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اجلمعية تدين
حماوالت ميلي�شيا
احلوثي ا�ستهداف
املدنيني يف اململكة
أع����رب����ت اجل��م��ع��ي��ة ع����ن إدان���ت���ه���ا
واس��ت��ن��ك��اره��ا الس��ت��م��رار م��ح��اوالت
ميليشيا احلوثي الستهداف األعيان
امل��دن��ي��ة وامل��دن��ي�ين يف اململكة ،عبر
استهداف مطار أبها الدولي بطائرتني
مسيرتني.
وأك��د رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
القحطاني على أن مثل هذه األعمال
و املمارسات العدوانية تشكل انتهاكاً
ص���ارخ���اً ل��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال��دول��ي
اإلنساني وتتطلب التحرك من املجتمع
الدولي واملنظمات احلقوقية إلدان��ة
هذه التصرفات ،والعمل على محاسبة
مرتكبيها ،م��ؤك��داً على أن القوانني
الدولية تكفل للمملكة اتخاذ كل ما من
شأنه حماية مواطنيها وأراضيها من
عبث هذه املليشيات اإلرهابية.
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د م��ج��ل��س ال������وزراء
ال��س��ع��ودي ،أن م��ح��اول �تَ��ي ميليشيا
احلوثي اإلرهابية املدعومة من إيران
االع���ت���داء ع��ل��ى م��ط��ار أب��ه��ا ال��دول��ي
بطريقة ممنهجة ومتعمدة وم��ا نتج
م��ن إح��داه��م��ا م��ن إص��اب��ات وتضرر
طائرة مدنية ،تعد استمراراً لألعمال
العدائية وج��رمي��ة ح��رب استهدفت
امل��س��اف��ري��ن م��ن مختلف اجلنسيات

والعاملني باملطار.
وش���دد املجلس خ�لال جلسته التي
عقدت مؤخراً  -عبر االتصال املرئي
 برئاسة خادم احلرمني الشريفني،امللك سلمان بن عبد العزيز ،رئيس
مجلس الوزراء ،على اتخاذ اإلجراءات
مب��ا يكفل ح��م��اي��ة األع���ي���ان املدنية
واملدنيني ويتوافق مع القانون الدولي
اإلنساني وقواعده العرفية.
كما أدان���ت دول العالم اخلليجية و
العربية و األجنبية تلك اإلعتداءات
و أع���رب���ت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملجلس
وزراء الداخلية العرب عن استنكارها
ال��ش��دي��د وإدان��ت��ه��ا املطلقة للعملية
اإلره��اب��ي��ة اجل��ب��ان��ة ال��ت��ي ق��ام��ت بها
امليليشيات احلوثية اإلرهابية مؤخراً،
ال��ت��ي ح��اول��ت م��ن خاللها االع��ت��داء
على مطار أبها الدولي ،واستهداف
املدنيني األبرياء بطائرت نَْي مس َّيرت نَْي
مفخخت نَْي ،متكنت قوات حتالف دعم
الشرعية من اعتراضهما وتدميرهما.
وتفصي ً
ال ،أكدت األمانة يف بيان من
مقرها بالعاصمة تونس أن هذا العمل
ً
صارخا
اإلرهابي الذي ميثل انتها ًكا
للقانون الدولي جرمية حرب توجب
املساءلة ومالحقة مرتكبيها ،مبينة أنه

دليل بارز على إمعان هذه امليليشيات
يف جتاوزاتها ونهجها العدائي املنتهك
جلميع احل��رم��ات واحل���دود الدينية
واإلن��س��ان��ي��ة واألخ�لاق��ي��ة ،ورفضها
املستمر لالنصياع لدعوات السالم
واجل��ه��ود املبذولة للتوصل إل��ى حل
سياسي ل�لأزم��ة اليمنية ،وحتديها
السافر للمجتمع الدولي ،واستخفافها
ب��ك��ل ال��ق��وان�ين واألع�����راف ال��دول��ي��ة
املنادية بالسالم واألم��ن واالستقرار
يف املنطقة.
وجددت األمانة العامة ملجلس وزراء
الداخلية العرب تضامنها الكامل مع
اململكة العربية السعودية ،ومساندتها
املطلقة لكل اإلجراءات التي تتخذها
لصد ه��ذه االع���ت���داءات اإلره��اب��ي��ة،
والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها
وأعيانها املدنية ومواطنيها واملقيمني
فيها.
وأشادت باألدوار البطولية التي تقوم
بها القوات اجلوية امللكية السعودية
الباسلة وقوات حتالف دعم الشرعية
يف اليمن مبجابهة تلك التهديدات،
وال���ت���ص���دي ل��ك��ل احمل�������اوالت ال��ت��ي
تستهدف أراضي اململكة ،وتسعى إلى
زعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة.

كما ع ّبرت األمانة العامة للمنظمة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ه�لال األح��م��ر والصليب
األح���م���ر «آرك������و» ،ع���ن اس��ت��ن��ك��اره��ا
لالعتداء املوجه على أعيان مدنية
يف اململكة العربية السعودية ،تتمتع
بحماية القانون ال��دول��ي اإلنساني،
طبقاً ملا نصت اتفاقيات جنيف 1949
والبروتوكوالت امللحقة بها .1977
ج��اء ذل���ك ،بعد أن ّ
اط��ل��ع��ت األم��ان��ة
ال��ع��ام��ة للمنظمة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ما
تناقلته وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،ع��ن وق��وع
اعتدائني على مطار أبها الدولي يف
اململكة العربية السعودية بواسطة
ط��ائ��رات مسيرة ،وم��ا نتج عنه من
إصابات بشرية وأضرار مادية.
بيان ورد لصحيفة «سبق»،
وأك��د يف ٍ
األمني العام للمنظمة العربية الدكتور
صالح ب��ن حمد التويجري ،أن تلك
امل��م��ارس��ات ال��ع��دائ��ي��ة امل��ت��ك��ررة ضد
املدنيني ،فيها إص��رار مسبق إلحلاق
الضرر واألذى بأنفس بشرية متارس
أعمالها اليومية يف م��واق��ع مدنية
يخدمون مرتاديها املدنيني من مختلف
اجل��ن��س��ي��ات واألع�����راق وال��دي��ان��ات،
والسكان املدنيني القاطنني بالقرب
من تلك األعيان املدنية.
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نعي اجلمعية وفاة الدكتور �أحمد البهكلي �أحد �أع�ضائها
امل�ؤ�س�سني وم�شرف فرعها يف مدينة جازان
تقدم رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني
وكافة أعضاء ومنسوبي اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
بأحرى التعازي وص��ادق امل��واس��اة يف وف��اة عضو اجلمعية
وامل �ش��رف ال �ع��ام ع�ل��ى ف��رع�ه��ا يف منطقة ج� ��ازان ال��دك�ت��ور
أحمد البهكلي ودع��ت اهلل له بالرحمة واملغفرة وألسرته
وذويه بالصبر والسلوان ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،ويعتبر
ال�ب�ه�ك�ل��ي ،أح��د أس��ات��ذة ال�ع�ل��م واألدب واإلن �س��ان �ي��ة ،وم��ن
أعالم منطقة جازان ،وأديب ًا ورائ��د ًا من رواد الفكر واألدب
والثقافة.
نعي اجلمعية وفاة الدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل

د .أحمد البهكلي رحمه اهلل

ملحق خاص برثاء الدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل
وقد قال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
بن ربيعان القحطاني أننا فقدنا رج ً
ال
مخلصاً لدينه وقيادته ووطنه ،شارك
بفعالية يف أعمال اجلمعية وأنشطتها
املختلفة وك��ان ممن اعتمدت عليهم
رئاسة اجلمعية يف إدارة فرع جازان
وك���ان يتميز باحلكمة وال��ت��أن��ي يف
معاجلة األم��ور ،والرجوع الى رئاسة
اجلمعية لطلب التوجيه وامل��ش��ورة
عندما يقتضي احلال ذلك وقد كان
آخر ردوده لنا قبل وفاته رحمه اهلل
بفترة قليلة -عندما كنا نطمئن على
صحته أو نستفسر عن موضوع معني
يتابعه الفرع  -تتضمن شعور باألخوة
الصادقه والشعور باملسؤوليه ومن
هذه الردود مايلي:
( أيها األخ احلبيب والصديق الويف
أبوسلمان ،احلمد هلل على حتسن
احل���ال ،حفظكم اهلل وج��زاك��م خير
اجلزاء)
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(ط���اب م��س��اؤك��م ي��ا أخ���ي ال��ف��اض��ل،
أشكركم على االهتمام ،وق��د أحلت
املوضوع إلى املستشار ملتابعة املوضوع
مع النيابة والسجون وغيرهما من
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ،وس��ن��ش��ع��رك��م مبا
نتوصل إليه حفظكم اهلل).
رح��م اهلل زميلنا وصديقنا أب��و عبد
الرحمن وأسكنه فسيح جناته وألهم
أسرته الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا
إليه راجعون.
مسيرة الدكتور أحمد البهكلي:
● ینتمي أحمد بن یحیى البهكلي إلى
أس��رة البهاكلة  ،وه��ي أس��رة علمیة
عریقة من أسر املخالف السلیماني
(منطقة جازان حالیاً) ،توارثوا العلم
والقضاء واألدب كابراً عن كابر منذ
القرن العاشر الهجري ،وحتى وقتنا
احلاضر.
● ُول���د األس��ت��اذ ال��ش��اع��ر أح��م��د بن

یحیى البهكلي يف مدینة أبوعریش
مبنطقة جازان عام ١٣٧٣هـ١٩٥٤/م.
● تلقى تعلیمه االبتدائي يف مدارس
ج���ازان وال���ری���اض ،وأك��م��ل مرحلتي
املتوسطة والثانویة يف مدینة أبها.
● ث��م ان��ت��ق��ل إل���ى م��دی��ن��ة ال��ری��اض
لیكمل تعلیمه اجلامعي يف كلیة اللغة
العربیة بجامعة اإلم���ام محمد بن
سعود اإلسالمیة ،وحصل على درجة
البكالوریوس يف اللغة العربیة عام
١٣٩٦هـ١٩٧٦/م.
حياته املهنية:
● عمل بعد تخرجه معلماً يف معهد
الریاض العلمي ،ملدة خمس سنوات
 ،من عام ١٣٩٧هـ إلى عام ١٤٠١هـ.
● ويف عام ١٤٠٢هـ انتقل إلى جامعة
امللك سعود بالریاض ،لیعمل معیداً
يف معهد تعلیم اللغة العربیة للناطقنی
بغیر العربیة ،وابتعث من قبل جامعة
امل��ل��ك س��ع��ود إل���ى ج��ام��ع��ة إن��دی��ان��ا

بالوالیات املتحدة األمریكیة ،لیحصل
على درجة املاجستیر يف اللغویات عام
١٤٠٦هـ١٩٨٦/م .
● عاد بعدها إلى أرض الوطن ،ويف
نیته العودة إلى أمریكا إلكمال درجة
ال��دك��ت��وراه ،ولكن وال��ده -رحمه اهلل
ط��ل��ب منه أن یلغي ف��ك��رة السفرخارج اململكة ،ویكمل دراساته العلیا
يف الوطن ،فامتثل لرغبة وال��ده براً
ومحبة ووفاء.
● ويف عام ١٤٠٧هـ انتقل من جامعة
امل��ل��ك س��ع��ود إل���ى ك��ل��ی��ات املعلمنی،
حیث عنی محاضراً يف كلیة املعلمنی
بجازان ،ثم انتقل من كلیة املعلمنی يف
جازان إلى كلیة املعلمنی يف الریاض
محاضراً ورئیساً لقسم اللغة العربیة
من عام ١٤٠٨هـ إلى عام ١٤١٢هـ.
● ويف عام ١٤١٢هـ كلّف عمیداً لكلیة
املعلمنی يف منطقة ج��ازان ،واستمر
عمیداً لها حتى أواخر عام ١٤٢٤هـ.

● أث��ن��اء ف��ت��رة عمله ع��م��ی��داً لكلیة
املعلمنی ،التحق ببرنامج الدكتوراه
يف كلیة اآلداب بجامعة امللك سعود،
وس��ج��ل رس��ال��ت��ه ل��ل��دك��ت��وراه بعنوان
ّ
االزدواج��ی��ة اللغویة دراس��ة تطبیقیة
لتأثیرالعامیة على الفصحى يف اللغة
املكتوبة لدى طالب املستوى اجلامعي.
● وظ��ل یعمل علیها حینًا ،وتصرفه
عنها شواغل العمل اإلداري حیناً آخر،
حتى متكن من إجنازها ،ولكنّه لألسف
لم یتمكن من مناقشتها النتهاء الفترة
الزمنیة املتاحة للدراسة يف اجلامعة.
● وبعد أن تخلّص من عبء عمادة كلیة
املعلمنی يف ج���ازان ،التحق ببرنامج
الدكتوراة يف كلیة اللغة العربیة بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،يف
قسم البالغة والنقد ،ولكن قبل أن
ینهي السنة املنهجیة صدر قرار معالي
وزیر التربیة والتعلیم يف ذلك الوقت
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ع��ب��ی��د ،بتكلیفه
م��دی��راً عاماً لتعلیم البنات مبنطقة
جازان ،وذلك عام ١٤٢٦هـ.
وهكذا جند أن ّح��ب أحمد البهكلي
خلدمة وط��ن��ه ،دفعه إل��ى التضحیة
بالدرجة العلمیة املستحقة التي كان
بإمكانه أن یحصل علیها بكل یسر ،لو
أنه استجاب لرغبته الذاتیة ،واعتذر
ع��ن ك��ل ه��ذه التكالیف التي أثقلت
ك��اه��ل��ه ،واس��ت��ن��زف��ت ع��م��ره وطاقته،
ولكنه آثر التضحیة والفداء ،والعمل
املخلص ال���دؤوب ،وآث��ر أن یسهم يف
البناء حتى ول��و على حساب نفسه،
وآث���ر أن ی��ق � ّدم اآلخ��ری��ن ،ویدفعهم
إل��ى إك��م��ال دراس��ات��ه��م العلیا دف��ع�اً،
تشهد بذلك أفعاله  ،ویشهد بذلك
تشجیعه ودعمه ،ویشهد بذلك أكثر
م��ن مئة دك��ت��ور يف كلیة املعلمنی يف
جازان وغیرها كان یقف خلفهم أحمد
البهكلي مشجعاً وداعماً ودافعاً.
● وإل��ى ج��وار أعماله الرسمیة التي
بدأها معلماً ،فمعیداً ،فرئیساً لقسم
اللغة العربیة ،فعمیداً لكلیة املعلمنی
يف جازان ،فمدیراً عاماً لتعلیم البنات
مبنطقة ج���ازان ،إل��ى ج��وار ك��ل ذلك
كان أحمد البهكلي یعمل بقیة النهار
وجزءاً كبیراً من اللیل ،خلدمة وطنه
ومجتمعه يف امل��ج��االت ال��ت��ي أحبها
وأخلص لها.
● ففي اجلانب الصحفي واإلعالمي،

عمل م��ح��رراً يف مجلة الفیصل مع
األستاذ علوي طه الصايف ب��دءاً من
عام ١٣٩٨هـ ،حتى تاریخ ابتعاثه إلى
أمریكا.
● كما أش��رف على صفحة الثقافة
واألدب يف صحیفة امل��س��ل��م��ون من
عام ١٤٠٩هـ إلى عام ١٤١٠هـ  ،وكان
له عمود أسبوعي يف الصفحة التي
یشرف علیها.
● ورأس حتریر مجلة م��راف��ئ التي
أصدرها النادي األدب��ي بجازان منذ
عام ١٤١٩هـ إلى عام ١٤٢٦هـ.
● كما رأس حتریر حولیة كلیة املعلمنی
ب��ج��ازان ،ودوری����ة اإلدارة املدرسیة
اللتنی كانتا تصدران عن
الكلیة.
● وشارك يف إعداد عدد من البرامج
واألحادیث اإلذاعیة يف إذاعة الریاض.
● ويف اجل���ان���ب األدب�������ي ،ألح��م��د
البهكلي جهوده الكبیرة التي ال تنسى،
وبصمته ال��واض��ح��ة ال��ت��ي ال متحى،
ف��ه��و ش��اع��ر ك��ب��ی��ر ،وأدی����ب متمكن،
ولغوي ب��ارع ،ومثقف غزیر املعرفة،
وخطیب مصقع ،لم یبخل على أحد
بعلمه وأدبه ،بل إنه املبادر دائماً إلى
ت��ق��دمی امل��ش��ورة والنصح والتوجیه،
والتقومی للتجارب الشابة ،وكم درج
بنی یدیه من الشعراء واألدب���اء ،وكم
تعلموا منه ،وأفادوا من جتربته ،سواء
داخل املؤسسات الثقافیة أوخارجها.
فهو من األع��ض��اء املؤسسنی لورشة
االثنینیة يف نادي الریاض األدبي ،أثناء
رئاسة الشیخ عبداهلل إدریس للنادي،
وكان یعمل مع الدكتور سعد البازعي
والدكتور معجب الزهراني ،ویتبادلون
إدارة هذه الورشة التي برز من خاللها
عدد من الشعراء والقاصنی الشباب
يف ذلك الوقت.
● وحینما ع��اد إل��ى منطقة ج��ازان،
التحق بالنادي األدبي عضواً عام ً
ال،
ثم ُكلَّف نائباً لرئیس النادي األدبي
األستاذ حجاب احلازمي وكان ساعده
األمی���ن وم��س��ت��ش��اره األم�ی�ن ،وخ�لال
فترة عمله نائباً للرئیس أنشأ اثنینیة
مشابهة لتلك ال��ت��ي ك��ان��ت يف ن��ادي
الریاض األدب��ي ،وأش��رف علیها أربع
س��ن��وات ،وخ�ل�ال ه��ذه ال��ف��ت��رة كانت

االثنینیة منبراً للشباب الواعدین
الذین أصبحوا فیما بعد أدباء كباراً
یشار إلیهم بالبنان ،وجمیعهم یذكرون
هذه التجربة باعتزاز ،ویشیدون مبا
قدمه لهم األستاذ أحمد البهكلي من
دعم وتوجیه وتشجیع حتى استقامت
جتاربهم.
● وأنشأ أیضاً مجلة مرافئ ورأس
حتریرها ،وكانت منبراً مفتوحاً لكل
التجارب األدبیة.
● وكم من الشعراء الشباب ،قدموا
جت��ارب��ه��م ب�ین ی��دی��ه على استحیاء،
فقربهم وشجعهم وق��وم محاوالتهم
حتى استقامت على عودها.
● وق��ب��ل ك��ل ذل���ك وب���ع���ده ،فأحمد
البهكلي قامة شعریة عالیة  ،وقیمة
أدبیة كبیرة ،وقامة إنسانیة عظیمة،
لذلك فهو من األسماء األدبیة الكبیرة
احلاضرة يف املشهد األدبي السعودي،
التي ال تغیب ،وال میكن أن تغیب.
● وقد شارك يف إحیاء عدد كبیر من
األمسیات واألصبوحات الشعریة يف
جل األن��دی��ة األدب��ی��ة يف اململكة ،ويف
عدد من الصوالنی األدبیة ،وعدد من
اجلامعات السعودیة ،كما كان عضواً
يف عدد من األندیة األدبیة ومنها نادي
ج���ازان األدب���ي ،ون���ادي أبها األدب��ي،
ونادي الریاض األدبي.
● ويف مهرجان اجلنادریة كان أحمد
البهكلي ح��اض��راً دائ���م���اً ،وه���و من
األسماء التي یحرص منظمو مهرجان
اجلنادریة على دعوتها ،وكان عضواً
يف جلنة املشورة اخلاصة مبهرجان
اجلنادریة ألكثر من دورة ،ومشاركاً يف
أكثر من أمسیة شعریة من أمسیات
امل��ه��رج��ان ،وق���� ّدم ع���ام ١٤٢٦ه����ـ يف
امل��ه��رج��ان ال��ع��ش��ری��ن ،ق��ص��ی��دة حفل
االفتتاح التي تلقى أمام امللك ،وهي
مناسبة ال یختار لها إال كبار الشعراء.
● وع��ل��ى م��س��ت��وى وزارة ال��ث��ق��اف��ة
واإلعالم كان أحمد البهكلي حاضراً
ومشاركاً يف معظم فعالیات ال��وزارة؛
يف جل���ان امل���ش���ورة ،ويف م��ؤمت��رات
األدب��اء السعودینی ،وملتقیاتهم ،ويف
اج��ت��م��اع��ات األن���دی���ة األدب���ی���ة ،ويف
م��ع��ارض الكتاب ،فهو اس��م ل��ه وزن��ه
حنی یحضر وحنی یغیب.
● وعلى املستوى اخل��ارج��ي ،شارك
األستاذ أحمد البهكلي يف عدد كبیر

م��ن احمل��اف��ل وامل���ؤمت���رات ال��دول��ی��ة،
ممث ً
ال لبلده ،ومنها :املؤمتر اآلسیوي
ال��ث��ال��ث يف األدب وامل��ك��ت��ب��ات ال��ذي
نظمته ج��ام��ع��ة أوس��اك��ا يف ال��ی��اب��ان
ع��ام ٢٠١٣م ،ومؤمتر اللغة العربیة
وآداب��ه��ا ال���ذي نظمته كلیة معارف
ال��وح��ي وال��ع��ل��وم اإلنسانیة مبالیزیا
ع��ام ٢٠٠٩م ،وم��ؤمت��ر راب��ط��ة األدب
اإلس�ل�ام���ي ال��ع��امل��ی��ة ال���ذي أق��ی��م يف
تركیا ع��ام ٢٠٠٨م  ،ومؤمتر رابطة
األدب اإلسالمي العاملیة ال��ذي أقیم
يف القاهرة ع��ام ١٤٢٣ه���ـ  ،ومؤمتر
اللغة العربیة يف دبي عام  ٢٠١٥م ،
وغیرها.
العمل االجتماعي:
عضو مؤسس يف جائزة األمیر محمد
ب��ن ن��اص��ر ب��ن ع��ب��دال��ع��زی��ز مبنطقة
جازان  ،وعضو يف مجلس إدارتها بعد
تشكلها ،وعضو يف مجلس أمنائها.
 وعضو مؤسس للجمعیة السعودیةلألدب العربي  ،وعضو مجلس إدارتها
من عام ١٤٢٤هـ إلى عام ١٤٣٤هـ.
 وعضو يف اجلمعیة اخلیریة لتحفیظالقرآن الكرمی يف منطقة ج��ازان من
عام ١٤١٧هـ إلى عام ١٤٢١هـ.
 وعضو اللجنة التأسیسیة للجنةاألهالي يف منطقة ج��ازان - .وعضو
امل���رك���ز ال��ت��ع��اون��ي ل��ل��دع��وة وت��وع��ی��ة
اجلالیات األجنبیة يف جازان - .وعضو
الهیئة اإلس��ت��ش��اری��ة جلمعیة رعایة
األی��ت��ام يف منطقة ج���ازان  -غ��راس
 ورئیس اللجنة التأسیسیة للمركزالثقايف يف محافظة أبوعریش.
● وإلى جوار ذلك كله كان له حضوره
يف جل��ان اإلص�ل�اح االج��ت��م��اع��ي ،ملا
یتمتع به من هیبة وتقدیر ومحبة ،وملا
میتلكه من آراء صائبة ،جتعل حلضوره
دوراً حاسماً يف حل اخلالفات ،وإقرار
الصلح.
● هذا باإلضافة إلى حضوره اجلمیل
وط��رح��ه ال��راق��ي امل��ت��زن  ،يف وسائل
التواصل االجتماعي احلدیثة (تویتر
والفیس بوك) ،وردوده الهادئة املؤدبة،
وتلطفه حتى مع مخالفي رأیه.
أسرته الصغیرة:
ت��زوج أحمد البهكلي يف عمر مبكر
م��ن اب��ن��ة عمه ن���ورة البهكلي  ،التي
كانت له نعم السند يف رحلته العلمیة
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ملحق خاص برثاء الدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل
والعملیة ويف تربیة أبنائه العشرة،
وهم  :عبدالرحمن  ،وحسان ،ومحمد
 ،وع��ب��داهلل ،وخ��ال��د ،وب���در ،ون��دى،
وفاطمة ،وأسماء ،وشیماء ،وله من
اإلخ���وة  :محمد ،وع��ب��داهلل  ،وعلي
وع��ب��دال��رزاق ،وع��ب��دال��ك��رمی ،وكلهم
أعالم يف مجاالتهم التي یعملون فیها.
إنتاجه األدبي املطبوع:
صدر لألستاذ الشاعر أحمد البهكلي
ثالثة دواوین شعریة:
● األرض واحل���ب ،ص��در ع��ن ن��ادي
جازان األدبي عام ١٣٩٨هـ.
● طیفان على نقطة الصفر ،صدر
عن نادي جازان األدبي عام ١٤٠٠هـ.
● أول الغیث ،صدر عن نادي الریاض
األدبي ،عام ١٤١٢هـ.
إنتاجه املخطوط:
● أربعة دواوین شعریة مخطوطة.
● كتاب بعنوان :االزدواجیة اللغویة -
دراس��ة تطبیقیة لتأثیر العامیة على
الفصحى يف اللغة املكتوبة لدى طالب
املستوى اجلامعي يف اململكة  -وهو
يف األصل أطروحته لدرجة الدكتوراة
التي تقدم بها جلامعة امللك سعود
عام ١٤١٩هـ وتقع يف  ٣٥٠صفحة .
العرب من خالل منهج الناقد العربي
أب��و بكر الباقالني يف كتابه إعجاز
القرآن.
وهذا الكتاب يف أصله كان بحثاً من
بحوث متطلبات احلصول على درجة
املاجستیر يف جامعة إندیانا بالوالیات
املتحدة األمریكیة  ،أجنزه عام ١٩٨٥م
ویقع يف  ٢٣٥صفحة.
ولعل اهلل یقیض من أبنائه ومحبیه من
یقوم على طباعة هذا اإلرث املخطوط
ونشره ،وییسر من املؤسسات الثقافیة
من یتبناه.
اجلوائز والتكرمی:
 فاز أحمد البهلكلي بجائزة املركزاألول  -ف��رع الشعر الفصیح  -يف
جائزة أبها الثقافیة عام ١٤٠٧ه��ـ -
فاز بجائزة األمیر محمد بن ناصر
بن عبدالعزیز للتفوق واإلبداع  -فرع
األكادمیي املمیز  -عام ١٤٢٣هـ -
ُ ِ ّك��� َرم يف مؤمتر األدب���اء السعودینی
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د .أحمد البهكلي رحمه اهلل
عام ١٤٢٢هـ  -كرم يف وزارة التربیة
والتعلیم عام ١٤٢٣هـ  -كرم يف نادي
جازان األدبي عام ١٤٢٦هـ  -كرم يف
وزارة الثقافة واإلعالم عام ١٤٣٨هـ-
ك���رم يف إم����ارة منطقة ج����ازان ع��ام
١٤٣٩هـ.
باإلضافة إلى عدد كبیر من التكرمی
وشهادات التقدیر التي حصل علیها
يف املناسبات الثقافیة واألدب��ی��ة يف
مختلف مناطق اململكة وخارجها ،من
األندیة األدبیة  ،والصوالنی الثقافیة
اخلاصة ،ومؤسسات املجتمع املدني.
جت��رب�ت��ه ال�ش�ع��ری��ة وال ��دراس ��ات ال�ت��ي
تناولتها:
ب��دأ أحمد البهكلي كتابة الشعر يف
مرحلة مبكرة من عمره ،یؤید ذلك
قصة مشهورة ذكرها بنفسه ،ورواها
أدب���اء آخ���رون م��ن منطقة عسیر ،
وملخص ه��ذه القصة أن��ه وه��و يف
اخل��ام��س��ة ع��ش��رة م��ن ع��م��ره ألقى
قصیدة يف محفل كبیر يف مدینة أبها،
یحضره صاحب السمو امللكي األمیر
الشاعر خالد الفیصل ،وكان من مبلغ
إعجاب األمیر خالد بهذا الشاعر
الصغیر أن ناداه بعد إلقاء قصیدته،

وخلع ساعته ،وأهداها له ،وق��ال له
 :انتبه یا أحمد ترى الشعر یحرق،
یمُ وت.
ً
ویؤید ذلك أیضا إصداره ألول دیوان
شعري عام ١٣٩٨هـ أي بعد تخرجه
من اجلامعة بعام واح��د ،وعمره إذ
ذاك ث�لاث��ة وع��ش��رون ع��ام �اً ،وعلى
الرغم من أنه لم یصدر سوى ثالثة
دواوین شعریة ،فإن شعره املخطوط
ال��ذي لم یطبع یشكل أربعة دواوی��ن
أخ��رى .وجتربة البهكلي الشعریة-
امل��ط��ب��وع منها وامل��خ��ط��وط -جت��رب��ة
ث��ری��ة ،تشیر إل��ى شاعر متمكن من
أدواته الفنیة ،بارع يف صوره ،ثري يف
لغته ،حفي بقضایا وطنه وأمته  .وقد
التزم يف شعره كلّه الشكل العمودي
وزن���اً وقافیة ،ول��م یكتب على شعر
التفعیلة يف أعماله املطبوعة سوى
قصیدة واحدة بعنوان  :ندى وضمنها
دی��وان��ه ال��ث��ال��ث  :أول ال��غ��ی��ث .وهو
محسوب ضمن الشعراء احملافظنی،
ومع ذلك فإنه ج ّدد داخل هذا اإلطار
يف لغته ،وصوره املبتدعة ،ویرى كثیر
من النقاد الذین تناولوا جتربته  ،بأنه
تأثر وأفاد من جتربة الشاعر الیمني
الكبیر عبداهلل البردوني.

لیقدم شعراً حدیثاً يف ثوب محافظ،
له نكهته اخلاصة ،وبصمته املمیزة
ال��ت��ي ت��ش��ی��ر إل����ى أح��م��د البهكلي
الشاعر ،ولیس إلى أحد سواه.
وقد كتب عن جتربته الشعریة عدد
من النقاد ،منهم الدكتور علي صبح
يف كتابه  :االجتاهات التجدیدیة يف
الشعر العربي بجنوبي غرب اململكة
العربیة السعودیة ،واألستاذ حجاب
احلازمي يف كتابه  :حملات عن الشعر
والشعراء يف منطقة جازان والدكتور
حسن النعمي يف كتابه :الشعر يف
م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان م���ن ع���ام -١٣٥١
١٤١٨هـ -دراسة موضوعیة فنیة ، -
واألستاذ عبداهلل بن سالم احلمید يف
كتابه  :من شعراء اجلزیرة العربیة.
كما أجن��ز ال��ب��اح��ث ح���زام الغامدي
رسالة ماجستیر عن شعره بعنوان
:ش��ع��ر أح��م��د ال��ب��ه��ك��ل��ي – دراس����ة
حتلیلیة -نوقشت يف جامعة أم القرى
عام 1423هـ.
● وقد تُرجم لألستاذ أحمد البهكلي
يف عدد كبیر من املعاجم والدراسات
األدبیة  ،منها :
 قاموس األدب واألدب��اء يف اململكةالعربیة السعودیة  -معجم البابطنی
للشعراء العرب املعاصرین  -موسوعة
األدباء والكتاب السعودینی  ،لألستاذ
أحمد سعید بن سلم  -دلیل الكتاب
وال���ك���ات���ب���ات يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ی��ة
ال��س��ع��ودی��ة  ،إع���داد األس��ت��اذ خالد
الیوسف واألستاذة خزمیة العطاس
 دلیل األدب��اء بدول مجلس التعاونلدول اخللیج العربیة.
 م��ع��ج��م األدب��������اء اإلس�ل�ام���ی�ی�ناملعاصرین لألستاذ أحمد اجل��دع -
حملات عن الشعر والشعراء يف منطقة
ج��ازان لألستاذ حجاب احلازمي -
التاریخ األدبي ملنطقة جازان لألستاذ
محمد ب��ن أحمد العقیلي  -رحمه
اهلل  -ال��ش��ع��ر يف منطقة ج���ازان
م��ن 1351ه����ـ 1418 -ه����ـ  -دراس��ة
موضوعیة فنیة  ،للدكتور حسن بن
أحمد النعمي  - .من شعراء اجلزیرة
العربیة لألستاذ عبداهلل بن سالم
احلمید.

ال� �ع� �م ��ل احل � �ق ��وق ��ي :ع� �ض ��و م��ؤس��س
للجمعية الوطنية حل�ق��وق اإلن�س��ان
يف ال �س �ع��ودي��ة ع ��ام ١٤٢٥ه� � � �ـ ،وع�ض��و
م �ج �ل �س �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي م ��ن ١٤٢٦ه � � �ـ
١٤٣٦ه �ـ ورئيس جلنة العضوية فيها
من ١٤٢٨وحتى ١٤٣٦هـ ،واملشرف على
فرعها يف مدينة ج��ازان منذ تأسيس
الفرع.
أحمد البهكلي القائد:
ق��ال األس��ت��اذ الدكتور حسن حجاب
احل��ازم��ي عضو مجلس ال��ش��ورى أن
الدكتور أحمد البهكلي -رحمه اهلل-
كان إدار ًیا خب ًیرا  ،وقائدًا مل ًهما ،وأنا
ال أقول هذا الكالم جزا ًفا.
وإمن��ا أقوله من واق��ع جتربة طویلة
عشتها معه وحت��ت قیادته أعواماً
طویلة  ،فقد كنت معیدًا يف قسم اللغة
العربیة بكلیة املعلمنی يف الریاض
وك���ان رئ ًیسا للقسم  ،وخ�ل�ال هذه
الفترة التي استمرت من عام 1410هـ
إلى عام 1412ه��ه��ـ ،ملست عن قرب
كیف یدیر القسم بحب غامر للجمیع
 ،ونظام محكم ،وكیف ك��ان یتعامل
معنا نحن املعیدین اجل��دد تشجی ًعا
ودعما وتوج ًیها ،لقد ساعدنا جمیعا
ً
يف اختیار تخصصاتنا التي اجتهنا
إلیها ،وخفف عنا أعباء اجلدول حنی
كنا ن��درس السنة املنهجیة ،ودفعنا
للمشاركة يف اللقاء العلمي األسبوعي
ال��ذي كان یقیمه القسم على الرغم
من قلة بضاعتنا ،وكان كث ًیرا مایهدینا
بعض الكتب املهمة يف تخصصاتنا،
ویوجهنا إلى املصادر واملراجع التي
تغیب عنا أو لم نكن نعرفها  ،ویدفعنا
للمشاركة يف أنشطة القسم وأنشطة
الكلیة  ،ویدعونا إلى النشاطات التي
یقیمها نادي الریاض األدبي  ،ویعرفنا
على كبار األدب��اء  ،ویدفع مبواهبنا
الكتابیة نحو التحقق.
لقد حتول قسم اللغة العربیة يف عهده
إل��ى خلیة نحل م��ن العمل واجلدیة
والنشاط واحلیویة  ،وك��ان من أبرز
األقسام يف كلیة املعلمنی بالریاض،
وكم أقام من الفعالیات على مسرح
الكلیة  ،ودعا لها أع َ
الما من الریاض
ومن خارجها ،وأذكر أنه دفع بي عام

1411ه��ـ للمشاركة يف أمسیة شعریة
يف الكلیة إلى ج��واره وج��وار الدكتور
ناصر الرشید  ،كما كلفني يف العام
نفسه بتقدمی حفل التخرج ،وبعد أن
ُعنی عمیدًا لكلیة املعلمنی يف جازان
عام 1412ه لم ألبث بعده سوى عام
واحد يف كلیة املعلمنی بالریاض ،عدت
بعده إلى كلیة املعلمنی يف جازان ألبدأ
مرحلة جدیدة حتت قیادته وبخبرة
اإلداري احمل��ن��ك ،ب���دأ البهكلي يف
ترتیب أوراق الكلیة  ،وإعداد لوائحها
ال��داخ��ل��ی��ة وتنظیم ال��ع��م��ل ،وحتدید
املسمیات  ،وت��وزی��ع امل��ه��ام ،وبحكمة
القائد امللهم ،بدأ يف رسم سیاسات
ال��ك��ل��ی��ة ال��ع��ام��ة ،وإع������داد خططها
االس��ت��رات��ی��ج��ی��ة  ،وت��ش��ك��ی��ل رؤی��ت��ه��ا
املستقبلیة ،وبرؤیة القائد املستشرف
للمستقبل ،بدأ أیضاً يف بناء اإلنسان
وهو أهم ركن يف العمل  ،وبدون بناء
اإلنسان ال میكن أن ینجح أي عمل.
أبرز أنشطته يف املجال احلقوقي:
منذ أن تأسست اجلمعية وهي تعمل
على حتقيق رسالتها ال��ت��ي تتضمن
حماية حقوق اإلنسان و الدفاع عنها
ونشر ثقافتها ،و ات��خ��اذ اإلج���راءات
الالزمة ملعاجلة الشكاوى و التجاوزات
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان للحد
منها ووقفها ،و إزالة آثارها و إعداد
ال��دراس��ات و ال��ن��دوات و امل��ؤمت��رات،
وورش العمل ،و إصدار املطبوعات ،و
إعالن املواقف و إعداد التقارير.
وعمل أعضاؤها املؤسسني على حتقيق
تلك الرسالة بني كافة أفراد املجتمع،
والدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل كان
من أحد أعضائها املؤسسني و مشرف
فرعها يف مدينة ج��ازان حيث عمل
طيلة ف��ت��رة عمله م��ع اجلمعية منذ
تأسيسها إلى وفاته رحمه اهلل على
حتقيق تلك الرسالة.
فقد أقام الدكتور العديد من الفعاليات
و األنشطة و ال��ن��دوات و امل��ؤمت��رات
داخل مدينة جازان و خارجها احمللية
منها وال��دول��ي��ة م��ن أج��ل نشر ثقافة
حقوق اإلنسان و توعية جميع أفراد
املجتمع بها.
ك��م��ا ش���ارك ب��ال��ع��دي��د م��ن األنشطة
احلقوقية وش��ارك يف إع��داد العديد
من التقارير احلقوقية التي شاركت
اجلمعية يف إعدادها.
كما قام أيضاً بالعديد من الزيارات

امل��ي��دان��ي��ة ملختلف اجل��ه��ات س����واءاً
احل��ك��وم��ي��ة و اخل��اص��ة و أص��ح��اب
ال��س��م��و األم����راء و محافظي بعض
م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة و ال���ع���دي���د م��ن
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ه��ام��ة إض���اف���ة إل��ى
استقبال العديد من الوفود األجنبية
و احمللية ملناقشة و متابعة األوض��اع
احلقوقية و املشاركة يف احتفاليات
دول العالم ب��األي��ام احلقوقية ،ومن
تلك اجلهات التي زارها الدكتور على
سبيل املثال ال احلصر السجون و دور
اإليواء و مختلف الوزارات احلكومية
و املستشفيات والضمان االجتماعي و
اإلدارة العامة للمرور و إدارة مكافحة
املخدرات و غيرها من اجلهات وذلك
بهدف متابعة أوضاع النزالء و التأكد
من حصولهم على كافة حقوقهم التي
أقرتها الشريعة اإلسالمية و املواثيق
الدولية.
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال احل �ص��ر نذكر
ب �ع��ض م ��ن م �ش��ارك��ات��ه و أن �ش �ط �ت��ه و
اجن��ازات��ه رح�م��ه اهلل خ�ل�ال عمله مع
اجلمعية منها:
يف ع���ام  1428ش����ارك يف منتدى
منظمات املجتمع الدولي املنعقد يف
مدينة صنعاء.
يف عام  1429زار ك ً
ال من :صاحب
السمو امللكي أم��ي��ر منطقة عسير
فيصل بن خالد -وكيل إم��ارة جازان
 مدير إدارة سجون منطقة جازانالعقيد سالم محمد الشهري  -مدير
شرطة منطقة ج���ازان ال��ل��واء أحمد
غرم اهلل القزاز.
يف ع��ام  1430زار ك�ل ً
ا م��ن :مجلس
القضاء األعلى  -مستشفى الصحة
النفسية.
يف عام  1431زار ك ً
ال من :مدير فرع
األحوال املدنية بجازان األستاذ علي
أحمد علوش -إدارة التربية و التعليم
بجازان  -أمانة منطقة جازان -إدارة
الشؤون اإلجتماعية ب��ج��ازان -إدارة
ال���ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي -م��دي��ري��ة
ال��س��ج��ون -إدارة امل�����رور -جامعة
ج��ازان -إدارة مكافحة امل��خ��درات -
دار األيتام للبنني ،شارك يف ك ً
ال من:
ندوة «نشر ثقافة حقوق اإلنسان لدى
املواطن  -املخيم الدعوي اخلامس يف
جامع احلنبكة.
يف عام  1433زار ك ً
ال من :احملكمة
اإلداري������ة مبنطقة ج�����ازان -دي���وان

املظالم -دار األيتام ،كما شارك رحمه
اهلل يف ك� ًل�ا م���ن :م��ع��رض الكتاب
الثاني -ندوة ثقافة حقوق اإلنسان-
االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للخدمة
اإلجتماعية -معرض رسوم األطفال
«حماية الطفل من العنف و اإليذاء»-
ملتقى حواري التمييز العنصري.
يف ع��ام  1434زي���ارة ك�ل ً
ا م��ن أمانة
منطقة ج���ازان -ال��ش��ؤون الصحية-
احمل��ك��م��ة ال��ع��ام��ة -ه��ي��ئ��ة التحقيق
و اإلدع�����اء ال���ع���ام -إدارة مكافحة
املخدرات -مديرية املرور -فرع إدارة
وزارة النقل يف مدينة جازان.
ك��م��ا ش����ارك أي��ض��اً يف ورش����ة عمل
«ال��ت��ع��ام��ل امل��ه��ن��ي حل���االت ال��ع��ن��ف و
اإليذاء».
يف ع��ام  1435ش��ارك رحمه اهلل يف
ورشة عمل «زواج القاصرات» املنعقدة
يف مركز امللك عبد العزيز للحوار
الوطني.
يف عام  1436زار ك ً
ال من  :محافظ
محافظة ال��داي��ر بني مالك األستاذ
محمد ال��ش��م��ران��ي -م��دي��ر مكافحة
املخدرات العقيد سعد محمد جليغم-
مستشفى العيون -مكتب التربية و
التعليم مبحافظة الداير بني مالك-
اإلش����راف على العملية اإلنتخابية
ملنعقدة يف مدينة جازان.
إض��اف��ة إل���ى زي����ارة ك� ً
ل�ا م���ن :أمير
منطقة جازان بالنيابة صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن عبد العزيز-
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للسجون -النيابة
العامة ،املشاركة يف :معرض أسبوع
ال��ن��زي��ل اخلليجي امل��وح��د اخل��ام��س
امل���ق���ام حت���ت ش��ع��ار «م���ع���اً لتحقيق
اإلصالح» -معرض توعوي تثقيفي يف
إدارة التعليم.
يف ع��ام  1438زار امل��دي��ري��ة العامة
للسجون.
وشارك يف بعض املؤمترات والندوات
منها على سبيل امل��ث��ال ال احلصر:
م��ؤمت��ر اجل���ه���اد يف ج��ام��ع��ة اإلم���ام
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
عام  1411هـ ،املؤمتر الثاني لألدباء
السعوديني بجامعة أم القرى ،املؤمتر
ال��ث��ان��ي للمعلم بجامعة أم ال��ق��رى،
امللتقى العربي للتربية والتعليم يف
بيروت ،ملتقى أبها الثقايف ،املهرجان
الوطني للتراث والثقافة اجلنادرية،
اللقاء الثاني للحوار الوطني 1424هـ.
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ملحق خاص برثاء الدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل
ومن أبرز صفاته -رحمه اهلل -أنّه كان
ق��ائ� ً�دا محنكً ا ،ويعمل بصمت ودأب
وإخ�ل�اص ،وجتلّى ذل��ك عندما تولى
ع �م��ادة كلية املعلمني يف ج ��ازان ع��ام
1413هـ ،فمن أبرز إجنازاته خالل تلك
ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة أنّ ال�ك�ل�ي��ة قفزت
ق �ف��زات ن��وع�ي��ة يف جميع مجاالتها.
وق� ��د ق� ��ال ع �ن��ه ال � ّ�دك� �ت ��ور م �ح �م��د بن
حسن الصائغ (وكيل كليات املعلمني)
آن��ذاك :إنّ الكلية هي أحمد بهكلي،
وأح� �م ��د ب �ه �ك �ل��ي ه ��و ال �ك �ل �ي��ة ،وذل ��ك
ملعرفته بإخالصه وتفانيه يف العمل
وق��رب��ه وت�ش�ج�ي�ع��ه ودع �م��ه مل��ن يعمل
معه بكل إخالص وجد واجتهاد.
هذا ما جاء يف املقال الذي كتبه
األستاذ الدكتور حسن حجاب
احل��ازم��ي وال ��ذي خل��ص فيه س�ي��رة و
مسيرة الدكتور أحمد البهكلي رحمه
اهلل حت ��ت ع� �ن ��وان «أح� �م ��د ال�ب�ه�ك�ل��ي
سیــرة ومسیــرة ١٣٧٣هــ ١٤٤٣-هــ».
شخصیة ف��ری��دة ،ف��ه��و رج���ل نبیل،
فاضل ،خلوق ،كرمی ،معطاء ،متواضع
صادق يف تعامله ،صدوق يف كالمه،
ويف حمل��ب��ی��ه ،م��خ��ل��ص ألص��دق��ائ��ه،
عفیف النفس ،عف اللسان ،مؤدب
يف جده وهزله ،أدیب حتى يف حدیثه
ال��ع��ادي ،یختار مفرداته بعنایة ،وال
یتحدث إال باللغة الفصحى ،یتحدث
إلیك يف حدیثه الیومي املعتاد ،وكأنه
یتحدث على منبر يف جمع من الناس،
تتدفق من فمه.
الكلمات العذبة املنتقاة ،متحاش ًیا
األخ��ط��اء اللغویة الشائعة ،حريصاً
على نطق الكلمات نط ًقا صحيحاً،
وكأنه یعلّم ال یتكلم.
وأح��م��د البهكلي رج��ل محب لفعل
اخلیر ،محب لكل الناس ،یبذل ماله
وجاهه ،ویضحي بنفسه ووقته خلدمة
اآلخرین ،صبور إلى درجة رمبا یعجز
عنها الصبر ذاته ،وكم حتمل من آالم
املرض ،وكم حتمل من أذیة ،ولكنه ال
یشكو وال یتذمر ،یشق طریقه بصمت،
ومیضي يف إجناز مهامه بقدرة عجیبة
على الصبر والتحمل والتجمل أیضاً،
وكم ر ّد اإلساءة باإلحسان.
أحمد البهكلي صاحب رأي ورؤی��ة،
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محتر ًما متواض ًعا ج َّم األدب وغزير
احلكمة ،بل كان لسانه يقطر باحلِ كم
ذات عمق فلسفي تعكس فلسفته
يف احل��ي��اة ،وخ�لاص��ة جت��ارب��ه فيها،
ويشهد على هذا خالصاته احلِ َك َمية
ووم��ض��ات��ه الشعرية التي ت��ز ّي��ن بها
حسابه على التويتر ،التي منها:

د .أحمد البهكلي رحمه اهلل

�اس��م��ا يف كثیر
ول��ذل��ك ك��ان رأی���ه ح� ً
من االجتماعات الرسمیة والثقافیة
واالج��ت��م��اع��ی��ة ،ف��ه��و ص��اح��ب حجة
وب�لاغ��ة ومنطق وجت��رب��ة وخ��ب��رة ،ال
یجازف بالكالم  ،وال یسابق إلیه.
ینصت للجمیع بكل رویة ،ویصبر على
املتحدث مهما طال كالمه ،ویأتي يف
النهایة كالمه ً
مقطرا ،حا ًمال احلكمة
واحلجة واإلفادة.
● أح��م��د البهكلي رج��ل مخلص يف
عمله ،نزیه ،حریص على املال العام،
دؤوب ومثابر وج��اد ومجتهد ،یتعب
من معه ،ویتعب من یأتي بعده.
● أحمد البهكلي كان أمة يف رجل.
ولذلك فإن الفراغ الذي تركه برحیله
كان هائ ً
ال وعظیماً بحجم حضوره.
رحمه اهلل رحمة األب����رار ،وأسكنه
الفردوس األعلى يف اجلنة.
وقد نعاه و كتب عن حياته الكثير من
األدب��اء و ع��دد من أعضاء اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلن��س��ان و أعضاء
مجلس الشورى و الشعراء و خصصت
الكثير من الصحف احمللية صفحات
لكتابة حياته و مسيرته العلمية و
املهنية و من ذل��ك على سبيل املثال

ال احلصر:
الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو
اجلمعية ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق اإلن�س��ان
رثته يف مقالة بعنوان «البهكلي اتخذ
�دادا لقلمه وي�ن�ب��وع� ًا
م��ن احل�ك�م��ة م� � ً
ملنطقه!» جاء فيها:
حزنت على وفاة الشاعر واألديب
كم
ُ
والناقد واللُغوي واألكادميي واحلقوقي
ال��دك��ت��ور أحمد يحيي البهكلي يوم
األرب��ع��اء  17محرم 1443ه��ـ املوافق
 25أغسطس 2021م عن  78عا ًما
متأث ًرا بإصابته مبرض فيروس كورونا
( كوفيد  ،) 19 -فقد كان لي مبثابة
األخ الكبير الذي أستشيره واستنير
بآرائه وحكمته والزميل الكرمي من
خالل عضويتنا يف اجلمعية العمومية
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
مؤسسي بها وعضويته معي
كعضوين
نْ
يف مجلسها التنفيذي لثالث دورات
وكذلك عضويتي يف جلنة األعضاء
حريصا على
التي كان يرأسها ،فكان
ً
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية
واملجلس التنفيذي وجلنة األعضاء،
�ص��ا م���ن ج�����ازان إل��ى
وي���أت���ي خ��ص��ي� ً
الرياض حلضورها ،لقد كان إنسا ًنا

�س��ن االختيار،
• «تَ��ك� ُم� ُن ال��ق��وةُ يف ُح� ْ
ويَك ُم ُن الضعفُ يف ُسوئِه».
• « َق � َد ُر ذوي العقل واحلكمة والصبر
أن يقودوا مسيرة احلياة ،وحينما ال
يفعلون تخت ّل املوازين وتفقد املسيرة
أغلى ما متلك».
• «حركة الناس كحركة اللغة؛ فبعض
ألفاظ اللغة متكر ٌر دائ ٌر على األلسن
ك��ل ح�ين ،وبعضها ن���اد ُر ال����ورود يف
ميت محنط .وذلك
الكالم ،وبعضها
ٌ
حال الناس بحسب أثرهم يف احلياة
وتأثرهم بها».
• «ط��ري � ُق اإلمي���ان وال��ق��ي��م الفاضلة
قابل
والكرامة اإلنسانية واح ٌد وغي ُر ٍ
للتفريع».
وعند موت مرضى كورونا حر ًقا يف
إحدى مستشفيات العراق ،قال:
• «يتحول األل ُم إلى فجيعة حني يلجأُ
املريض إلى املستشفى طل ًبا للشفاء
ُ
��ارض فيموت محتر ًقا
�رض ع� ٍ
م��ن م� ٍ
ب��ال��ن��ار ن��ت��ي��ج� َة اس��ت��ش��راء اإله��م��ال
والفساد».
• «ال يعني ت��ق��دم��ك يف ال��س��ن أ ّن��ك
غادرت قوتك وأصبحت سهل املنال؛
َ
فالتقدم يف السن من أهم روافد القوة
ضج التجربة.
واكتمال الشخصية ونُ ْ
وذل���ك يعني ذروة ال��ق��وة وال��ش��م��وخ
واالع��ت��زاز بالذات ورف��ض االنصياع
للمغريات».
• «يف االعتذار خالص ُة سجايا العقل
والقلب والروح ،واالعتذار هو الشيء
الذي يمَ ِ ي ُز البش َر عن البهائم .على أن
َك َّف األذى عن املخلوقات أعلى درج ًة
من االعتذار وأَ ْد َعى؟ النتشار السالم
يف العالم».
• «من رجاحة العقل إن��زا ُل اخلطاب
يف مكانه وزم��ان��ه وسياقه ومعرف ُة
موضوعه ولغته جيدًا».
• «ق��د يكون ال��واق��ع ه��و احلقيقة أو

ً
نقيضا لها،
ج���ز ًءا منها ،وق��د ي��ك��ون
والعقالء ينتمون إلى احلقيقة ويتعاملون
مع الواقع بوعي وحكمة».
��س���نِ األدب
• م��ن َر َج� َ
��اح���ةِ ال��ع��ق��ل ُ
وح� ْ
ِس ُه
جلوس الزائر يف املكان الذي يُ ْجل ُ
ُ
فيه صاحب الدار.
• «التاريخ َمن َْج ٌم ال يَنْفَد ،ومع ذلك ال
يستثمره إال قليل من الناس؛ ذلك أن
أكث َرهم محبَطون أو خائفون أو َج َهلَة».
• «بعض األقالم كالسكاكني إذا وقعت يف
َ
ٍ
اإلمساك بها واستخدا َمها،
أيد ال جتيد
أيدي أصحابها قبل أن جترح
فهي جتر ُح َ
�دي غيرهم .وذلك مرتبط مبستوى
أي� َ
علم ه���ؤالء ودرج���ة ات��زان��ه��م وسالمة
تفكيرهم».
ومن ومضاته الشعرية:
ات ا ِ
أَ َج ّ ُل ِهبَ ِ
هلل عافي ٌة ت َْسرِ ي
َ
ُ
َ
ِ
الستْرِ
ورش ٌد يُنِي ُر العقل ث َّم ن َدى ّ
بذلك يسمو املرءُ واله ّ ُم ينجلي
ف ِللَّهِ َج ْز ُل ا َ
حل ْمدِ يَ ْغ َد ُق ّ ُ
بالش ْكرِ
وإنني ألقترح على ابنه البار األستاذ
عبد الرحمن -ال���ذي ل��ه الشكر مبا
ز ّودني به من معلومات وبعض قصائد
وال��ده -أن يجمع خالصات وومضات
والده ،ويصدرها يف كتاب لتنضم إلى
مجموعته الشعرية الثالث« :األرض
واحلب» و «طيفان على نقطة الصفر»،
و «أول الغيث» ،وكذلك إل��ى كتبه يف
اللغة والنقد والثقافة التي منها كتابه
يف النقد «النقد النفسي يف التراث
العربي».
أبرز املؤثرات يف جتربته الشعرية:
حت ّدث عنها الدكتور البهكلي يف امللتقى
األدب��ي لشهر محرم 1430ه��ـ للمكتب
اإلق��ل��ي��م��ي ل��راب��ط��ة األدب اإلس�لام��ي
بالرياض ،وكان اللقاء بعنوان «الشاعر
أحمد ب��ن يحيى البهكلي يف جتربته
الشعرية» ،والتي ميكن تلخيصها يف
اآلتي:
 - 1التنقالت املستمرة بني عدد من
مدن اململكة يف طلب العلم مثل جازان
والرياض وأبها ،وغيرها ،ثم سفره إلى
أمريكا لنيل درج��ة املاجستير يف علم
اللغويات من جامعة أنديانا.
 - 2تتلمذه على العلماء واألدب���اء يف
منطقته ،ومنهم وال���ده ،والشيخ عبد
اهلل القرعاوي ،التواصل مع عدد من
الشعراء البارزين الذين كانوا يف أبها

مثل ال��ش��اع��ر ال��س��وري على د ّم��ر،
والشاعر املصري محمد بدر الدين،
والشاعر السوداني محجوب عمر،
واألس���ت���اذ أح��م��د ب��ي��ه��ان ،وامل��راك��ز
الصيفية التي كانت تستضيف أعالم
التربية واألدب.
 - 3طلبه العلم يف جامعة اإلم��ام
محمد بن سعود اإلسالمية على يد
عدد من نخبة األساتذة.
 - 4دي��وان الشاعر العراقي هدية
منوذجا شعر ًيا مبك ًرا
أستاذه له كان
ً
يف بنائه الشعري ،وكتابات املنفلوطي
وال��راف��ع��ي وش��ك��س��ب��ي ر ،واملكتبة
الوطنية يف الرياض من أبرز منابعه
األدبية والثقافية.
 - 5فلسطني كانت ال��ش��رارة التي
ق��دح��ت ج��م��رة ال��ش��ع��ر يف أعماقه
ع��ن��دم��ا رأى معلمه ي��ب��ك��ي أم��ام��ه
يف ق��اع��ة ال��ص��ف أث��ن��اء اخ��ت��ب��ارات
نهاية العام ،لسقوط القدس وباقي
فلسطني ه��زمي��ة ال��ع��رب يف ح��رب
يونيه حزيران 1967م وما زالت تلك
اللحظة تعمل يف ذاكرته متوقدة حتى
وفاته! (املصدر :منتديات الثقافية).
أغراض شعره:
هذا وقد طرق الشاعر البهكلي عد ًدا
من أغ��راض الشعر ،فبرز يف شعر
احلكمة والرثاء واالنتماء إلى الوطن
ومنها م��ا يتركز ح��ول ه�� ّم العرب
واملسلمني (فلسطني).
من أبيات احلكمة يف شعره:
ادعاءُ املعالي
وأَ ْشقَى الشقاءِ ِ ّ
وس ْر ُد املفاخرِ ز َْع َما
ِ َذا ًبا َ
انكسار
ضباب
وما ال َو ْه ُم إال
ٍ
ُ
يَ ُغ ّ ُم ُع ُقولاً ويُ ْحب ُ
ِط عز َما
و َم ْن يزرِ ِع ال َو ْه َم يَ ْجنِ ُرها ًبا
ِ
فيوس ُع يف َكلأَ ِ
ص ْرما
ِ
األرض َ
الوطن يف شعره
من قصيدة «وط��ن يف أرواح��ن��ا» من
«صمت األوردة»
ديوانه
ُ
الناس فوق ثرى أوطانهم سكنوا
ونحن يسكن يف أرواحنا الوطن
أحالمـي اخلض ُر يرسو فيك زورقها
َ
ِ
أبحرت اآلمال والسفن
وفيك
ٍ
لطاغية
يا موطني لم تَهِ ْن يوما
لم ينتهك وطني املستعم ُر األسن
ف��ل��س��ط�ين وال���ق���دس واألق���ص���ى يف
وجدان البهكلي
قصيدة أنشودة النصر ،يف /10 /9

1442هـ
ويف القدس داس الكرام على
جباه اللئام فبشرى لنا
يحق لكم يا أسود الشرى
زئير يهز هدوء ال ّ ُدنى
ويف فيض األمل يف 1442 /10 / 6هـ
من شط غزة حتى الشيخ ج ّراح
الساح
فيض من األمل النّامي على ّ
ويف قصيدة أخرى قال:
وللقُدس واملسجد األقصى ُمح ّبونا
مرحى لهم يف رِ ٍ
باط بات يُ ْحيينا
ص ْره ُم فه ُم
يا ّ ُ
رب ث ِ ّبت ُه ُم وانْ ُ
ُ
أعادِ
ينا
َف َخا ُر أ ّمتنا وا ْد َح َر
وللشاعر قصائد رثائية كثيرة يعكف
أبناؤه ومحبوه عليها لطبعها يف ديوان
مستقل..
ومن أبرزها رثاؤه ألمه:
الصوت لن ِ
يصال
أماهُ أعلم أنّ
َ
ُ
وأ ْن سيرت ّ ُد نحوي يحمل الوجال
فرسا
أ ّماهُ والري ُح كم أسرجتُها ً
لصرخة لم ُ
ٍ
جت ْز سهلاً وال جبال
وقال عن والده يف تغريدة:
«وال��دي هو الشيخ اجلليل يحيى بن
محمد بن أحمد البهكلي ،مساحة من
البياض والضياء تتألأل ن��و ًرا وعطاء
وقمة شامخة ع��زة وع��ز ًم��ا ومضاء،
ولد وتويف يف جازان ،رحل لطلب العلم
إلى اليمن واحلجاز وجند ،عمل إما ًما
وخطي ًبا ومعل ًما يف ال��ري��اض وأبها
وج��ازان وأبوعريش رحمه اهلل وغفر
له.
هذا وقد رثاه عدد من العلماء واألدباء
والشعراء واملفكرين ،ويف مقدمتهم
تلميذه فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ال��س��دي��س إم����ام وخ��ط��ي��ب املسجد
احلرام والرئيس العام لشؤون املسجد
احل���رام وامل��س��ج��د ال��ن��ب��وي الشريف
مبقالة مطولة بأسلوب أدبي رفيع من
 8صفحات بعنوان «الرثاء األكملي يف
عزاء أستاذنا البهكلي».
كما خصصت العديد م��ن الصحف
احمللية صفحات لرثائه رحمه اهلل
ومنها على سبيل امل��ث��ال ال احلصر
صحيفة اليمامة:
كتب األس��ت��اذ الدكتور محمد صالح
الشنطي مقالة ب��ع��ن��وان «ق����راءة يف
من��وذج م��ن قصائد الفقيد الشاعر
أحمد بهكلي ،كما كتبت األستاذة منى
حسن رث��ا ًء حمل عنوان «الدعوات و
الشعر يشيعان أحمد البهكلي إلى

مثواه األخير» -وأيضاً كتب األستاذ
جبران محمد قحل رثا ًء بعنوان «ب َّراق
صحا» وأيضاً الدكتور نواف حكمي
ا ْم َ
رثاه بشعر حمل عنوان «نصوص من
هدوء القمح» -وكتب يف رثائه أيضاً
األس��ت��اذ خالد اليوسف بعنون «45
عاماً من الصداقة التي أثرت حياتي».
فيما رثاه أخاه األستاذ محمد بن يحي
البهكلي من خالل الكلمات التالية:
أحمد البهكلي اإلنسان رحمه اهلل
كان رحمه اهلل يهتم مبشاعر الناس
وي��دع��م م��ن يلجأ إل��ي��ه باإلستقبال
واإلكرام والدعم وهكذا كانت أخالق
والدنا رحمه اهلل..
كان أحمد يبذل املعروف ملن يعرف
وم��ن اليعرف ويتبسط معهم يتقرب
منهم ويحتفي مب��ا يسعد نفوسهم
ويتغافل عنهم يف القطيعة واجلفاء
والسؤال عنهم عندما يغيبون ..
مواسياً لهم يف األحزان
ومشاركاً لهم يف األفراح ..
ك��ان م��س��ت��ش��اراً لنا ولغيرنا عندما
تتعقد األم��ور فييسر اهلل احلل على
يديه وذل��ك لصدقه وصفاء قلبه ..
وألسلوبه الفريد يف التعامل مع هذه
األمور ..
كل ه��ذه األخ�لاق والقيم تزيد قيمة
أي شخص يف ع��ي��ون اجلميع حيث
سيذكرونه باخلير ويعرفون قدره عند
الرحيل.
وه��ذا مارأيناه وسمعناه وقرأناه يف
وسائل التواصل املختلفة ولذا فإن
اآلث���ار الصادقة ال تنسى و م��ا بني
امل��ع��روف واإلح��س��ان ت��ك��ون العالقة
البشرية ..
اللهم اجعلنا مم��ن يسير على نهج
حبيبنا الشهيد ب���إذن اهلل (أح��م��د
) رح��م��ه اهلل وأسكنه فسيح جناته
وجمعنا به وبوالدنا ووالدتنا يف أعالي
اجلنان.
واحلمد هلل رب العاملني على كل حال.
فيما رثاه الدكتور زيد علي الدريهم
مبقالة حتت عنوان «األس��ت��اذ أحمد
بن يحيـى البهكلي جنم أفل يف سماء
األدب و الشعر».
وحتت عنوان «إل��ى جنة اخللد» رثاه
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد
أبو داهش آل حسني.
وج���اء رث���اء ال��رئ��ي��س ال��ع��ام ل��ش��ؤون
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املسجد احلرام و املسجد النبوي إمام
و خطيب املسجد احل���رام الدكتور
عبد الرحمن عبد العزيز السديس
ب��ع��ن��وان «ال���رث���اء األك��م��ل��ي يف ع��زاء
أستاذنا البهكلي».
وج���اء رث���اء األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور حسن
ح���ج���اب احل����ازم����ي ع��ض��و مجلس
الشورى حالياً و رئيس نادي جازان
األدب��ي سابقاً و وكيل جامعة جازان
سابقاً بعنوان «أحمد البهكلي سيرة
و مسيرة» وتضمنت مقال تفصيلي
شامل عن حياته رحمه اهلل.
وج��اء رث��اء األس��ت��اذ األدي���ب محمد
ال���ري���ان���ي م��ق��ال��ة ب���ع���ن���وان «أح��م��د
البهكلي ...اإلدارة و األدب و احلقوق
و اللباقة».
وج��اء رث��اء اإلعالمي الصحفي علي
اجلبيلي بعنوان « كم أحزننا رحيلك
أبا عبد الرحمن».
ونذكر هنا بعض ما ج��اء يف مقال
األدي��ب الدكتور أحمد العقيلي على
النحو التالي:
يف أمسية س��اح��رة م��ن صيف عام
١٤٠٠ه���� ويف س��ط��ح م��ع��ه��د صبيا
العلمي عندما كان يف عمارة أحمد
عداوي رحمه اهلل يف خالدية صبيا
ويف حفل ختام أنشطة املعهد كانت
أع�ين الصغار وكنت أح��ده��م ترمق
ضيف احل��ف��ل ال���ذي ت��ص��در احلفل
ب��ل��ب��اس��ه األن��ي��ق وق��ام��ت��ه املمشوقة
وح��دي��ث��ه ال���ع���ذب ،ل��ي��ق��دم��ه م��دي��ر
املعهد آنذاك الشيخ العباس لتسليم
جوائز الطالب الفائقني يف الدراسة
واألنشطة..
عرفنا تلك الليلة أن ه��ذا الضيف
املميز لم يكن سوى األستاذ الشاعر/
أحمد البهكلي الذي رحل عن دنيانا
باألمس رحمه اهلل رحمة واسعة.
أحمد البهكلي الذي رحل عن دنيانا لم
يكن نكرة ،وال عابر سبيل ،ولكنه رجل
وطن ،رحل عن بصمات واضحة وآثار
ومآثر يف شتى مناحي احلياة ،علمياً،
وأدبياً ،وثقافياً ،وإعالمياً ،وإداري �اً،
واجتماعياًِ ...شاعر مبدع غنى للحب
وللحياة يف:األرض واحلب ،و طيفان
على نقطة الصفر ،وأول الغيث .وكتب
عدة بحوث منها:االزدواجية اللغوية.
امتاز رحمه اهلل بحضور الفت ،وطرح
مم��ي��ز ،ول��غ��ة ق��وي��ة ،وإل��ق��اء ساحر،
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ملحق خاص برثاء الدكتور أحمد البهكلي رحمه اهلل

د .أحمد البهكلي رحمه اهلل
وإنسانية راقية..
جتده مشاركاً للناس يف مناسباتهم،
أفراحهم ،أتراحهم ،ولم يزل هذا دأبه
حتى يف أوج مرضه ،وك��ان آخر مرة
رأيته فيها مباشرة يف جنازة الشيخ/
حسن حمود بشيري رحمهما اهلل،
كان التعب بادياً عليه قبل الكورونا،
ث���م ح��ض��ر ج���ن���ازة ال��دك��ت��ور/ع��ل��ي
الشعبي ،وقدر له قبيل وفاته بفترة
قصيرة أن يرثي جيرانه الذين قضوا
هذا العام كما هو مثبت على حسابه
يف الفيسبوك رحمهم اهلل.
ع��ن��دم��ا ت��ق��اب��ل ال��ب��ه��ك��ل��ي ألول م��رة
يشعرك أنه يعرفك وحدك ،يهش لك
ويبش يف وج��ه��ك ،ويؤنسك بعذوبة
منطقه ولطف حديثه.
أج��م��ل م��ا يف ال��ب��ه��ك��ل��ي ج��م��ع��ه بني
املتضادات ،فهو صارم يف إدارته لني
يف تعامله اإلنساني ،قوي يف مواقفه
الفكرية قريب من قلوب مخالفيه،
ف�لا تخشى االخ���ت�ل�اف م��ع��ه ،وإذا
اختلفت معه فال صدام والتصادم.
أري��ح��ي يف تعامله الشخصي؛ ففي
ذات زمن سجل رسالته للماجستير
يف :الشعر اليمني احلديث….وسجل
املوضوع رسمياً ،ولكن الرجل غادر

إل��ى أم��ري��ك��ا وت���رك امل��وض��وع ،وبعد
عودته حدثته عنه ألبحث يف جزئية
منه فلم يتردد ،ولم أمتكن.
ب��ع��د اب��ت��ع��اث��ه إل���ى أم��ري��ك��ا حدثنا
أستاذنا الكبير الدكتور بدوي طبانه
قائ ً
ال(:خذلوني يف أحمد البهكلي يف
هذه الكلية أهوه راح أمريكا وهم يف
… ..يترددون…) عندما عاد سألته عن
هذه اجلزئية فذكر تفصيالت ليس
هذا مكانها.
ً
ك���ان ال��ب��ه��ك��ل��ي م��واك��ب �ا ملستجدات
ال��ع��ص��ر ،ف��ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ض���رب فيها
بسهم واف���ر ،فكان ل��ه فيها حضور
بارز ،وكانت ميداناً فسيحاً لطروحاته
وخالصاته ،وكانت له مناوشات جميلة
م��ع مخالفيه زادت م��ن احترامهم
وتقديرهم له رغم االختالف.
احلديث عن الراحل البهكلي يطول
ويتسع بطول جتاربه وسعتها ،وليس
املقام مقام استقصاء ،ولكنه احلدث
واحلديث اللذان يفرضان نفسيهما
هنا.
رحم اهلل أحمد البهكلي اإلنسان بكل
أبعاده واعتباراته ،وعظم اهلل أجرنا
وأح��س��ن ع���زاءن���ا جميعا ف��ي��ه على

امتداد الوطن كله.
وك��ت��ب فيه أي��ض�اً ال��دك��ت��ور إبراهيم
عبد اهلل احل��ازم��ي مقال يف رث��اءه،
فيما ح��م��ل رث���اء األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور
عثمان صالح العامر ع��ن��وان «رح��م
اهلل األديب السعودي أحمد البهكلي»،
فيما رث��اه األس��ت��اذ حسن احلازمي
مبقالة و قصيدة حملت عنوان «يف
وداع الشاعر أحمد البهكلي -يوميات
حزن».
كما كتب بعض الشعراء قصائد رثاءً
يف الدكتور أحمد البهكلي بعضها
ن��ش��ر يف ال��ص��ح��ف أو يف وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي و منهم الشاعر
عبد الرحمن العشماوي.
و كتب الشاعر الكبير األستاذ حجاب
ب��ن يحيى احل��ازم��ي قصيدة حملت
عنوان «يف رثاء ورفيق دربي الشاعر
ال��ك��ب��ي��ر األس���ت���اذ أح��م��د ب��ن يحيى
البهكلي رحمه اهلل رحمة واسعة».
وحملت قصيدة أخرى عنران «مرثية
يف الشاعر ال��راح��ل الدكتور أحمد
البهكلي» للدكتور زاه��ر بن عواض
األملعي.
و قصيدة أخرى للشاعر إبراهيم عمر
صعابي.
وحملت قصيدة للشاعر مهدي أحمد
احل��ك��م��ي ع��ن��وان «يف دواع األدي���ب
الكبير أحمد يحيى البهكلي.
و ق��ص��ي��دة أخ����رى ل��ل��ش��اع��ر حسني
صديق احلكمي.
و قصيدة أخرى اللشاعر إبراهيم بن
علي البهكلي بعنوان «همع الدمع».
و قصيدة للشاعر حسن بن منصور
الصميلي بعنوان «يف اخلالدين يف
رثاء اإلمام اجلليلي األستاذ أحمد بن
يحيى البهكلي عليه رحمة اهلل».
وقصيدة للشاعر محمد بن جبريل
عكام بعنوان «مهداة إلى روح فقيد
العلم و األدب الدكتور أحمد بن يحيى
البهكلي رحمه اهلل».
ورثاء لألستاذ الدكتور علي الصميلي
زميل و صديق الدكتور أحمد البهكلي.
و قصيدة للشاعر ع��ب��ده ال��ق��وزي،
وأخرى للشاعر احلسني احلازمي.
«إل��ى روح األستاذ الراحل أحمد بن
يحي البهكلي رح��م��ه اهلل تعالى -
نصوص من ه��دوء القمح -للشاعر
نواف حكمي.
و قصيدة أخرى للشاعر عبده بن علي

العمري الفيفي بعنوان «أستاذي».
و قصيدة أخ��رى بعنوان «أحمد بن
يحيى يزثي أحمد بن يحيى» للشاعر
أحمد يحيى الودعاني.
و الدكتور عبد اهلل عشوي رثاه حتت
عنونان «يف رث���اء ال��دك��ت��ور الشاعر
أحمد البهكلي و محاكاة قصيدته
عجني النار».
ً
ورث���اه أي��ض �ا ال��ش��اع��ر محمد جابر
املدخلي بقصيدة أخ��رى بعنوان «يا
بهكلي».
ورث��اه أيضا األس��ت��اذ يحيى بن علي
البكري يف مقالة جاءت بعنوان -رثاء
أخي و صديقي وزميلي الدكتور أحمد
البهكلي رحمه اهلل.
و ال��ش��اع��ر م��ح��م��د ال��ش��ب��ي��ل��ي رث���اه
بقصيدة ب��ع��ن��وان «ص��م��ت ال��ب��ي��ان و
اآلهاااااات
ضاعت الكلمات و تعالت
ُ
الزفرات».
و
ُ
ورثاه األستاذ أحمد غاوي يف مقالة
بعنوان «ودع الدنيا األديب البهكلي...
احمد اإلبداع جنم احملفلِ .
ورثاه الشاعر يوسف حسن العارف
يف قصيدة بعنوان «عن الشاعر أحمد
يحيى البهكلي».
وحملت قصيدة رثاء للشاعر  :علي
محمد أبواخلير معافا عنوان «قمر
هوى يف وفاة الدكتور أحمد بن يحيى
البهكلي رحمه اهلل».
وحملت قصيدة للشاعر أحمد موسى
احلامضي بعنوان» يف رث��اء الدكتور
أحمد بن يحيى البهكلي رحمه اهلل».
ك��م��ا ن��ظ��م م��ن��ت��دى ع��ب��ق��ر ال��ش��ع��ري
بالنادي األدبي الثقايف بجدة ،مؤخراً؛
أمسية شعرية لكل من :الشاعر ناجي
ح��راب��ه ،والشاعر سلطان الضيط،
والشاعرة مشاعل ع��ب��داهلل .ويدير
األم��س��ي��ة ال��ش��اع��ر ال��دك��ت��ور يحيى
الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري.
وتأتي هذه األمسية تخليدًا لذكرى
الشاعر الدكتور أحمد البهكلي رحمه
اهلل.
ً
ورث��اه أيضا وق��ال الشاعر احلسني
ب���ن اح��م��د ال��ن��ج��م��ي ،ل��ق��د ف��ق��دت
منطقة جازان واململكة أديب له تاريخ
م��ش��رف ،والزل����ت أذك����ر ،أن األم��ي��ر
والشاعر الكبير خالد الفيصل قدم
له ساعته حني ألقى قصيدة امامه
يف ابها يف أوائل التسعينات الهجرية
وقد شاركته يف أمسيات شعرية يف

الدرب مع الشاعر حسن ابو علة ويف
حائل مع املرحوم ب��إذن اهلل الشاعر
علي آل عمر عسيري.
ورثاه بقصيدة قال فيها،
ودع الدنيا األديب البهكلي
أحمد اإلبداع جنم احملفلِ
قلب جازان حزين كاسف
عندما غادرنا صنو علي
قد فقدنا قامة سامقة
يف مجال الفكر سامي العملِ
رائد يف الشعر من روادنا
بقصيد رائق كالسلسلِ
كم تلى اإلبداع فينا ثغره
كم أتى إبداعه باألجملِ
قد عرفناه بدين وتقى
وبشعر عسجدي مخملي
قد رفعناه عزاء صادقا
ودعاء بدموع األملِ
ربنا ارحم من فقدنا ومضى
رب أنزله بأعلى منزلِ
إن يكن احمد قد غادرنا
شعره باق لنا لم يرحلِ
هي جازان وكم يف ارضها
من أديب عبقري املنهلِ
تشرق الدنيا مبا يكتبه
قد كساها شعره أحلى احللي
وصالة اهلل تترى عذبة
للحبيب املصطفى كاملندلِ
ورثاه ابنه عبد الرحمن بكلمات جاءت
على النحو التالي:
أبي والرحيل المُ ر ..
كما كنُت يف حضرة أب��ي رحمه اهلل
أصغر و أتالشى ،فإنني اليوم أتعثر
يف الكتابة عن وال��دي رحمه اهلل ،و
ينكسر قلمي ،و تتقازم كلماتي يف
م��وق��ف أق��ل م��ا ي��وص��ف ب��أن��ه الفقد

املوجع.
م��ن��ذ أن وع��ي��ت ع��ل��ى ال��دن��ي��ا خ�لال
أرب��ع�ين ع��ام �اً ع��ش��ت م��ع أب���ي تلك
السنني بتفاصيلها الدقيقة جداً ،كان
قاموساً من األبوة الطاهرة واللمسة
احلانية واجلالل الذي ال يشيخ..
رثيت وال َدك يا أبي بقولك:
أبي بغروبك با َن الضحى
ونور احلقيقة أصحى العيو ْن
على أنني بت نِضو النوى
وماعاد لي من ٍيد أو جبنيْ
لم يكن ذلك القلب الذي رحل يضيق
بأحد ممن يخالفه أو يختلف معه،
إذا رأف فبرأفته يداوي كل ألم ،وإن
قسا أغرقنا بفيض نصحه وسديد
رأيه ،ويف خضم مشاغله وارتباطاته
يغمرنا بسؤاله ،وإن سافر و ارحتل
تعهدنا باتصاالته ،ولم يكن هذا ديدنه
رحمه اهلل معنا فحسب ،بل مع قبيلته
وطالبه وجيرانه وكل من عرفه وكثير
مم��ن ال تربطه ب��ال��وال��د رح��م��ه اهلل
معرفة سابقة.
ك���ان وال����دي رح��م��ه اهلل ج��ام��ع��ة يف
التربية و األدب والعمل التطوعي
واحلقوقي ،إن حتدثت عن التربية
فالوالد «أحمد البهكلي» له جوالت
وص��والت يف ميدان التربية والتعليم
ال��ع��ام أو ال��ع��ال��ي ،وإن جئت ألحمد
البهكلي األدي��ب و الشاعر ،فهو ابن
األدب و الشعر و الثقافة ،ام��ت��داداً
الهتمام أبيه و أجداده رحمهم اهلل.
ول��م يكن ه��م وال���دي األدب���ي يتوقف
عند حضور و إقامة الفعاليات يف
امل��ؤس��س��ات الثقافية و األدب��ي��ة يف
وطننا ال��غ��ال��ي أو خ��ارج��ه ،ب��ل كان
ي��غ��رس فينا رح��م��ه اهلل ه���ذا الهم
وقد جعل مكتبته يف املنزل ج��زءاً ال
يتجزأ من حياتنا ،وبحكم مالزمتي
للوالد رحمه اهلل يف أسفاره وجواله
يف الطائرة أو السيارة ،ال يتوقف عن
التحليق يف موضوع أدبي أو هم ثقايف
أو قضية اجتماعية.
كان والدي رحمه اهلل أيقونة يف حب
الوطن ،ويف كل حني ينشد علينا بعض
ما سطرت يده الطاهرة من جمال:
جاللُلك ال يشي ُخ به الزما ٌن
ُ
ُ
يحيط به املكا ٌن
وطه ٌرك ال
عيون
ٍ
إذا غشت السنون على
فمن عينيك يهمي العنفوا ُن

برحيلك املُ���ر أب���ي احل��ان��ي (أح��م��د
البهكلي) حبيب الفقراء و املساكني،
ورج���ل ال��ت��ط��وع وال��ع��م��ل اخل��ي��ري و
املؤسسي ،رحلت أب��ي ،والزال يلوح
�وض��اء ،ورائ��ح��ة كفيك
لنا جبينك ال� َّ
وحليتك املضمخ ُة بدهن العود الزكي،
رحلت وصوتك الهادئ امل َههيب يرن يف
ني ،يا حبيبي ،يا أبا أحمد..
أذني :يا بُ ّ
رحلت وقامتك ال تزال شامخة ،وأنت
تتوكأ ممسكاً بيدي كثيراً كثيراً.
اليوم و أنا أتذكر صفعة االتصال من
املستشفى صبيحة األربعاء الساعة
الثالثة فجراً ،وقد هزّت يف كل ما بقي
من ثبات و أناة بقايا من أمل باسم،
حالتي م��ن االستسالم
مكثت ب�ين
نْ
ُ
وال��ذه��ول ،لقد غادرتنا يا أب��ي إلى
مثواك األخير ،وقد خلَفت من بعدك
هذا اإلرث العظيم من الثناء احلسن
ٍ
وأع��داد ال منتهـى لها من الدعوات
البيضاء ل��روح��ك ال��ت��ي تسكننا ما
حيينا...
رح��م��ك اهلل أب���ي و أس��ك��ن��ك فسيح
جناته و جمعنا بك يف مستقر رحمته.
بقلم /عبدالرحمن بن أحمد يحيى
البهكلي
سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه
يعزيان يف وفاة األديب البهكلي:
ق��دم ص��اح��ب السمو امللكي األمير
محمد ب��ن ن��اص��ر ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،
أمير منطقة جازان ،وصاحب السمو
امللكي األمير محمد بن عبدالعزيز
بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير
م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان ،خ��ال��ص ال��ت��ع��ازي
وامل��واس��اة ألبناء وأس��رة البهكلي ،يف
وفاة والدهم األديب والشاعر الدكتور
أحمد بن يحيى البهكلي -رحمه اهلل-
وذلك إثر معاناة مع املرض.
وثمن سمو أمير ج��ازان وسمو نائبه
جهود األديب الراحل يف دعم احلركة
األدب��ي��ة والثقافية واالجتماعية يف
املنطقة من خالل نادي جازان األدبي
وإسهاماته ومشاركته الشعرية يف
ك��اف��ة احمل��اف��ل داخ��ل��ي��ا وخ��ارج � ًي��ا ،
سائلني اهلل  -عز وجل  -أن يتغمد
الفقيد بواسع املغفرة و الرحمة ،وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تويف البهكلي يوم األربعاء  17محرم
 1443هـ املوافق  25أغسطس 2021م.
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فرع اجلمعية باملدينة املنورة ي�شارك يف برنامج
تدريبي ملن�سوبي الأمن
بنا ًء على دعوة تلقاها فرع اجلمعية من
شئون التدريب باألمن العام مبنطقة
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ،مت تنفيذ البرنامج
ال��ت��دري��ب��ي (ح��ق��وق اإلن��س��ان وج��رائ��م
االجت��ار بالبشر) بالتعاون مع مدينة
ت��دري��ب األم��ن ال��ع��ام باملدينة امل��ن��ورة،
وال���ذي استمر مل��دة أس��ب��وع�ين ،حيث
خ��ص��ص األس���ب���وع األول ل��ل��ض��ب��اط،
واألسبوع الثاني لألفراد.
نفذ البرنامج من فرع اجلمعية املدير
التنفيذي الدكتور عبداملجيد األمني
بإشراف و ومتابعة من مشرف الفرع
األس��ت��اذة ش��رف ال��ق��رايف و بحضور
قائد مدينة تدريب األمن العام العميد
عبدالرحمن احلازمي.
وقد تناول البرنامج عدة موضوعات
حقوقية ،أب��رزه��ا( :التعريف مبفهوم
ح��ق��وق اإلن��س��ان وأه��م��ي��ت��ه ،وم��ص��ادر
وق���واع���د ح��ق��وق اإلن���س���ان الشرعية
والقانونية ،الوطنية والدولية ،واجلهات
ذات العالقة بحقوق اإلنسان بشكل عام
واجلمعية بوجه خاص ،وكذلك حقوق
اإلنسان ذات الصلة باألمن كالقبض
والتفتيش وجترمي التعذيب وافتراض
ال���ب���راءة وغ��ي��ره��ا ،وك��ذل��ك التعريف
ب��ج��رمي��ة االجت����ار ب��ال��ب��ش��ر وص��وره��ا
وجهود اململكة يف التصدي لها ،وكذلك
التعريف بنظامي احلماية من اإليذاء
وحماية الطفل ،كما مت استعراض عدد
من األنظمة واالتفاقيات واإلعالنات
ذات الصلة بحقوق اإلن��س��ان وعناية
اململكة بها.
ا مميزاً
وق��د شهد ال��ب��رن��ام��ج ت��ف��اع�ل ً
وإثرا ًء كبيراً من جانب احلضور بفضل
اهلل.
ويف ختام البرنامج مت توزيع عدد من
منشورات اجلمعية على املشاركني.
مديرية األمن العام:
تعنى م��دي��ري��ة األم���ن ال��ع��ام بتحقيق
احملافظة على النظام العام ،وتوفير
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التغطية األمنية لكافة امل��واق��ع على
أراض����ي اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
وس���ف���ارات���ه���ا يف اخل������ارج ،وح��م��اي��ة
املقدسات وأرواح وممتلكات املواطنني
واملقيمني.
أهدافها:
 -1م��ن��ع اجل���رمي���ة ب��ك��اف��ة أن��واع��ه��ا
وصورها قبل وقوعها.
 -2حماية األرواح واملمتلكات واألموال
واألعراض.
 -3القبض على املجرم وتقدميه لوجه
العدالة.
 -4حتقيق التطوير اإلداري والفني.
 -5االستفادة من التقنيات احلديثة
يف تطوير العمليات اإلداري��ـ��ة وتهيئة
اإلمكانات املتاحة لهذا الغرض.
اختصاصاتها:
 -1منع اجل��رائ��م واالع���ت���داءات قبل
وقوعها.
 -2ض��ب��ط اجل���رائ���م ب��ع��د وق��وع��ه��ا
والتحقيق فيها والقبض على اجلناة
وإق��ام��ة االدع���اء عليهم أم��ام احملاكم
املختصة.
 -3مكافحة جرائم املخدرات وضبطها
والتحقيق فيها.
 -4تنظيم حركة املرور ،وتأمني سالمة
اجلمهور من أخطار الطريق ،وضبط
ح��وادث ومخالفات السير والتحقيق
فيها.
 -5إصدار رخص السيارات وقيادتها.
 -6ق��ب��ول ال��ش��ك��اوى وال���دع���اوى يف
املنازعات واحلقوق املدنية والتحقيق
فيها وإحالتها إلى احملاكم الشرعية
وتنفيذ األحكام الشرعية التي تصدر
بشأنها.
 -7توفير األمن والنظام يف املناسبات
الهامة مثل :احلج واملواسم ،واستقبال
كبار الضيوف واملباريات الرياضية.
 -8مساعدة اجلهات الرسمية يف تنفيذ
األنظمة والقوانني املكلفة بتنفيذها.

فريق من فرع اجلمعية بالق�صيم يزور �سجن الر�س
استمراراً لرسالة اجلمعية و أهدافها
بنشر الثقافة احلقوقية لدى جميع
أف��راد املجتمع ،والتأكد من حصول
ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات ع��ل��ى حقوقهم التي
أقرتها الشريعة اإلسالمية و املواثيق
الدولية ،قام األستاذ محمد الشريدة
و مبتابعة و بإشراف من مدير الفرع
األستاذ عبد اهلل الرجيعي و مشرف
الفرع الدكتور صالح الشريدة بزيارة
إل��ى سجن ال��رس م��ؤخ��راً ،وك��ان يف
استقباله مدير السجن العقيد زياد
تركي الزيدي.
يف بداية الزيارة قام األستاذ محمد
بإلقاء نبذة تعريفية عن اجلمعية و
أهدافها ورسالتها ورؤيتها و آلية
تعاملها مع القضايا إليجاد احللول
املناسبة لها من خالل تواصلها مع
اجلهات ذات العالقة ،و بعد ذلك مت
تبادل األحاديث حول قضايا السجناء
و املواضيع ذات العالقة.

مفلح القحطاني لـ«عكاظ» يف وقت
سابق أن اجلمعية تتابع باستمرار
شكاوى وتظلمات السجناء واملوقوفني
وذوي��ه��م ،وتعمل مع اجلهات املعنية
على معاجلتها ،كما تعمل اجلمعية
وفروعها يف مختلف املناطق ،على
متابعة احلاالت التي يتم رصدها أو
يتقدم ذووه��ا بشكاوى أو تظلمات،
إليجاد احللول املناسبة لها ،بالتنسيق
م��ع اجل��ه��ات ذات العالقة ،وأض��اف
أن قضايا السجناء متثل نسبة ال
بأس بها من القضايا التي ترد إلى
اجلمعية ،مشيراً إل��ى وج��ود تنسيق
م��ع األج��ه��زة املعنية ملتابعة أوض��اع
احلاالت التي ترد بشأنها تظلمات أو
شكاوى ،وقال «اجلميع مطالب بأخذ
اإلج���راءات الصحية االح��ت��رازي��ة يف
االعتبار عند املطالبة بالزيارة ،سواء
من السجني أو ذويه ،من أجل سالمة
اجلميع».

من جهته أكد رئيس اجلمعية الدكتور

رح��ب��ت اجلمعية
ويف س��ي��اق متصل َّ

الوطنية حلقوق اإلنسان مبا صدر
م��ن تعديالت م��ن قِ بل معالي وزي��ر
العدل على الالئحة التنفيذية لنظام
التنفيذ ،التي قضت بإلغاء املادة التي
تتعلق بإيقاف اخل��دم��ات احلكومية
اإللكترونية للمدين ،ومنع احلبس
التنفيذي للمدين إذا كان عمره ستني
صر
عا ًما فأكثر ،أو كان له أوالد ُق َّ
محبوسا ألي سبب.
وزوجة ،متو َّفى أو
ً
وقال رئيس اجلمعية ،الدكتور مفلح
القحطاني :إن هذا القرار سيُسهم يف
خروج العديد من السجناء واملوقوفني
م��ن كبار ال��س��ن ،ال��ذي��ن ع��ج��زوا عن
س��داد دي��ون��ه��م ،كما سيحل مشكلة
األشخاص املوقوفة خدماتهم ،الذين
لم يقتصر الضرر الناجت من إيقاف
خدماتهم على أشخاصهم ،بل جتاوز
ذلك إلى تابعيهم.
وأضاف رئيس اجلمعية :حق الدائن
يثبت على مال املدين؛ وبالتالي يُن َفّذ

قسط عليه إن ُوجد له مال
عليه أو يُ َّ
أو َدخْ ���ل .أم��ا حبس شخص املدين
الذي ال مال له ،وال دخل ،فال فائدة
للدائن منه ،وهو ُمض ّ ٌر على الدولة
وعلى املدين وعلى ذويه.
وقال رئيس اجلمعية :إن هذا القرار
سيُسهم أي� ً
�ض��ا يف ترشيد ق���رارات
ال��دائ��ن�ين ،وي��ح��د م��ن تسرعهم يف
التعامل بالديون دون التأكد من مالءة
األشخاص الذين يتم التعامل معهم،
أو دون طلب ضمانات تضمن لهم
احلصول على حقوقهم قبل التعامل
باآلجل.
وبي أن هناك كثي ًرا من األشخاص
نَّ
ق��ض��وا س��ن��وات خلف القضبان يف
مطالبات مالية دون أن يستطيعوا
س����داد دي��ون��ه��م ،ودون أن يحصل
الدائنون على حقوقهم .ول��و أُطلق
س��راح��ه��م ل��رمب��ا ع��م��ل��وا وت���د ّبَ���روا
أمورهم ،وسددوا ما بذمتهم.
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فريق من فرع اجلمعية بالعا�صمة املقد�سة
يتابع �أعمال حج عام 1442هـ
انطالقاً من أهداف واختصاصات
اجلمعية يف حماية حقوق اإلنسان،
وتفعي ً
ال ألداء مهامها ومسئولياتها
املنوطة بها ومتابعتها باستمرار
للعديد م��ن الفعاليات و امل��واس��م
الدينية و احمللية و العاملية ،والتي
منها مواسم احلج والعمرة املباركة
فقد ق��ام فريق م��ن ف��رع اجلمعية
مبنطقة مكة امل��ك��رم��ة بحمد اهلل
تعالى مبتابعة أع��م��ال موسم حج
ع��ام  1442ه��ـ  ،م��ن خ�لال فريق
ع��م��ل ب��رئ��اس��ة امل��ش��رف ع��ل��ى ف��رع
اجل��م��ع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة
األستاذ سليمان بن عواض الزايدي
واملدير التنفيذي للفرع عبد اهلل بن
إسماعيل اخلضراوي للوقوف على
الترتيبات والتنظيمات التي أعدتها
األجهزة الرسمية واألهلية يف هذا
املجال  ،وقد بدأ الفريق العمل منذ
أن أعلنت وزارة احلج والعمرة عن
عزم اململكة العربية السعودية إقامة
الشعيرة لهذا العام 1442ه��ـ وفق
أعداد محددة من احلجاج من داخل
اململكة من املواطنني ومن املسلمني
املقيمني بها ممن تلقوا اللقاحات
األولية لفيروس كورونا املستجد،
ووفق الضوابط واملعايير الصحية
العاملية التي تضمن احلفاظ على
صحة احلجيج وت��أدي��ة مناسكهم
بيسر وسهولة يف بيئة صحية آمنة .
إجراءات احترازية:
وق��د أك���دت وزارة احل��ج والعمرة
يف ب��ي��ان رس��م��ي ح���رص حكومة
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة على
إقامة شعيرة احلج ،بالتقيد بأعلى
املعايير الصحية وأدق اإلج��راءات
االح��ت��رازي��ة ،ح��ف��اظ�اً على حجاج
بيت اهلل احل���رام ،موضحة أن��ه مت
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إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج
1442ه�����ـ ،تتضمن ت��وف��ي��ر أفضل
اخلدمات الصحية ،وأنسب خطط
التفويج التي تطبق خاللها جميع
االش��ت��راط��ات التي حددتها وزارة
الصحة واملتفقة مع البروتوكوالت
العاملية لالحترازات من وباء كورونا
املستجد يف السكن ،وامل��واص�لات،
واملسجد احل��رام ،ومت جتهيز فرق
ط��ب��ي��ة ت��راف��ق احل��ج��اج يف جميع
تنقالتهم.
جلنة الرصد:
بدأت اللجنة أعمالها منذ بداية شهر
ذي احلجة  1442بزيارات ميدانية
على مداخل استقبال احلجاج إلى
مكة املك ّرمة وتفويجهم إلى املسجد
احل����رام ،وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ،ويف
يوم عرفة ،وأي��ام التشريق ،وتوديع
احلجاج ملكة بعد أدائ��ه��م حلجهم،
ومن خالل مشاهدات اللجنة ،وما
وصلها من انطباعات من احلجاج
اتضح لها اآلتي:
أبرز املشاهدات:
 -1د ّقة التّنظيم يف االلتزام الكامل
بتطبيق ب��روت��وك��والت االح��ت��رازات
األول ّية  ،والتباعد اجلسدي حسب
ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ه��ي��ئ��ات ،وامل��ن� ّ
�ظ��م��ات
الصح ّية الدولية والداخل ّية لضمان
ّ
عدم انتشار كوفيد  19بني احلجاج.
صحة البيئة يف املشاعر
 -2نظافة
ّ
( عرفات ،املزدلفة ،منى) خالل أيام
احلج.
 -3بث البرامج التوعوية للحث على
االلتزام بجميع االحترازات والتباعد
اجلسدي والتعقيم املستمر.
 -4توفير كامل اخلدمات الصحية
للحجاج والعاملني.

 -5عدم تسجيل اإلصابة بفيروس
كورونا املستجد بني احلجاج على
ح��س��ب وزارة ال��ص��ح��ة ويف ه��ذا
ال��ص��دد أش���اد االحت����اد األوروب����ي
بجهود احل��ك��وم��ة ال��س��ع��ودي��ة التي
ت��رت��ب عليها جن���اح م��وس��م احل��ج
1442هـ ،رغم ظروف اجلائحة التي
مير بها العالم جراء تفشي فيروس
كورونا.
وقال الناطق الرسمي باسم االحتاد
األوروب���ي ملنطقة ال��ش��رق األوس��ط
وش��م��ال إفريقيا ،ل��وي��س ميغيل لـ
«العربية.نت»« :يسعدني أن أحيي
السلطات السعودية على التنظيم
الرائع ملوسم احلج هذا العام ،الذي
مت��ت إدارت����ه ب��ك��ف��اءة عالية ترتب
عليها عدم تسجيل أي حاالت إصابة
بفيروس كورونا بني عامة احلجاج،
إضافة إلى اتخاذها كافة التدابير
للتعامل مع حاالت الطوارئ».
 -6حت��دي��د أرب��ع��ة م��راك��ز لتجمع
احل��ج��اج ف���ور وص��ول��ه��م إل���ى مكة
املكرمة ،يومي 7و 8من ذي احلجة
لنقلهم إل��ى احل��رم املكي الشريف
ألداء ط��واف اإلف��اض��ة وف��ق خطط
زمنية مجدولة مسبقاً.
 -7حتديد عدد  20حاجاً فقط لكل
حافلة وذل��ك تطبيقاً لالحترازات
الصحية والتباعد اجلسدي.
 -8وجود قائد صحي ومرشد لكل
حافلة.
 -9احملافظة على التباعد اجلسدي
بني احلجيج .
 -10التعقيم املستمر واملتواصل
للمخيمات واحل��اف�لات واألدوات
املستخدمة يف املخيمات قبل وصول
احلجاج وأثناء تواجدهم.
 -11شهد حج هذا العام ١٤٤٢هـ

تطوراً عصرياً يف اخلدمات متثل يف
التحول الرقمي ،واستخدام التقنية
والذكاء االصطناعي يف تنظيم احلج
وأداء املهمات وتقدمي اخلدمات ،
كما شهد التحول املؤسسي للطوافة
إل��ى ش��رك��ات ،وم��ن ذل��ك املنصات،
وامل��راق��ب��ة واألس�����اور ،وال��ب��ط��اق��ات
الذكية ،والروبوتات وغيرها.
 -12تدخل سمو وزير الطاقة حلل
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن
جزء من منى.
إشادات دولية بالسعودية بعد جناح
موسم حج :1442
أثبتت اململكة العربية السعودية
كعادتها قدرتها على التميز وحتقيق
جناحات غير مسبوقة ،خاصة يف
مواسم احلج يف كل عام.
وجنحت السعودية ،هذا العام ،يف
حت��ق��ي��ق جن���اح ب��اه��ر مل��وس��م احل��ج
وس���ط تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا يف
العالم أجمع ،أثار اهتمام وإشادات
دولية بجهود اململكة يف تنظيم احلج.
السعودية تعلن جن��اح موسم احلج
صح ًيا:
هنأ الشيخ ن��واف األح��م��د اجلابر
الصباح ،أمير دول��ة الكويت ،أخاه
خ���ادم احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين امللك
س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل سعود
حفظه اهلل ،مبناسبة جن��اح موسم
احلج لهذا العام.
وقال يف برقية بعثها خلادم احلرمني
الشريفني« :إن جن��اح موسم احلج
ل��ه��ذا ال��ع��ام حتقق بفضل م��ن اهلل
ت��ع��ال��ى ث��م ال��ع��ن��اي��ة ال��ك��رمي��ة التي

حج
عام 1442هـ
أواله���ا خ��ادم احل��رم�ين الشريفني
وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات
والقطاعات كافة يف اململكة ،التي
أس��ه��م��ت ب��ك��ل إخ�ل�اص وت��ف��ان يف
إجناحه ،ال سيما يف ظل الظروف
الصحية ال��راه��ن��ة ال��ت��ي يشهدها
العالم بأسره ج��راء تفشي جائحة
فايروس كورونا وتداعياتها».
وأش��اد أمير دول��ة الكويت بأعمال
ال��ت��وس��ع��ة يف امل��س��ج��د احل����رام
واس��ت��ح��داث اخل��دم��ات التي تعود
على احلجاج بالنفع وتيسير أداء
املناسك ،سائ ً
ال اهلل جل وعال أن
ينعم على اململكة العربية السعودية
حكومة وشع ًبا باملزيد من التقدم
واالزدهار.
ك��م��ا ه��ن��أ ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د
اجلابر الصباح ول��ي العهد بدولة
الكويت ،خادم احلرمني الشريفني،
مبناسبة جن��اح موسم احل��ج لهذا
العام.
وأشاد وزير اإلعالم البحريني علي
بن محمد الرميحي بنجاح اململكة
العربية السعودية يف تنظيم مناسك
احلج يف أج��واء صحية آمنة ،رغم
ال��ت��ح��دي��ات االستثنائية املرتبطة
بجائحة فيروس كورونا وحتوراته
اجلديدة.

وأع������رب ال��رم��ي��ح��ي ع���ن ال��ش��ك��ر
وال��ت��ق��دي��ر ل��ق��ي��ادة امل��م��ل��ك��ة على
جهودها العظيمة يف خدمة حجاج
ب��ي��ت اهلل احل����رام وح��رص��ه��ا على
إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف
الرحمن مناسكهم وف��ق إج���راءات
اح���ت���رازي���ة م��ث��ال��ي��ة وف����رت أع��ل��ى
معايير الصحة والسالمة والراحة
والطمأنينة ،بفضل تضافر جهود
املؤسسات األمنية والصحية كافة.

حول تفشي جائحة كورونا كوفيد 19
على مستوى العالم.
وأش������اد ع�����ادل ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
العسومي رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان العربي
ب��اإلج��راءات التنظيمية والوقائية
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال��س��ع��ودي��ة وال��ق��درة الفائقة على
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال���ظ���روف
االستثنائية التي ما ت��زال تفرضها
جائحة فيروس كورونا.

وأك���د وزي���ر اإلع�ل�ام البحريني أن
جهود اململكة العربية السعودية يف
خدمة اإلسالم واملسلمني وخدماتها
اجلليلة ل��رع��اي��ة ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل
احل�����رام وزوار امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي
ال��ش��ري��ف تبعث ال��ف��خ��ر والتقدير
واالع����ت����زاز يف وج�����دان ال��ش��ع��وب
اإلسالمية.
وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان
طاهر محمود أشريف بنجاح موسم
احلج لهذا العام  ،1442معرباً عن
خ��ال��ص ش��ك��ره وت��ق��دي��ره وامتنانه
واعتزازه باجلهود الكبيرة والقرارات
احلكيمة واخل��ط��ة ال��ش��ام��ل��ة التي
اعتمدتها اململكة العربية السعودية
لتنظيم أعمال موسم احلج الناجح
لهذا العام 1442هـ.
وأكد أشريف أن شعوب األمة العربية
واإلس�ل�ام���ي���ة ي��ت��اب��ع��ون ب��ك��ل فخر
واعتزاز التوجيهات احلكيمة التي
أصدرها خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز لتنظيم
شؤون احلج واحلجاج وحرصه على
تعزيز أمنهم وسالمتهم ،وه��ي بال
ش��ك ق���رارات مباركة وم��س��ددة مت
تنفيذها ب��إش��راف مباشر من ولي
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الدفاع السعودي األمير محمد
ب��ن س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ذي
ي��ح��رص على جن��اح م��واس��م احلج
املاضية وموسم ه��ذا العام بشكل
خاص نظراً للظروف بالغة الصعوبة
والتعقيد وما يصاحبها من مخاطر

وأع��رب رئيس البرملان العربي عن
تقديره العالي ودعمه للجهود التي
تبذلها اململكة العربية السعودية
واإلج���راءات االستباقية والوقائية
للحفاظ على أمن وسالمة ضيوف
الرحمن ،وتطبيقها أعلى املعايير
االح��ت��رازي��ة وال��ت��ي عكست جن��اح
اململكة وقدرتها الفائقة على تطويع
التقنيات التكنولوجية احلديثة،
لتقدمي خدمة متميزة مع إجراءات
وق��ائ��ي��ة ع��ال��ي��ة امل��س��ت��وى لضيوف
الرحمن والعناية بهم ،وتسخير كافة
الطاقات البشرية وامل��ادي��ة لتلبية
احتياجاتهم.
السديس يف تصريح له لقناة العربية:
ال��ذك��اء االصطناعي ساهم بنجاح
ح��ج ه��ذا ال��ع��ام و رئ��اس��ة احلرمني
ركزت خالل موسم احلج لهذا العام
على النقلة النوعية يف اخلدمات مبا
يتواكب مع التقنية احلديثة:
أكد الرئيس العام لشؤون املسجد
احل����رام وامل��س��ج��د ال��ن��ب��وي الشيخ
الدكتور عبدالرحمن السديس ،لـ
«ال��ع��رب��ي��ة» ،أن ح��ج ه��ذا ال��ع��ام هو
«حج ذكي» عبر العديد من التقنيات
ال��ذك��ي��ة امل��س��ت��خ��دم��ة خ�ل�ال احل��ج
م��ن التطبيقات الرقمية ،وآل��ي��ات
ال��ع��م��ل ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ال��ذك��اء
االصطناعي ،والتي ُسخرت جميع
منظومة اخل��دم��ات يف احل���ج مبا
يتواكب مع رؤية اململكة  ،2013كما
حرصت دولتنا على تقدمي م��ا يف

وسعها خلدمة احلرمني الشريفني،
وأن يكون كل ما يُقدم هو مواكب
للتطور.
وأض��اف أن رئاسة احلرمني ركزت
خ�لال موسم ه��ذا ال��ع��ام ،وبحسب
توجيهات حكومتنا الرشيدة ،على
النقلة النوعية يف اخل��دم��ات مبا
يتواكب مع التقنية احلديثة ،فمث ً
ال
روب��وت ذكي لتعقيم احل��رم ،وكذلك
روب���وت لتوزيع ع��ب��وات م��اء زم��زم،
إضافة إل��ى روب��وت توجيهي يشرح
وي��وج��ه ض��ي��وف ال��رح��م��ن ،ك��م��ا أن
خطبة يوم عرفة ،ترجمت إلى 10
لغات.
حج آمن ومنظم:
ك��م��ا أب����ان ال��دك��ت��ور ال��س��دي��س أن
«رئ���اس���ة احل���رم�ي�ن ه���ي ج���زء من
منظومة خدمية وحكومية تكاملت
لنجاح حج ه��ذا ال��ع��ام ،منها وزارة
احلج والعمرة ووزارة الصحة ورجال
األم��ن بكل قطاعاتها ،فالكل يعمل
ويقدم يف تنفيذ خطة نحاج احلج،
وال��ت��ي كتب اهلل لنا فيها ك��ل متيز
لهذا العام بحج آمن ومنظم» ،مشيداً
بحجاج ه��ذا ال��ع��ام عبر التزامهم
بالتعليمات الصحية والتنظيمية،
من لبس الكمامة والتباعد اجلسدي
واحلرص على التعقيم.
وأك���د أن ال��رئ��اس��ة ستباشر عقب
انتهاء املوسم استعدادها للمواسم
ال��ق��ادم��ة ،م��ع اس��ت��م��رار عمليات
التعقيم املكثفة ،وحرصها البالغ
ملنع وص��ول الفيروس إلى احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ،ك��م��ا س��ت��واص��ل تقدمي
خدماتها اإلرشادية والتوجيهية من
دروس ومحاضرات عبر العديد من
املنصات التقنية.
وخ��ت��م ال��دك��ت��ور ال��س��دي��س حديثه:
«ب��اس��م ك��ل ح��اج ل��ه��ذا ال��ع��ام نرفع
للقيادة الرشيدة التهنئة بنجاح هذا
موسم احلج ،لنوصل للعالم أجمعه
أن ح��ج ه��ذا ال��ع��ام ه��و رس��ال��ة أمن
وسالم».
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التو�صل �إىل اتفاق عاملي يف م�ؤمتر العمل الدويل ي�ضع
الإن�سان يف مركز اال�ستجابة للتعايف من كوفيد19-

خالل مؤمتر العمل الدولي ،اعتمد
م��ن��دوب��ون م���ن  181دول����ة ميثلون
احلكومات والعمال وأرب��اب العمل،
باإلجماع ،النداء العاملي للعمل على
اس��ت��ج��اب��ة ت��رك��ز ع��ل��ى اإلن��س��ان من
أجل التعايف من كوفيد ،19-وتعطي
األولوية خللق وظائف الئقة للجميع،
وت��ع��ال��ج أوج���ه ع���دم امل���س���اواة التي
تسببها األزمة.
ويحدد النداء العاملي للعمل التدابير
الالزمة لتحقيق التعايف من جائحة
ك���ـ���وف���ي���د ،19-ب��ش��ك��ل ي���رك���ز على
اإلنسان ،ويلزم الدول بأن تضمن أن
تعافيها االقتصادي واالجتماعي من
األزم��ة شامل ومستدام وق��ادر على
الصمود».
وي��ش��م��ل االت���ف���اق م��ج��م��وع��ت�ين من
اإلج������راءات امل��ت��ف��ق عليها ،األول���ى
ت��غ��ط��ي ال��ت��داب��ي��ر ال���ت���ي ي��ج��ب أن
تتخذها احلكومات الوطنية وأرباب
العمل والنقابات العمالية "الشركاء
االجتماعيني" ،لتحقيق التعايف الغني
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بالوظائف ال��ذي يعزز بشكل كبير
حماية العمال واحلماية االجتماعية
ويدعم الشركات املستدامة.
وال��ث��ان��ي��ة ت��غ��ط��ي ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
ودور املؤسسات متعددة األط��راف،
مب��ا فيها منظمة العمل ال��دول��ي��ة،
بهدف زيادة مستوى واتساق الدعم
لالستراتيجيات الوطنية "التي تركز
على اإلنسان" للتعايف من اجلائحة.
يدعو ال��ن��داء العاملي للعمل منظمة
العمل الدولية – بواليتها اخلاصة
بالعدالة االجتماعية والعمل الالئق
– إلى لعب دور قيادي ودعم تصميم
وتنفيذ استراتيجيات التعايف كي
ال يتخلف أح��د عن ال��رك��ب ،مبا يف
ذل��ك ع��ن طريق تعزيز التعاون مع
املؤسسات األخرى يف النظام متعدد
األطراف.
ورح���ب م��دي��ر ع���ام منظمة العمل
ال��دول��ي��ة ،غ���اي راي�����در ،ب��االت��ف��اق،
وق��ال« :يجب أن يصبح خلق تعاف

شامل ومستدام ومرن أولوية قصوى
للسياسة العامة».
وأض����اف أن ال���ق���رار ي��وف��ر طريقة
واضحة وشاملة للمضي قدماً من
شأنها أن متكن البلدان من حتويل
التطلعات األخ�لاق��ي��ة والسياسية
املتمثلة يف ع��دم ت��رك أي شخص
يتخلف عن الركب إلى عمل ملموس.
وق����ال« :ستعتمد ف��ع��ال��ي��ة وم��رون��ة
التعايف من كوفيد 19-بشكل كبير
على م��دى اتساع نطاقها وشمولها
اجتماعياً».
وشدد على أنه ما لم تتم معاجلة أوجه
انعدام املساواة التي تع ّمقت خالل
اجل��ائ��ح��ة ،فستكون هناك مخاطر
حقيقية من أن العواقب االقتصادية
واالجتماعية س��وف تسبب ندبات
على املدى الطويل ،وخاصة للفئات
التي تتأثر بشكل غير متناسب مثل
الشباب الصغار والنساء.
وقبيل اعتماد النداء العاملي للعمل،

شاركت ال��وف��ود يف اليوم األول من
«قمة عالم العمل :عمل عاملي من
أجل استجابة لكوفيد 19-محورها
اإلن��س��ان» التي تتواصل على م��دار
يومني ( 18-17حزيران/يونيو).
وق���د ب��ح��ث��ت ال��ق��م��ة ت��أث��ي��ر جائحة
ك���وف���ي���د 19-ع��ل��ى أس�����واق ال��ع��م��ل،
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��ايف ال��ت��ي من
شانها أن تعزز العدالة االجتماعية
والعمل الالئق.
و ُعرضت يف القمة رسائل فيديو من
العديد من ق��ادة العالم ،من بينهم
قداسة البابا فرنسيس ،ورئيس كوريا
اجلنوبية ،مون جيه-إن ،ورئيس وزراء
البرتغال ،أنطونيو كوستا ،والرئيس
األميركي جو بايدن.
وقال الرئيس جو بايدن« :مع خروجنا
م��ن ه��ذه اجل��ائ��ح��ة ،ال��ت��ي أدت إلى
تفاقم عدم املساواة وفرضت ضغطا
أكبر على األس��ر العاملة ،علينا أن
نثبت أن الدميقراطية ميكن أن حتقق
نتائج».

اعرف أكثر عن اجلمعية اخليرية لصعوبات التعلم
رؤيتها:
ي��ج��ب أن ت��ك��ون خ��دم��ات��ن��ا رائ���دة
ومتكاملة وشاملة يف خدمة األشخاص
الذين يعانون من صعوبات يف التعلم.

نبذة عنها:
هي أول جمعية يف اململكة العربية
السعودية تخدم ذوي صعوبات التعلم.
وتقدم خدمات التشخيص و التعليم
و االستشارة و التدريب و التوعية
ل��ذوي صعوبات التعلم ،و املختصني
و املختصات لصعوبات التعلم ،و
لديها العديد من البرامج و األنشطة
املجتمعية و التعليمية.

مهمتها:
جمعية فريدة متكن األشخاص الذين
يعانون م��ن صعوبات يف التعلم من
النجاح وحت��دي مشكالتهم وتطوير
ق��درات��ه��م ليكونوا أف����را ًدا مبدعني
يشاركون يف تنمية املجتمع ،ودع��م
العمل التشاركي والبرامج الفعالة،
واالبتكار ،واعتماد وحتفيز احللول
الفعالة  ،وب��ن��اء ق��واع��د املعلومات
واملعامالت اإللكترونية التي تخدم
املجتمع واملتخصصني واملتطوعني

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة التاسعة
على السلطة املختصة باقتضاء العمل
جبري أو إلزامي ،وفيما عدا احلاالت
الواردة يف املادة  10من هذه االتفاقية
أن تتأكد قبل اتخاذ قرار باللجوء إلى
مثل هذا العمل مما يلي:
أ -أن يف ال��ع��م��ل ال���ذي س��ي��ؤدي أو
اخلدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة
وهامة للجماعة احمللية التي تدعى
ألداء العمل أو اخلدمة.
ب -أن للعمل أو اخل��دم��ة حاجة
حاضرة أو وشيكة ؛
ج -أن���ه ت��ع��ذر احل��ص��ول ع��ل��ى عمل
تطوعي ألداء العمل أو تقدمي اخلدمة
ع���ن ط��ري��ق ع���رض م���ع���دالت أج���ور
وظ����روف ع��م��ل ال ت��ق��ل ع��ن األج���ور
والظروف السائدة يف املنطقة املعنية
بالنسبة ألعمال أو خدمات مماثلة؛

د -أن العمل أو اخل��دم��ة املطلوبني
ل��ن يلقيا عبئاً ثقي ً
ال على السكان
احلاليني ،من حيث األي��دي العاملة
املتاحة ومقدرتها على القيام بهذا
العمل أو اخلدمة.
املادة العاشرة
 -1يلغى بالتدريج العمل اجلبري
أو اإللزامي الذي يقتضى كضريبة،
والعمل اجل��ب��ري أو اإلل��زام��ي ال��ذي
يلجأ إليه رؤس��اء مي��ارس��ون وظائف
إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.
 -2إلى أن يتم هذا اإللغاء ،وعندما
ي��ف��رض ع��م��ل إج���ب���اري أو إل��زام��ي
ك��ض��ري��ب��ة وع���ن���دم���ا ي��ل��ج��أ رؤس����اء
مي��ارس��ون وظ��ائ��ف إداري���ة إل��ى عمل
جبري أو إلزامي لتنفيذ أشغال عامة،
تتأكد السلطات املعنية أوالً مما يلي:

والقطاعات ذات الصلة.
بعض من أهدافها:
 تطوير مهارات وقدرات األشخاصذوي صعوبات التعلم .بناء ق��درات
املجتمع وفقاً لنظام معياري يساهم
يف دعم العمال واملهنيني الباحثني عن
العمل وحوكمته.
 إنشاء نظام فني يخدم األشخاصذوي صعوبات التعلم واألخصائيني
والباحثني والقطاعات ذات الصلة.
متكني اجلمعية من استثمار إيراداتها
لتحقيق االستدامة واملنفعة العامة
للجمعية.
 متكني املجتمع م��ن التواصل معاملجتمع بسهولة وأساليب وأساليب

مهنية.
 بناء نظم إدارة املعرفة املهنيةوت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم ص��ع��وب��ات التعلم.
ت��ط��وي��ر أس���ال���ي���ب األداء خل��دم��ة
األش��خ��اص ذوي ص��ع��وب��ات التعلم
واألخ��ص��ائ��ي�ين وال��ق��ط��اع��ات ذات
الصلة.
 تنفيذ ب��رام��ج وب��رام��ج التوعيةاملهنية الفعالة ال��ت��ي ت��زي��د الوعي
املجتمعي يف مجال صعوبات التعلم.
 تنفيذ نشاط تشاركي مع القطاعاتاألخرى خلدمة املجتمع واملساعدة يف
تعزيز احلب والصداقة.

اجلزء الثالث من «اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي»
أ -أن يف ال��ع��م��ل ال���ذي س��ي��ؤدى أو
اخلدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة
وهامة للجامعة احمللية التي تدعى
ألداء العمل أو اخلدمة.
ب -أن للعمل أو اخل��دم��ة حاجة
حاضرة أو وشيكة.
ج -أن العمل أو اخلدمة املطلوبني
ل��ن يلقيا عبئاً ثقي ً
ال على السكان
احلاليني م��ن حيث األي���دي العاملة
املتاحة ومقدرتها على القيام بهذا
العمل.
د -أن العمل أو اخلدمة لن يتطلبا نقل
العمال من مكان إقامتهم املعتادة.
هـ -أن تنفيذ العمل أو تقدمي اخلدمة
س��ي��ت��م��ان وف��ق��ا مل��ق��ت��ض��ي��ات ال��دي��ن
واحلياة االجتماعية والزراعة.
املادة احلادية عشر ()2/1

 -1ال يجوز أن يطلب أداء عمل جبري
أو إل��زام��ي إال من ال��ذك��ور األصحاء
الذين يفترض أن أعمارهم ال تقل عن
 18سنة وال تزيد على  45سنة ،وفيما
عدا أنواع العمل املنصوص عليها يف
امل��ادة  10من ه��ذه االتفاقية ،تطبق
القيود والشروط التالية:
أ -ك��ل��م��ا ك���ان ذل���ك مم��ك��ن �اً إق���رار
سابق من طبيب تعينه اإلدارة بخلو
األش��خ��اص املعنيني من أي أم��راض
وبائية أو معدية وبلياقتهم صحياً
للعمل املطلوب وللظروف التي سينفذ
فيها العمل.
ب -إع���ف���اء امل���درس�ي�ن وال��ت�لام��ي��ذ
وموظفي اإلدارة بصفة عامة.
ج -إبقاء عدد من البالغني األصحاء
الذين ال غنى عنهم للحياة األسرية
واالجتماعية يف كل جماعة محلية.

* اتفاقية العمل اجلربي �أو الإلزامي ذات الرقم  29لعام 1930م التي �أقرتها منظمة العمل الدولية ،ان�ضمت لها املمملكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 15/وتاريخ
12/03/1398هـ ،املوافق20/02/1978 :م.
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امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام
النهائية الصادرة يف العقوبة؟
ن��ظ��ام االج������راءات اجل��زائ��ي��ة
أوض�����ح أن����ه ي���ج���وز ألي من
اخل��ص��وم طلب إع���ادة النظر
يف األحكام النهائية الصادرة
بالعقوبة وفقاً ألحوال محددة
وهي:
 -1إذا حكم على املتهم يف
جرمية قتل ث��م وج��د املدعي
قتله حياً.
 -2إذا صدر حكم على شخص

من أجل واقعة ثم صدر حكم على
ش��خ��ص آخ���ر م��ن أج���ل ال��واق��ع��ة
ذاتها ،وكان بني احلكمني تناقض
يفهم منه عدم إدانة أحد احملكوم
عليهما.
 -3إذا كان احلكم قد بني على
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها أو
بني على شهادة ظهر بعد احلكم
أنها شهادة زور.
 -4إذا كان احلكم بني على حكم

كاريكاتير

نعمة املاء ...
ما تعرف قيمة ال�شيء
اال ملا تفقده

نقالً عن صحيفة
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صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي
هذا احلكم.
 -5إذا ظهر بعد احلكم بينات
أو وق��ائ��ع ل��م تكن معلومة وقت
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش���أن ه��ذه
البيانات أو الوقائع ع��دم إدان��ة
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر
بصحيفة تقدم إلى احملكمة التي
أصدرت احلكم ،ويجب أن تشتمل

صحيفة الطلب على بيان احلكم
املطلوب إعادة النظر فيه وأسباب
الطلب ،اال انه ال يترتب على قبول
احملكمة طلب إع��ادة النظر من
حيث الشكل وقف تنفيذ احلكم
إال إذا كان صادراً بعقوبة جسدية
من قصاص أو حد أو تعزير ويف
غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر
بوقف التنفيذ يف قرارها بقبول
طلب إعادة النظر.

وزير العدل يوجه ب�إطالق خدمة
«منذجة الإجابة» على الدعاوى
وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد
بن محمد الصمعاني بإطالق خدمة
«من��ذج��ة اإلج���اب���ة» ع��ل��ى ال��دع��اوى
القضائية ضمن ح��زم��ة حتسينات
م��س��ت��م��رة ع��ل��ى خ���دم���ة ال��ت��ق��اض��ي
اإللكتروني ،وذلك لتسهيل التقاضي
ع��ل��ى امل��س��ت��ف��ي��دي��ن ،ورف����ع فاعلية
اإلج����راءات القضائية اإللكترونية
وكفاءتها.
وتأتي اخلدمة بعد أن عملت الوزارة
على دراسة جميع تصانيف الدعاوى
وحت��ل��ي��ل اإلج���اب���ات ،ل��ل��وص��ول إل��ى
منوذج إجابة مثالي مبحددات دقيقة،
جت��س��دت ب��إط�لاق خ��دم��ة «من��ذج��ة
اإلجابة».
وتعمل اخل��دم��ة م��ن خ�لال إرس��ال
إش��ع��ار للمدعى عليه  -ب��ع��د رف��ع
ً
رابطا
الدعوى من املدعي  -يتضمن

إل��ك��ت��رون� ًي��ا م��ن خ�ل�ال ب��واب��ة ناجز
 ،Najiz.saوال��ت��ي تتيح للمستفيد
تقدمي مجموعة م��ن الطلبات ومن
ضمنها «خدمة اإلجابة» على الدعوى
القضائية ،وفق مناذج محددة ،ليكون
دور امل��دع��ى عليه تعبئة ال��ن��م��وذج
باإلجابات املناسبة وحتديد الدفوع
التي يريد تقدميها.
وتستهدف اخل��دم��ة زي���ادة فاعلية
اجللسة القضائية األول���ى بوصول
اإلج��اب��ة كاملة ل��ل��دائ��رة القضائية
ليتم ال��ف��ص��ل فيها ب��س��رع��ة أك��ب��ر،
وذل��ك بتحديد موضع النزاع بشكل
دقيق وواضح ،وربط إجابة املستفيد
بالدعوى بشكل مباشر.
وجرى بناء صحيفة الدعوى اجلديدة
بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه
املستفيدين عند ت��ق��دمي ال��دع��اوى
إلكترونياً.

ثقافة حقوق اإلنسان

متكني املرأة
حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت
إمياناً من الدولة ،بأن املرأة عنصر أساسي ،وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة
لتساهم يف بناء املجتمع  ،حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة
فرص عملها ،و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل ،وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف
حتديد مصيرها ،كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها ،و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة
اإلسالمية ،حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
حيث أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني اهتماماً باملرأة السعودية و العمل على متكينها من
حقوقها ضمن رؤية اململكة  2030والذي سينعكس على تعزيز مكانة املرأة السعودية يف املجتمع
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن ،وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت
التي عملت فيها ،وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات
الوطن.
إنّ املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها ،وإثبات
ذاتها ،ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل ،بل إنها
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية
واإلصرار ،والتمسك بحجابها ،وتعاليم دينها ،وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع ،ومساندة من الرجل
زوجا أو ً
أخا ،أو ابنًا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية ،باإلضافة ملا تتميز به
سواء كان ً
بتفان وجناح.
ٍ
من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة
و لو عرفت املرأة حقوقها ،وواجباتها ،ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة
والتواصل الذكي مع اآلخرين ،ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص ،وإزالة العقبات
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها،
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات
العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
اهلل -من آمال وتطلعات ،وما سيتحقق سوا ًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها ،من خالل
مشاركتها يف صنع القرار ،وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن ،حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر
املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،
أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول
الرجعية املتخلفة.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com
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