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 تعقيباً على حوار أسامة البار

 الكشافة السعودية ال تجهل المواقع في المشاعر المقدسة ألنها مؤهلة بشكل جيد

هـ في 29/11/1424يوم األربعاء ) 1209(بعددها " الوطن"قرأت ما ورد في 

اللقاء الذي جرى مع الدكتور أسامة البار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين وأود

 . أن أرد على بعض ما ورد في اللقاء

لقد خان األسلوب مجري الحوار في أحد أسئلته عندما اتهم طلبة الكشافة : أوالً

بالجهل بالمواقع والشوارع في المشاعر المقدسة فاإلعالميون على مختلف 

مستوياتهم أشادوا بكافة أعمال الكشافة وجهودها في جميع المجاالت وفي مجال 

 . السؤال على وجه الخصوص

رد الدكتور أن الكشافة ال يعرفون أماكن الهيئات والمخيمات وأماكن : ثانياً

وليسمح لي والقارئ الكريم بعرض موجز لألسلوب والمراحل التي يتم . الحجاج

فيها تأهيل وتدريب الكشافين والقادة المشاركين في معسكرات الخدمة بالحج الذين 

ال ينقطع إعدادهم لهذه المناسبة منذ انتهاء موسم الحج الماضي حتى بدء الحج 

الحالي من خالل حضور العديد من االجتماعات التنسيقية وورش العمل وعقد 

. الدورات التي تستهدف تطوير أداء كافة المشاركين سواء قادة أو جوالة أو كشافة

 

إقامة دورات تدريبية تخصصية عن المشاعر وكيفية العمل بها : المرحلة األولى

 . تقدم للكشافة في مناطقهم ومحافظاتهم خالل العام الدراسي

ترشيح األكفاء في تطبيق االختبارات الخاصة بالتأهيل في : المرحلة الثانية

 . معسكرات الخدمة

مسح المشاعر على أرض الواقع من قبل لجان المسح واإلرشاد : المرحلة الثالثة

وذلك من منتصف شهر شوال وبعد الحصول على الخرائط من كافة الجهات ذات 

العالقة مثل وزارة الحج ومعهد خادم الحرمين الشريفين ومؤسسات الطوافة 

 . 28/11والوزارات المعنية ويستمر حتى نهاية يوم 

بواقع  7/12وحتى  29/11تطبيقات وتدريبات مكثفة ميدانية من : المرحلة الرابعة

ساعات يومياً لمسح المشاعر ) 8(ساعة تدريب ميدانية لكل كشاف بواقع ) 64(

 . وتطبيق الخرائط وجمع المعلومات عن كل قطعة

عمل تطبيقات اختبارية قبل الخدمة لمعرفة مدى إدراك الكشافة : المرحلة الخامسة

 . وصحة البيانات التي جمعوها

إصدار أدلة إرشاد متخصصة وهي مرجع أو مصدر أساس من : المرحلة السادسة
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قد سبقتك إلى هذه األيديولوجية إحدى العجائز حينما قيل لها عن الحجاب : فأقول

ولكن ! هل البد من الحجاب؟ هل نتهم الناس؟: تعني) قلوبنا نظيفة: (كالما قالت

فأيديولوجية " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن: "اهللا يرد عليك وعلى العجوز فيقول

العجائز التي تستشهد بها مبنية على الخيانة ونزع الثقة أما القرآن فبناها على 

محبة الحجاب: فنظرة القرآن هكذا!! وهي في القرآن عقيدة!! الطهارة الجالبة للثقة

 !!دليل على طهارة القلوب

نزع (وهاك ردا على أيديولوجية العجائز !! وبغض الحجاب دليل على عكس ذلك

والحجاب: (يقول) فون همر(والرد هذه المرة من البروفيسور , التي أوردتها) الثقة

وإنما هو , في نظام اإلسالم وتحريم االختالط باألجنبي ليس معناه انتزاع الثقة بهن

أعد قراءة ) وسيلة إلى االحتفاظ بما يجب لهن من االحترام واالحتشام وعدم التبذل

 !!فهم القرآن بالفطرة) فون همر(وستدرك أن ... النص

 الطائف -سعيد بن علي المالكي

يؤثر كمؤسسة " لوبي"لن تتحقق نتائج ترضي العرب والمسلمين ما لم نؤسس 

 الشرق األدنى 

تعتبر مؤسسة الشرق األدنى للدراسات في واشنطن من أهم المؤسسات التي تقوم 

بجهود ال يستهان بها لدعم إسرائيل في الواليات المتحدة األمريكية وبهذا نخلص 

إلى القول بأن اللوبي اليهودي يزداد ويتعاظم في التأثير على أصحاب القرار 

األمريكي وعليه فإن الدعم األمريكي الالمحدود إلسرائيل مبني على أسس ثابتة 

ودراسات يقوم بها عدد من المفكرين أصحاب النفوذ لدى السلطات األمريكية 

ووسائل اإلعالم وفي نفس الوقت ال نجد من يقوم بدور معاكس لتأسيس لوبي 

عربي أو إسالمي يتساوى في التأثير العام على أصحاب القرار األمريكي أو حتى 

على رجل الشارع في أمريكا وتزداد األمور تعقيدا بعد أحداث الحادي عشر من 

فبدال من تأثير إسالمي في ما يتعلق بقضايا الشرق األوسط  , 2001سبتمبر عام 

ولقد نجح . نجدهم في موقف المتهم والمدافع عن قضايا المسلمين في أمريكا

مؤسسها مارتن انديك ومن يحمل عضويتها في تقديم تحليالت ودراسات حول 

الشرق األوسط مؤيدة إلسرائيل لكي تمارس تأثيرها بشكل رئيسي على وسائل 

اإلعالم والسلطة التنفيذية فهي تقوم بدعوة الصحافيين إلى حفل غداء أسبوعي كما 

لمحطات اإلذاعة وحلقات الحوار على شاشات " الخبراء"تنشر التحليالت وتؤمن 

التلفزة األمريكية وال تكتفي بهذا القدر وإنما أيضا تقوم بنشر مواقفها عبر الصحف

بصورة دورية وبذلك يكون لها تأثير واضح على وسائل اإلعالم كما أن لها 

عالقات وثيقة مع المسؤولين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ عهد جورج

بوش االب واعتمدت في بعض تقاريرها على السالم كإستراتيجية أمريكية للشرق 

األوسط ولذلك نجد تسارع المفاوضات في عهد جورج بوش األب من خالل 

مؤتمر مدريد وكانت الخلفية لهذا التسارع هي دخول عدد من مجموعات العمل 

على التقارير السابق ذكرها إلى إدارة الرئيس بوش األب وتحقق طلب رفض 

 1991إسرائيل التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية خالل مؤتمر مدريد عام 
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إلى أن قرر اإلسرائيليون أنفسهم البدء بمحادثات جدية ووافقوا . بشكل وفد مستقل

وزادت . على اللقاء مع المنظمة في أوسلو من دون إعالم إدارة الرئيس كلينتون

وتيرة التسارع في عهد كلينتون حتى نضجت وتبلورت أفكار جديدة أدت إلى 

ولم ينته دور مؤسسة , "تفاؤل العديد من الساسة بتحقيق السالم في عهد كلينتون

دراسات الشرق األدنى عند هذا الحد وإنما عملت على إنتاج تقارير ودراسات 

تزيد من أهمية إستراتيجية التحالف بين الواليات المتحدة وإسرائيل بل وتعزيز هذا

التحالف من خالل دعمها لموقف رئيس الوزراء إسحق رابين لمكافحة ما سمى 

في ذلك الوقت بالتطرف اإلسالمي لذا لم يولد هذا الفكر المعادي لإلسالم بعد 

وإنما قبل ذلك بسنوات وكان الشاهد على ذلك  , 2001الحادي عشر من سبتمبر 

ناشطا فلسطينيا من حركة حماس والجهاد اإلسالمي إلى  417هو، طرد رابين لـ 

وبعدها عاد معظمهم إلى منازلهم بعد عام من  1992لبنان في مرج الزهور عام 

اإلبعاد ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تصر على وجود مؤامرة أمريكية تهدف إلى 

وتابعت المؤسسة في إقامة المنتديات لتأكيد الخطر الذي . تمويل حركة حماس

وخالصة القول لن . يمكن أن يمثله اإلسالم على السياسة الخارجية األمريكية

تتحقق نتائج ترضي العرب والمسلمين قبل تأسيس لوبي عربي أو إسالمي يتساوى

في التأثير العام على أصحاب القرار األمريكي أو مراكز النفوذ والسلطة كما 

 . فعلت مؤسسة الشرق األدنى للدراسات في واشنطن

 الرياض-مصطفى الغريب
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 صدام"... األستاذ"تلمذة على 

 2004/01/14     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

مستوعبة الـدرس ممـا       , وافقت بعض الدول على تدمير اسلحة الدمار الشامل بمحض اختيارها                 
من                        . جرى في العراق   ومن الالفت للنظر انها تمت في هذا التوقيت بالذات لتكون بمثابة رسالة 
وطالب مجلس االمن ان تكون هذه الخطوة مبادرة           . قامت احدى الدول بتوصيلها      , اميركا لسورية  

ولكن بعض الدول تناست الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بهـا                       . يجب ان تحذو الدول حذوها      
يه      , في الكونغرس االميركي   " محاسبة سورية "سورية بعد إقرار قانون    وتوقيع الرئىس بوش عل

كما انها تعتبر رسالة ايضاً موجهة الى بعض الدول التي تعتـبرها امـيركا                    . ليبدأ العمل بموجبه    
 ".محـور الشر"او دول " مارقـة"

قوة        , واستغرب كيف ادركت هذه الدول ان هذا هو زمن الهروب العالمي            او زمـن المهادنــة لل
بل , ولن ندعي الحكمة ألحد في ظل هذا االنهيار الكبير في اوضاع العالم العربي                    . العظمى الوحيدة   

ية بعضـها                     . والعالمي ولكن المعلوم ان بعض الدول العربية آخر من يقدر اهمية الحماية الجماع
ويهدد مـن حيـن     , فمن كان ينادي بالوحدة العربية هو اول من سيترك الجامعة العربية                 , لبعض

وان من البديهيات المسـلم       . وما كان لكل هذا ان يحصل لوال سقوط بغداد             . آلخر باالنسحاب منها  
 .بها ان من يخطط ال يصل الى نتائج خاسرة

هل كانت تعلم بعض الدول التي تسعى الى امتالك                 : وأطرح سؤاالً على بعض قيادات العالم العربي         
أسلحة الدمار الشامل انما تسعى الستنزاف مواردها المالية في مشاريع خاسرة مسبقاً؟ وطبعاً ال                    

فالنتيجة ان بعض الدول اقرت واعترفت اخيراً بالنوايا في امتـالك                  , يهم االجابة عن هذا السؤال       
وسواء كانت تعلم انها ستتمكن من الوصول الى الحلقـات           , وستقوم بتدميرها  , مثل هذه االسلحة  

كـم  : وهنا يتبادر الى الذهن سؤال في غاية االهمية            . ام ال , المطلوبة كلها في تطوير تلك البرامج             
من المبالغ الهائلة صرفت حتى صدور القرار الطوعي بالتخلي عن هذا البرنامج؟ وكم اقتطع من                         

وال , ثروات الشعب او الشعوب حتى اآلن من هذه المشاريع وأمثالها؟ فلماذا تذهب اموالنا سـدى                     
, الصغيرة بموقعها او سكانها     , وال في النهضة؟ وهل بعض الدول العربية       , يستفاد منها في التنمية  

غب دول     , ثم تتراجع  , في حاجة ماسة المتالك هذه البرامج؟ ولماذا تمضي بعض الدول قدماً                 وتر
سة                            اخرى ثم تتراجع؟ ثم هل كانت بعض هذه الدول قد هندست مشاريعها النووية كجزء من سيا

وهل تم تنسيق ذلك في ما بينها؟ واذا كانت بعض الدول فتحت باب                  , مفهوم األمن القومي العربي    
 التعويضات على مصراعيه فمن يستطيع إغالق هذا الباب؟ ومن هم المتنافسون؟

info@nomergroup.com 
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 رداً على الغنامي 

 الوالء والبراء ليسا اجتهاداً وزواج المسلم بالكتابية ال يستلزم المحبة 

ذي القعدة على ما كتبه  9الصادر يوم الخميس  1189" الوطن"اطلعت في عدد 

خالد الغنامي دفاعاً عن وزير التربية والتعليم حول ما صرح به في لقائه مع 

أن حذف : األولى" الوطن"بعض منسوبي التعليم حول نقطتين حسبما ذكر في 

وقلت . الوالء والبراء من المنهج التعليمي قد تم بموافقة العلماء جميعاً في المملكة

في تعقيبي عليه إن هذا القول غير دقيق فلم تتم الموافقة على حذف باب الوالء 

 . والبراء من المنهج التعليمي من جميع العلماء في المملكة

تحذير الوزير من الحفظ للمتون العلمية ويدخل في ذلك األحاديث النبوية ألن: ثانياً

 . معاليه لم يستثن إال القرآن الكريم

فنصب الكاتب خالد الغنامي نفسه محامياً عن الوزير لكنه لم يحسن الدفاع عنه 

علمت أن الوزير لم يقل جميع العلماء وإنما بعضهم وكان النقل غير : حيث قال

إن كان الغنامي يقصد أن نقلي غير صحيح فأنا أحيله إلى عنوان : دقيق، وأقول

بالخط العريض في الصحيفة ينص على ما ذكرته، وإن كان يقصد أن نقل 

ثم قال . الصحيفة عن معالي الوزير غير صحيح عن الوزير فهذا تتحمله الصحيفة

ال يمكن أن ينمو العقل ويتطور ونحن نرهقه بهذا الكم : الغنامي عن النقطة الثانية

وأما الذي ال . ونقول له نحن نقصد من يستطيع ذلك. الهائل من المحفوظات

لكن ال يحرم الطالب من الحفظ بسبب من . يستطيع فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

حكم الحاكم يرفع الخالف فإن كان يقصد : وأما قول الغنامي. ال يستطيعون منهم

به أن العلماء قد اختلفوا في وجوب الوالء والبراء في اإلسالم فهذه دعوى غير 

صحيحة فالعلماء مجمعون على وجوب الوالء والبراء أخذا من كتاب اهللا وسنة 

إن كان هناك خالف من  -وال عبرة بمن خالف . رسوله صلى اهللا عليه وسلم

وليس كل "بعض الصحفيين والمثقفين الذين ال علم عندهم قال بعض العلماء 

 ". إال خالف له حظ من النظر: خالف جاء معتبراً

وكون الغنامي يستثقل كراهية المسلم لكثير من األمم الكفرية على وجه األرض 

وإن تطع (قال تعالى . فاهللا سبحانه نهانا عن اتباع الكثرة إذا كانت على غير هدى

وليس معنى كراهيتهم أننا ال نتعامل ) أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا

معهم في تبادل المصالح المباحة ونعقد الصلح والمهادنة معهم إذا اقتضى األمر 

وإنما كراهيتهم تعني البراءة من دينهم . ذلك كما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم
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محراب التخلف فكفر كل من يخالفه حتى من أبناء جلدته الذين يدينون بدينه 

ويصلون خلفه ويذكرون اهللا بالغداة واألسحار بل أساء إلى الدين اإلسالمي كنهج 

إن الديمقراطية الغربية رغم محاسنها قد سبقها اإلسالم بألف ... حياة ودستور أمة

وأربعمئة سنة في جعل الشورى هي أساس الحكم وهو بداية جيدة على طريق 

إننا في حاجة إلنشاء نظام ... اإلصالح في زمن متطور يلفظ المتخلف عن الركب

حديث متكامل ينسجم مع العصر ويسهم في التطور وينطلق من رؤية إسالمية 

تلبي احتياجات الفرد واألمة وترسي دعائم االستقرار وبالطبع يحتاج هذا النظام 

إلى أباطرة الفكر من علماء الدين والتاريخ واالقتصاد والسياسة ليس فقط على 

المستوى المحلي ولكن على مستوى جميع الدول اإلسالمية في العالم وحتى 

المؤسسات العالمية ذات الخبرة في النظم وإنشاء الدساتير ويمكن أن يطرح 

لالستفتاء ثم يطبق بصورة وافية وأنا على يقين أن هذا النظام الذي ينبثق من إطار

إسالمي وسطي سوف تتبناه دول إسالمية أخرى كبديل عن النظم الوضعية 

شريطة أن يكون نظاماً شامالً بل يمكن أن تتبناه أقطار أخرى ألن تعاليم اإلسالم 

كرسالة ربانية لإلنسانية جمعاء صالح لكل زمان ومكان حتى يرث اهللا األرض 

ومن عليها وال أظن أن أحداً من المسلمين يقبل أن يستورد أنظمة ذات منشأ 

غربي أو شرقي ولديه درر تشع بسماحة اإلسالم إذا عرف كيف ينظمها ويتحلى 

 .بها

 مبارك بن محمد المطلقة

 

 الحوار الوطني ليس اختالفاً بل تبايناً في وجهات النظر لتحقيق الهدف

اللقاء الوطني الثاني والحوار الفكري تجربة نتمنى أن تكون فاتحة خير الستمرار 

سياسة الباب المفتوح التي أسسها الملك عبدالعزيز طيب اهللا ثراه، هذه السياسة 

التي درج عليها والة األمر حتى وقتنا الحاضر، وعلى الرغم من أن البدايات 

بسيطة وصعبة كمثل أية بداية، إال أننا عندما ننطلق في الحوار الوطني بشكل 

واضح فإننا سنسير في االتجاه الصحيح وبسرعة لتحقيق األهداف الحيوية كما هي 

. تجربتنا مع التنمية، فقد سارت بنا قيادتنا بسرعة تفوق المعدالت الدولية للتنمية

ونتمنى من هذا الحوار أن يفرز للمجتمع منهجاً جديداً في أسلوب التسامح مع 

الرأي اآلخر ونتمنى من اللجنة اإلعالمية التي ُأنشئت أن تكون عند مستوى 

المسؤولية وكذلك نأمل من مركز المعلومات أن يكون وطنيا بكل ما في الكلمة من 

معنى حتى يكون اإلنجاز شامال من الوطن وللوطن لننمي الوعي عند المواطن 

حتى ال يقع فريسة لألكاذيب التي تروج لها وسائل اإلعالم الخارجية ولنهتم بالفكر 

ونجعله سمة مميزة لنا وكيف ننشئ عالقة ثقة جيدة بين المثقف والمفكر والمواطن 

من ناحية والمسؤول وصانع القرار من ناحية أخرى لنجسد العالقة بين المسؤول 

والمواطن وأن يكون النقد بناء وهادفاً حتى يكون المواطن والمسؤول شريكين 

للنهوض بالوطن ونبذ الخالفات التي تؤدي إلى الفشل، وبذلك نسلك طريق الدول 

المتقدمة التي بدأت طريقها بالتعاون بين المواطن والمسؤول لتطبيق األفكار البناءة
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التي تتبناها مراكز البحوث والجامعات والمفكرون والدعاة المخلصون وأصحاب 

األقالم النزيهة والعلماء وطلبة العلم، ثم تؤخذ هذه األفكار التي قد تكون متباينة أو 

متعارضة ثم تناقش وتبحث وتوضع لها استراتيجيات ذات أهداف واضحة ثم 

تكون لها خطة وبرنامج عمل للتنفيذ للوصول إلى مستقبل زاهر وأمل واعد 

بمشاركة الجميع في العمل لبناء هذا الوطن الغالي ولنأخذ العبرة من بعض دول 

الجوار السيما أننا نشاهد ما حل بها من محن ومآس بسبب الشعارات الزائفة 

والنتيجة سراب وضياع وتشتت وتشرذم وكوارث، والبد من التكاتف إلنقاذ البالد 

من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين وكيف يمكن لنا أن نتجاوز التحديات التي 

تواجهنا على اعتبارناشعباً سعودياً خاصة وعربياً عامة، وكيف يمكن لنا أن نعمل 

جميعا كتلة واحدة كل في مجال تخصصه لخدمة بالدنا وكيف يمكن أن نجمع بين 

دور الخبرة والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الوطنية لدعم اقتصاد بالدنا 

لتحقيق الغاية المنشودة وكيف يكون حوارنا في مجالسنا بناء وكيف نؤمن بوحدة 

الهدف والفكرة والمضمون وكيف ننمي فينا روح المفكر السعودي المسلم لطرح 

أفكاره حتى تصل إلى من يريد دون إلزام أحد بها بل قناعتنا بها تجعلنا نلتزم بها 

وهي قناعة داخلية عن إرادة حرة وكيف يكون لنا أن نستعرض وضعنا الراهن 

بشفافية ونزاهة حتى في مجالسنا الخاصة وكيف نكون أوفياء لبالدنا ووالة أمرنا 

وكيف نحدد مستقبل , لندعم تقدمنا السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي

العالقات السعودية العربية والغربية ومع باقي قارات العالم وتكون لنا مسيرة 

حوار حر مع المجتمعات األخرى ونحن في هذا الزمن بأشد ما نكون فيه لمثل هذا

الحوار والمراجعة وكيف نتبنى أسس وثوابت األمة وتنميتها وتحديد هويتنا وكيفية 

المحافظة عليها من خالل البرامج الثقافية المالئمة المعتمدة على استراتيجية 

موضوعة من والة األمر حتى نسير عليها وكيف نعمل على ترسيخ األفكار 

والفعاليات التي تعمل على نبذ دواعي الفرقة حيث ال ينبغي التفريق بين أبناء 

الوطن الواحد حتى يتحقق تضامن الشعب مع قادته فتتوحد جهودهما، لتصب في 

المصلحة الوطنية العليا وكيف يمكن لنا تفعيل التواصل مع التيارات الفكرية 

المختلفة والتوفيق فيما بينها وكيف سنحقق طموحات الدولة ومسؤوليها بدراسة 

عوامل تسريع نمط العمل اإلداري لتحقيق هذه الطموحات ال أن نغرق في الجدل 

بين التيارات المختلفة وال نخرج بنتائج لتحقيق هذه األهداف، فالحوار الوطني في 

غالب ظني ليس اختالفاً على الهدف بل تبايناً في جهات النظر المالئمة للتطبيق 

 .وصوالً لهذا الهدف

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 فضح الهوس الجسدي لبعض شبابنا تجاه الجنس اآلخر )سوا على الهوا(

تحاكي ) سوا على الهوا(تحمل مسمى  -قطعاً مسبوقة  -في تجربة فضائية 

، حيث تم إعداد النسخة العربية لكي تتوافق )األخ الكبير(البرنامج الغربي المسمى 

مع تقاليدنا العربية، أي االقتصار على عدد من الفتيات للعيش داخل بيت في مكان 
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