الناجح في 
عمله، املبدع بإتقان في صنعته، هو أكثر من يعاني من 

أعداء النجاح، وهذا بالطبع نستطيع أن نسميه »سنة 
احلياة«.

د.جمال احلربي وزير الصحة واحد من هؤالء الناس 
املبدعني في مجالهم، فهو بحق يعد من أفضل وزراء 
الصحة الذين ميتلكون إرادة حقيقية لإلصالح، ومع 

ذلك فالرجل ليس مبنأى عن االنتقاد اجليد أحيانا، 
والهجوم الالذع أحيانا أخرى.

ومع أن الوزير أتى باسط يديه باإلصالح، شاهرا سيف 
التطوير والتحديث في جميع أركان وجنبات وزارة 

الصحة، إال أن هناك أناسا ال يرضيهم هذا اإلصالح، 
وال يسعدهم أن يروا الدكتور الوزير املصلح، ينبش 

في مقبرة التحجر والفساد الذي يتضح يوما بعد يوم 
مدى حجمه الكبير، والذي أصبح من املستحيل أن 

يقف في وجهه د.احلربي منفردا، بل يحتاج إلى رجال 
من وزارة الصحة يتبعون معه هذا النفس اإلصالحي 

اجلريء.
خالصة القول أننا نود أن نبعث برسالة للدكتور 

احلربي مفادها أنه البد أن يسير إلى األمام، وأال يلتفت 
إلى اخللف مطلقا مهما قيل في حقه من أعداء النجاح، 

ومهما حاول أولئك أن يضعوا العراقيل واملعوقات، 
فالطريق الذي تسير فيه يا د.حربي هو نفس الطريق 

الذي يتمناه الكثيرون في وزارة الصحة، ومنذ أمد 
بعيد، واآلن وجدنا بحق القائد املصلح الذي يتقدم 

الصفوف لقهر الفساد، سر على بركة اهلل واعلم أن 
اإلنسان ال يستطيع أن يرضي الناس جميعا.
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