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 تعقيباً على تركي الثنيان

 ستقوم هيئة تطوير الرياض بوضع ضوابط للحد من االستغالل الجائر للبيئة 

محرم  16الصادر في  1255بعددها رقم " الوطن"إشارة إلى المقال المنشور في 

، )متنزه الثمامة البري(هـ للكاتب تركي عبدالعزيز الثنيان تحت عنوان 1425

والذي أشار فيه إلى أهمية المشروع من الناحية االستثمارية وضرورة مشاركة 

المواطن كمساهم في هذا االستثمار، وأهمية اقتطاع نسبة من الدخل لصرفها على 

بعض الخدمات العامة وتطوير متنزهات غير استثمارية والصرف على األبحاث 

إلى جانب تفعيل حماية المناطق المحيطة بالمتنزه وعديد من . في مجال السياحة

 .النقاط المهمة التي أوردها الكاتب

أقدم شكري لألخ تركي الثنيان على مقترحاته وطروحاته القيمة الواردة في المقال 

المذكور، كما أود إيضاح أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وضمن 

مسؤولياتها عن إدارة المتنزه قد هيأت السبل لقيام القطاع الخاص باالستثمار في 

وستقوم الهيئة من خالل . تطوير عناصر المتنزه وتحقيق عوائد جيدة الستثماراتهم

اتفاقيات االستثمار بوضع الضوابط الالزمة للحد من االستغالل الجائر للموارد 

 .البيئية المتوفرة في المتنزه وبما ال يؤثر على االستثمار

وستقوم الدولة ممثلة بالهيئة باالستفادة من عوائد االستثمار في سبيل تعزيز دور 

المتنزه في المحافظة على البيئة داخل المتنزه وفي محيطه وزيادة الوعي البيئي 

من خالل االستفادة القصوى من العناصر ذات الطبيعة التعليمية التثقيفية مثل 

كما أن هناك حرصا تاما على . المتحف الطبيعي والحديقة النباتية وغيرها

.االستفادة من هذه المشروعات في توظيف الشباب السعودي في هذا القطاع المهم

أما بالنسبة للمناطق المحيطة بمتنزه الثمامة فإن الهيئة تقوم حاليا باإلعداد إلجراء 

دراسة شاملة لمنطقة الثمامة بما فيها المتنزه والمناطق المجاورة له وذلك بالتعاون 

مع الهيئة العليا للسياحة بهدف وضع مخطط سياحي شامل لتطوير المنطقة 

بكاملها، يوضح النظم واللوائح الخاصة بتنظيم التنمية العمرانية واستعماالت 

األراضي، والفرص االستثمارية المناسبة لتطوير المنطقة، ويشمل هذا المخطط 

ربط متنزه الثمامة مع المرافق واألنشطة ذات المقومات السياحية المحيطة ومنها 

قرية الجنادرية التراثية ونادي الفروسية والمتنزهات الخاصة باإلضافة إلى 

 .المناطق الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة

وسيشمل ذلك تحديد المناطق التي تجب حمايتها وإبقاؤها كمتنزهات مفتوحة تخدم 

وسيؤدي هذا المشروع إلى تنظيم الترفيه في المنطقة وتهيئتها . كافة المواطنين

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 .لتكون نقطة جذب سياحي على المستوى الوطني

 عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ

 عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 إلغاء قرار الحفاظ على الهوية يساعد الفلسطينيين المهجرين على االستقرار 

إن بقاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين دون حل سيؤثر حتماً على قضية األمن 

القومي لكل دولة يوجد بها هؤالء الالجئون وسنأخذ لبنان مثالً واقعياً على ذلك 

فهناك عدد من المخيمات الفلسطينية والتي تخشى لبنان من إقامتها بأراضيها 

وعندها يحصل الخلل في التوازن السكاني ولكن الكثير من المفكرين يعرفون 

أيضاً سواء تم التوطين أو لم يتم فإن الخلل في التوازن السكاني قائم وال يمكن 

تجاهله والسيما أن المشكلة معقدة جداً لدرجة أن الدول العربية مجتمعة لن 

تستطيع حل هذه القضية في وقت قريب وهذا الوضع ينطبق على الوجود 

الفلسطيني في كل مكان وإذا لم يساهم الجميع بحل قضيتهم وتذويبهم في المجتمع 

العربي ليبقى الصراع عربيا إسرائيليا وليس فلسطينيا إسرائيليا فالدول العربية 

تساهم في الموت البطيء لهذا الشعب على يد اليهود المتعصبين مما قد يجعل 

وإذا أرادت جامعة الدول . مصير الفلسطينيين كمصير الهنود الحمر في أمريكا

العربية مساعدة الفلسطينيين حقاً فأول مساعدة تقوم بها هي إلغاء القرار رقم 

الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وهو قرار يزيد  1959لعام  1547

الطين بلة ففلسطينيو الخارج مع تجربة إسرائيل المرة من اتفاقيات أوسلو وعودة 

المسلحين إلى فلسطين لن تسمح بعودة أي فلسطيني بل على العكس تماماً وبناء 

الجدار الفاصل سيدعم خطة الترانسفير إلى الخارج ولو بافتعال حرب جديدة 

 2001سبتمبر  11فلقد تغير العالم بعد , ضدهم والسيما أن األمور ازدادت تعقيداً

فكل دعم مادي للفلسطينيين أو بالسالح هو دعم لإلرهاب ودول الجامعة العربية 

في وضع ال تحسد عليه فال هي تستطيع المساعدة بالمال وال بالسالح ألن من يقدم

على عمل مثل هذا هو بمثابة المنتحر والسيما أن هناك أصواتا تعالت من داخل 

 .الجامعة بعدم التعجل برفض مبادرة الشرق األوسط الكبير األمريكية

 الرياض  -مصطفى الغريب

  النصسحب كتاب اإلمالء إجراء مبالغ فيه واألفضل هو شطب

بدأت وزارة التربية والتعليم بسحب آالف النسخ من كتاب المعجم المفصل في 

حيث اتضح أن هناك نصاً في الكتاب , اإلمالء من المكتبات المدرسية التابعة لها

 .يتحدث عن أن إسحاق هو الذبيح وليس إسماعيل عليه السالم

ما أود قوله هو أن الكتاب مرجع هام في اإلمالء وقد اطلعت عليه واستفدت منه 

. خصوصاً النصوص الموجودة فيه والتي تستخدم كنصوص إمالئية تعليمية رائعة

 

وفي رأيي أن سحب كتاب قيم مثل هذا الكتاب لوجود نص واحد أمر يحتوي على 

 .كثير من المبالغة

وكان يكفي أن يعمم على المدارس بضرورة شطب النص أو التعليق عليه بما 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطين إتصل بنا الصفحة األولى

 2004آذار  31االربعاء 

 
 وّقع على العريضة

الحرية ألسرى  -
 الحرية

 
 عادل سالم

 
 نضال حمد

لألرض يومها  -
 ..وللشعب أيامه

دماء أطفال بالطة  -
وآرآوك في قمة 

 تونس
،  28فيتو رقم  -

تسقط امريكا وتحيا 
 فلسطين

العالم ال يشفق  -
على المذبوحين 

ولكنه يحترم 
 ! *المحاربين

ابناء االرهاب يؤيدون -
قتل الشيخ ياسين 
 والرئيس عرفات

الشيخ احمد ياسين -
 يستشهد شامخا

بولندا ترتعب مما  -
 حدث في اسبانيا

الهلع سيسقط آيان -
 اسرائيل

رشحوا راشيل  -
آوري لجائزة نوبل 

 للسالم

الجامعة العربية وقراراتها المجحفة بحق 
 الفلسطينين

 الرياض –مصطفى الغريب 

 2004آذار  26الجمعة 

 
 طباعة المقال

بيــن الحيــن واالخــر تقــوم الجامعــة العربيــة بالضــغط علــى الفصــائل
الفلسطينية لحسم خالفاتهــا وتوحيــد صـفوفها فــي معرآتهـا إلســتعادة
حقــوق الشــعب الفلســطيني ، وتتهــم إســرائيل بالعنصــرية وأمريكــا
هذا يـدل والمجتمع الدولي على حالة الصمت لمواجهة تلك العنصـرية و
ية وهنــا يتبــادر الــى الذهــن على العجز التام الذي أصاب الجامعـة العرب
سؤال متى آانت الجامعة العربية لها صوت مؤثـر فــي المحافـل الدوليـة
وتحــاول الجامعــة إلستصــدار حكــم قضــائي مــن محكمــة العــدل الدوليــة
ــى االراضــي الفلســطينية ــه إســرائيل عل ــذي تبني ــدار ال بخصــوص الج
ية سـواء مـن وتناست مشكلة الالجئين الفلسطينيين ومعانـاتهم اليوم
سلطات االحتالل أو في أي بقعة من االرض يعيشون حتى بدأت النكات
مريخ وهــي تتداول في سوق االخبار عـن تـوطين الفلســطينيين فــي ال
فكرة جميلة طالما إتفق العالم على عـدم تـوطينهم فـي أي بقعـة مـن

 . أرض اهللا الواسعة 

تذآرت آلمة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حينمــا ذآـر فـي
ــدايات ــي ب ــة وف ــة العربي ــادرة عــن الجامع ــة الص ــرات القم إحــدى مؤتم
تأسيسها حيث ذآر ساعدوا الفلسطينيين بالمال والسالح فهم آفيلون
بتحرير أرضهم وإذا أرادت جامعة الــدول العربيــة مسـاعدة الفلسـطينيين

، 1959لعـام     1547حقا فأول مساعدة تقوم بهـا هـي إلغــاء القـرار رقـم                  
الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وهو قرار يزيد الطين بلة ،

م فكل دعـم مــادي2001سبتمبر  11واالمور تعقيدا فلقد تغير العالم بعد            
أو بالسالح هو دعم لإلرهاب ودول الجامعة العربيـة فـي وضـع التحسـد
عليه فالهي تستطيع المساعدة بالمال والبالسالح الن من يقدم علـى
عمل مثل هذا هو بمثابة المنتحـر بـل وتطلــب أمريكـا مـن سـوريا بطــرد
هذه الفصــائل بـأي نــوع مـن قادة الفصائل الفلسطينية والكف عن دعم 
الدعم فقانون محاسبة سوريا تم التوقيـع عليـه وقـانون محاسـبة بعـض
الــدول العربيــة االخــرى فــي طريقــه الــى التوقيــع أيضــا وقــانون مشــروع
شته لتي يقيمــون فيهـا سـيتم مناق توطين الفلسطينيين في البلـدان ا
غير المشـروط وفــق إلقراره ونراهن على أخطاء إسـرائيل وحـق العــودة 

 . 194قرار االمم المتحدة رقم 

أما إسرائيل إستغلت هذا القرار وأعلنت دولتها وهي اآلن تحول أخطاءنا
ها تغـرس جـذورها فـي الى مكاسب حقيقيـة وآـل يـوم يمــر عليهـا نرا
االرض ولن تستطيع الجامعـة العربيـة بقراراتهـا غــير الملزمـة مــن تغييـر
الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيين في الدول العربية وسوف ينتظر
الفلسطينيين الموجـودين فــي مخيـم الرويشــد لبحـث مشــكلتهم فـي
ــي ــا ف ــرب وســيتم البحــث أيض ــة الع ــوزراء الخارجي ــل ل ــاع المقب االجتم

ما رأ

بعد اغتيال
ياسين هل
حرآة حما
اسرائيل ا

 ؟؟
سوف 
محاولة
سوف 
انتقام
ستسي
آما آان
استشه
ستكثف
من عم
االغتيال
حماس
ال اعرف

   

اال :: النتائج

!صّوت

أنت تسأل و

المك

منبر فلسط

الجامعة -
وقراراتها ا

بحق الفلس
األمة اإل -

على مفترق
هنيئا لك -

الشه
الشيخ ع -
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 سليمان نزال

 ..لألرض بواسلها -
صا حبي الذي  -

 ..رحَل
أمير الشهداء الخالد -

 احمد ياسين
 ..قالت األحزان -
 إرهاب و جذور -

 
عبد الناصر عوني 

 فروانة

... أخبـار األسـرى  -
 .. !!خالل شهـر آذار 

 
 أيمن اللبدي

لن نبكيَك يا شيخنا  -
الجليل شهيداً  وإن 

 بكينا
حسنًا ستبقيَن  -

 ........هنا 
 .......لكم الجدارْ  -

 
 بكر أبو بكر

 !خاطر القلب -
!أنا والمحيط الهادي -

 
 ماجد آيالي

الواليات المتحدة  -
: واحتالل العراق
 محّصلة سنة

عن عــدد مـن الــدول العربيــة المضـيفة مشكالت وثائق السفر الصــادرة 
لالجئين وإذا آانت الـدول العربيـة التقـدم أمـوال إضـافية لمنظمـة غـوث
وتشغيل الالجئين التي تعاني من أزمة مالية خانقة االمر الــذي يجعلهـا
غير قـادرة علـى آداء مهامهـا لتوفـير الحاجيـات الرئيســة لالجئيـن فهـذا
القانون الذي تبنته الجامعة العربية هو السبب الرئيسي في عدم قــدرة
الفلســطينيين التمتــع بحقــوقهم آحقــوق إنســان قبــل أن تكــون حقــوق
الجئين أغتصبت أراضيهم وأمالآهم ويتردد أنباء عن مبادرة عربية جديدة
هــي مبــادرة ســعودية بمســاعدة فــي الصــياغة مــن فلســطين ومصــر
واألردن وهــي إحيــاء للمبــادرة العربيــة الــتي أقــرت فــي بــيروت وربطهــا
بخارطة الطريق تعرض على القمة العربية في تونس وتقر هناك ثم قـرار
بأن تؤخذ هذه المبادرة إلى مجلس االمن الدولي إلستصدار قـرار جديـد
سالم ية ال من المجلس بتبـني هـذه المبــادرة آجـزء ال يتجـزأ مـن عمل
وتــردد أيضــا أنــه التغيــير فــي نــص المبــادرة العربيــة الجديــدة بخصــوص
الالجئيــن والحــل النهــائي االنســحاب مــن آــل األراضــي الفلســطينية

ودولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصـمتها 1967والعربية التي احتلت عـام        
لذي يعتقــد القدس فالمطلوب هو فقط الربط بينها وبين خارطة الطريق ا

 .الكثيرين أنها ماتت 

  

 التعقيب على هذا المقال

بن إد
حسبنا -

الوآ
شارون ي -

الشيخ ياس
لمؤتمر

العربي
حرِّروا د -

عنابر الز
الشاهد -

محاآمة
حسام

أمريـــكا  -
حكومة ال -

تؤجل استج
وزرا

مـسـلـ -
االسـتع
العــربـ

من الص
االسر

بروفيسو -
يدعو لقتل

أطفالنا

النمو ا -
والعقلي ف
الرضاعة ـ ح
2

صورة و

الشيخ أح -

إضح

سيجارة -
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وصالت ورواب أرشيف فلسطين إتصل بنا الصفحة األولى

 2004آذار  24االربعاء 

 
 وّقع على العريضة

الحرية ألسرى  -
 الحرية

 
 عادل سالم

لمصلحة من هذه  -
التفجيرات في 
 العراق؟؟؟

 
 نضال حمد

ابناء االرهاب يؤيدون -
قتل الشيخ ياسين 
 والرئيس عرفات

الشيخ احمد ياسين -
 يستشهد شامخا

بولندا ترتعب مما  -
 حدث في اسبانيا

الهلع سيسقط آيان -
 اسرائيل

رشحوا راشيل  -
آوري لجائزة نوبل 

 للسالم
 ..للنساء فقط  -

المقاومة  -
الفلسطينية تضرب 
 في ميناء اشدود

 ..للجميع  -
بانتظار أوروبا  -

 الجديدة
هل مات أبو العباس -

ميتة طبيعية أم انه 
 قتل لسبب أو آلخر؟

إشارة حمراء تميز  -
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 طباعة المقال

الجميــع يعــرف ان الــدنيا التــدوم ألهلهــا ولــو دامــت لوجــدت
الرسل واالنبياء مخلدون ولكن الشهداء هم االحياء عند ربهـم
يرزقون فلقد إختار اهللا أن يكون الشيخ بجواره ليمتحن االمـة
لى التضــحية بعدما قدم هذا الشيخ المشلول أآبر االمثلة ع

22والقيادة رغم ظروفه الصحية منذ شبابه وفي هذا اليـوم                 
هـ فقدت االمـة العربيـة01/02/1425م الموافق      03/2004/

واالســالمية علــم مــن أعــالم المجاهــدين الــذي تفــانى فــي
ــاهز الســابعة ــر ين ــن عم ــة ع ــرب المرآزي ــة قضــية الع خدم
في إنشـاء منظمــة ساهم مسـاهمة فعالـة  والستين وقـد 
حمــاس الــتي أصــبحت لهــا شــعبية آبــيرة ويعــد مــن القــادة
الشجعان الذي قاوم المرض وقاوم االعتقال وقاوم االحتــالل
حتى لحظة إستشهاده وآان رحمه اهللا يملـك مـن العبقريـة
والقيادة واالفكار النيرة واالقتراحات التي جعلت من منظمــة
ــية ــة القضـ ــي معادلـ ــعب فـ ــرقم الصـ ــوة والـ ــاس القـ حمـ
الفلسطينية وحماس مرشحة فعليـا لقيـادة قطـاع غـزة بعـد

 ..االنسحاب االسرائيلي من جانب واحد

وتمتع الشيخ خالل فترة حياته بمكارم االخالق والمــروءة والتواضـع فلـم
لتي قـام, يكن صاحب دنيا وإنما آان يطلب الشهادة              أما عـن االعمــال ا

ولكــن صــاروخ الغــدر, بهــا هــذا الشــيخ اليكفيهــا مقــال وإنمــا مجلــدات       
واالغتيــال الصــهيوني الشــاروني آــان بمثابــة الصــدمة علــى وجــوه
الفلسطينيين والعرب والمسلمين والحمد هللا على قضـاءه وقـدره فلعــل
االمة تتحرك الدماء في عروقها بمقتل الشيخ والسيما أن آثيرا من هذه
الصواريخ إستقرت في لحوم أبناء العرب والمسلمين وســتظل آالسـيف
مسلط فوق رقابنـا حـتى ننسـى الخــوف والجبـن ونتحـرر مـن العبوديــة
واالحتالل الجاثم فوق صدر فلسطين التي تقدم الدم الفلسطيني وقودا
الستمرار حرآة االنتفاضة المبارآـة وهـي ماتسـمى بإنتفاضـة االقصــى
التي إشتعلت بعد قيام شارون بتدنيس االقصى وستظل إسرائيل تقتل
يدة والديـن من أراد اهللا له أن يستشهد وجميعهـم أخوانـا لنــا فـي العق
ها االمر الذي يجب أن نحس بهم وهم يواجهون اسـرائيل بعـدتها وعتاد
ما وهم شعب أعزل نشاهدهم عبر القنوات الفضائية آمــن يشــاهد فيل
مرعبا فأصبحنا النحرك ساآنا وال يهزنا الدم المسفوح أمــام أعيننـا بكــرة
وعشيا، وهل نحن نؤمن بأن المسلم للمسلم آالبنيان اذا اشتكى منه
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 سليمان نزال

أمير الشهداء الخالد -
 احمد ياسين

 ..قالت األحزان -
 إرهاب و جذور -

 ..إنسحبوا -
 أبو العباس شهيدًا -

 
عبد الناصر عوني 

 فروانة

… حسـام خضـر  -
آلمة صادقة وصوت 

 جريء
أخبار األسـرى  -

 والمعتقلين

 
 أيمن اللبدي

لن نبكيَك يا شيخنا  -
الجليل شهيداً  وإن 

 بكينا
حسنًا ستبقيَن  -

 ........هنا 
 .......لكم الجدارْ  -

 
 بكر أبو بكر

 !خاطر القلب -
!أنا والمحيط الهادي -

 
 ماجد آيالي

مقارنة بين حال  -

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ؟ فنحن نسهر لمشاهدة
أخواننا ولكن بدون حمى بل واصبحنا نتمنى موتهم لننعم بالدنيا ولذاتها

 . او لنبعد الخطر عن دائرة اهتمامنا 

ولكن عناية اهللا فوق آل شيء وإن مات الشيخ الفاضـل المشـلول هــذا
اليوم فإن الشعب لم يمت وستلد فلسطين قياديين يستكملوا مســيرة
جال أن يـد الشهداء حتى يأتي نصــر اهللا وينبغــي أن نــذآر فـي هـذا الم
الغدر الصهيونية التمتد اال الى الشرفاء المخلصين مـن أبنـاء االمـة وأمـا
المتخاذلين الذين يحرصون على لقاء شارون فقد فقدوا بطاقـة إنتمائهـم
الى هذه االمة وينبغي مقاطعة شارون وحكومته والعـودة الـى اهللا فـي
آل تصرفاتنا وأفعالنا وأن نتقي اهللا في أنفسنا ونطلب محاآمـة شـارون

ولكن على اسـرائيل ان تعــرف انهـا بإغتيــال, على هذه الجريمة النكراء       
ياسين لن تحقق االمن ولن تكسب حرب شـاملة ومــاتزالالشيخ احمد   

ألنهــا التخشــى العــرب وال, اســرائيل تقــدم علــى مثــل هــذه االعمــال      
المســلمين وليــس أدل علــى ذلــك مــن تحــديها للعــرب أجمعيــن عندمــا
قامت باالجتياح في الوقت الذي آـان ينعقـد مؤتمــر القمــة العربـي فـي

ألن اسرائيل ال تريد السالم انهــا, بيروت آرد فعل على المبادرة العربية         
تريد االستسالم وتغرد وحــدها خـارج الســرب وتـدعي أن الزمــان زمانهـا
تار فلمـاذا وأن أمريكا تأتمر بأمرها والعالم ينافقها وهــم شــعب اهللا المخ
اليستغلون الفرص فالفرصة التأتي اال مـرة واحـدة وأمريكــا فـي طريقهـا
.الــى زوال فالبــد مــن تثبيــت مملكــة اســرائيل مــن النيــل الــى الفــرات           
الحقيقة أنني توقفت محتارا أمام هذا الهدف القابل للتحقيــق فــي ظــل
المعطيات السياسية الحالية فنحن نجري وراء سراب ولنأخذ العبرة مـن

 . التاريخ 

ية وسـتبقى عربيـة وأمـا ولكن أحب أن أقول السرائيل أن فلسطين عرب
االشخاص فزائلون ولن تنتهي القضية بموت زعيـم مـن زعمائهـا أو أحـد
ما دمـائهم هـي الوقـود الـذي يــزود االنتفاضــة بالطاقــة من شهدائها وأن

ويأتي تصريح شارون بأنه وراء هذا العمـل. والحيوية حتى تحقيق النصر      
االجرامي يدل على حقيقة أن شيخنا الفاضل بما يملك مـن إيمـان فـي

ونتمنى أن ينصرنا, قلبه أصعب على إسرائيل من آل جيوش المواجهة          
اهللا بالمقعدين من أمثال هذا الشيخ الجليل الذي همه الوحيد هــو رضـا
تالل اهللا ثم تحرير فلسطين وتحرير أنفسنا مــن الخـوف وبالدنـا مـن االح
صاب االمـة فــاهللا سـبحانه وتعـالى يعطينــا درسـا والهوان الذي أصابنا وا
ثير وهـو مقعـد فـي آيف ان شيخا مشلوال آهذا اسـتطاع ان يعمــل الك
الوقــت الــذي نــرى آثــير مــن غــير المقعــدين ترتعــد فرائصــهم خوفــا مــن
اســرائيل ومــن وراء اســرائيل الــتي تطالبنــا دائمــا بضــبط النفــس ونحــن

فهـل ضــبط النفــس ان نـرى المذابـح, نستجيب ونتمسك بضبط النفس       
اليومية والتهتز لها قلوبنا فواهللا الذي ال اله اال هو لو ان محميــة طبيعيـة
فــي أقصــى الــدنيا بهــا حيوانــات تعرضــت آمــا تعــرض لــه هــذا الشــعب
لتحرآت الدماء في عروق غير المسـلمين لحمايــة الحيـاة الفطريـة مـن
الفناء فعجبي لقوم تجيش عواطفهم بالبكاء على حيوانـات فــي محميـة
طبيعية والتهتز لهم شعره على شعب بأآمله فـي فلســطين وســبحان
.اهللا وهو القائل ان من قتل نفسا بغير حق فكأنمـا قتـل النــاس جميعـا                           
فيا أمة االسالم لماذا نجري وراء سراب ولماذا نعلق اآلمال علـى الغــرب

 . ونحن نعرف الدرب 

 الرياض –مصطفى الغريب * 
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 هكذا تموت األوطان وهكذا تتجلى الوطنية

وألن أفول نجوم الحضارات من المسلمات التاريخية والبديهيات فإن من نافلة 

واحتمالية اندثارها في حالة توفر مسوغات ! القول االعتقاد بإمكانية موت األوطان

وهي اعتبارات تتعلق , الزوال وانتفاء مبررات الوجود ومقومات االستمرار

 :بالشعوب وأخرى باألوطان ذاتها

, إن تبدت مظاهر عجز األوطان عن صهر أبنائها في بوتقة واحدة موحدة -1

وخلق قدر ال محدود من الذوبان والتجانس بين األفراد من شأنه تقوية الروابط بين

 .األفراد ورفض مظاهر الشحناء والبغضاء والتنابذ

إن تخلى األفراد عن روح الوالء والشعور باالنتماء وسائر القيم الوطنية  -2

وأصبحت األوطان ال تعدو كونها أكثر من رموز جغرافية ذات دالالت , النبيلة

 .مكانية فقط

إن فشلت األوطان في تهذيب ثقافة األفراد بالمحافظة على سمات الماضي  -3

ومعالمه األساسية دون إغفال عملية تجديد الثقافة وتطويرها أو محاربة التخلف 

 . والقضاء عليه

وتنافس األفراد في تحقيق الهيمنة وأتقنوا , إن تفشى الفساد وانتشر االستبداد -4

 .وحذقوا إشباع دوافع اإلقصاء واإللغاء واإلمالء, التحجيم والتهميش

إن عاش األفراد مرحلة االغتراب حيث اضمحالل أهلية المواطنة والبحث  -5

عن الهوية وفقدان القدرة على عدم تحقيق عملية التوافق مع العالم المحيط 

 .بالركون إلى عزلة االنكفاء والتمحور حول الذات

إن تجذرت عوامل التفسخ االجتماعي ومظاهر التعصب العام وطفت على  -6

 .السطح صور االنحالل وتكرست دعوات ونعرات االنفصال

وتضاءل حب الوطن األساس وتهاوى أمام , إن قفز األفراد على حب األوطان -7

سواه من األوطان حينما تنصرف األنظار عن أسس التبعية المشروعة لألوطان 

 .واألمهات

وفي المقابل هكذا , هكذا تموت األوطان وترحل بجهل سكانها إلى مقبرة التاريخ

 :تتجلى الوطنية وتحافظ المجتمعات على بقائها

إن أسهم األفراد في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاولة الوصول ما أمكن إلى 

وأمكن التغلب على معوقات الثقافة , تقريب االتجاهات الثقافية واأليديولوجية

الوطنية وأجاد األفراد بكل ما أوتوا من جهد تغليب الصالح العام على كافة 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 .مناهج الدول األكثر تقدما؟

وفي األخير لنا أمل في مناهج متطورة تسعى إلى تحقيق األهداف الكبرى لخطط 

التنمية في بالدنا الغالية والتي ال تختلف كثيرا عن أهداف األنظمة المتقدمة في 

العالم والتي ترتكز جميعها على مشاركة الطالب ونشاطه وتنمية اهتماماته وتفكيره

 .ومهاراته

 .مع إدراكي الشديد بأن تطوير المناهج أقل صعوبة من معرفة المنهج المطلوب

 الباحة  -غرم اهللا حمدان الصقاعي 

 

 

 المجتمع الذي ال يتبنى ثقافة واضحة يكون التطور فيه صعباً

هل اتفقنا على شكل ثقافتنا التي يجب أن تكون ذات سمات مميزة ينبغي أن 

فالثقافة عندنا مرتبطة . نحرص عليها لتكون هي اإلطار الذي ينبغي أال نشذ عنه

بعوامل شتى منها العلوم الشرعية والموروث االجتماعي سواء القبلي أو غير 

القبلي والثقافات والعلوم التي ورثناها عن آباءنا وأجدادنا ثم الثقافات والعلوم التي 

ترد إلينا بسرعة معلوماتية هائلة من خالل وسائل االتصال سواء الفضائيات أو 

اإلنترنت أو سرعة وصول الكتب والمطبوعات المختلفة ومن المفترض في كل 

هذه الثورة المعلوماتية الواردة إلينا أن تحدث قفزة سريعة إلى األمام وتغييرا 

سريعا في المجتمع على الرغم من أن العادات والتقاليد في األسرة والمجتمع تحد 

من سرعة هذا االنجراف مع هذا السيل الهائل والكمي من المعلومات وهو ما 

يقصد به التوازن بين الجديد المقبل وبين الموروث المتأصل ولكن هذا أحدث 

فجوة عميقة بين تراث فكري وعلمي وإنساني هائل يتم التعامل معه بفهم 

موضوعي وغير موضوعي في بعض األحيان وكذلك يأتيه من يراكم عليه من 

علوم وثقافة واندماج بين فئات مختلفة في العلوم والمعارف والعقائد األمر الذي 

أدى إلى طفرة فاقت مستوى االستيعاب العقلي لمجتمع ما يزال محافظاً على 

عاداته وتقاليده وثقافته اإلسالمية وأصبحنا نعيش التناقضات بين أفراد المجتمع، 

فهناك بعض العائالت تتعامل مع الجديد بسرعة وتفاخر، ولكن دون تدقيق أو 

مراقبة، فنجد كثيراً من العائالت تقتني جهاز الكمبيوتر موصوالً باإلنترنت، 

واألطباق الفضائية، وكالهما يفتح بابا على ثقافات شديدة التنّوع، وليست 

بالضرورة أن تكون جميعها مفيدة؛ وكل هذا يحدث دون مراقبة وتوجيه من األهل 

يستقبلون فقط وال , األمر الذي حّول فئة من هذا النشء إلى َأسرى لمعالم اإلنترنت

يساهمون بشيء إال بصورة محدودة وهناك عائالت استطاعت أن تستفيد من هذه 

الوسائل بسرعة أكبر بحكم مركزها االجتماعي والمالي ولكن العائالت الفقيرة ما 

زالت أكثر محافظة وأقل نصيبا من الثقافات والعلم المقبل إلينا أسرع من درجة 

استيعابنا له، أما ونحن نتحدث عن النشء الجديد، فالتعامل مع التقنيات المعلوماتية 

وهنا . الحديثة تأخذ مستوى آخر وهي بحاجة ماسة إلى يقظة من األسرة والمجتمع

نصطدم بواقع جديد وهو هل نستمر في حرمان هذه الفئة من التعامل مع الجديد أو
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عدم حرمانها من التعامل مع الجديد ولكن بوعي وتوجيه، ولكن من يستطيع أن 

يوازن بين المركب الثقافي الذي يتشكل من العقيدة الدينية واألعراف والتقاليد 

المتفق عليها عموما في المجتمع العربي وهل هناك اتفاق أو شبه اتفاق على 

األفكار واالتجاهات والميول الخاصة أو الشائعة ومنظومة القيم التي تضبط تفاعل 

إن ذلك موجود في إطار الثقافة اإلسالمية ودراسة . ذلك كله في المجتمع العربي

العلوم الشرعية التي تشكل إطارا عاما لإلسالم دينا أو حضارة، أما فيما يتعلق 

بالعرف االجتماعي والتقاليد عامها وخاصها بالنسبة للفئات التي يتكون منها 

 . المجتمع العربي فهي مختلفة من مجتمع عربي إلى مجتمع عربي آخر

إن هذا المركب الثقافي يتحدد أيضا في المجتمع العربي بمجموعة من الشروط 

الموضوعية مثل خصوصية الفئة السكانية التي ينتمي إليها الفرد في المجتمع 

 .والدولة

لذا ينبغي أن نفهم أن المجتمع الذي ال يتبنى فلسفة أو ثقافة واضحة المعالم يكون 

التطور فيها غاية بحد ذاته من الصعب أن تكون إنجازاته إال محدودة ومشتتة 

ويجب أن تكون لنا ثقافتنا وفلسفتنا ومفاهيم أساسية خاصة بنا، نحرص . وتابعة

عليها، ونسعى لترسيخها وتثبيت جذورها في شتى المجاالت الفكرية، 

واالجتماعية، والسياسية، ونعمل على المحافظة عليها، واالهتمام بها، وتأصيلها 

في أبنائنا، ومن ثم إيصالها إلى اآلخرين باستخدام الوسائل المتاحة كلها حتى نحقق

 . هذا اإلنجاز الرائع ونتباهى بها بين األمم

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 ..!اإلرهاب لم يستثن حتى إسبانيا

حين ضرب اإلرهابيون إسبانيا كنت أدعو اهللا أال يكون مسلم وراء هذه المجزرة 

البشعة، ال أعتقد أن أحدا يعرف هذا الشعب اللطيف والمسالم كان سيقبل تبرير 

مع :هذه الجريمة فضال عن أنها لم تستهدف موقعا عسكريا أو هدفا قابال للتبرير

كل الضحايا هم عمال من الطبقة : إيماني أن كل هذه األعمال غير قابلة للتبرير

بل على الراجح . الوسطى ذاهبون إلى أعمالهم ال ناقة لهم في السياسة وال جمل

من اإلسبان حسب % 90أنهم من األغلبية المعارضة للحرب كما هو حال 

 .استطالعات الرأي

إن هذا العمل هو خيانة نهينا عنها كمسلمين كما أنها ممجوجة عقال وأخالقا ذلك 

أنه حينما يقبلك بلد كالجئ أو كزائر فهذا يعتبر معاهدة أمان بينك وبين ذلك البلد 

 .على االلتزام بقوانينه وحرمة أهله ومؤسساته ال أن تستغل ذلك للقتل والتخريب

 .الدالئل كلها تشير إلى أن المتورطين أيضا هم القاعدة

هؤالء الذين احترفوا صناعة األعداء لنا وإثارة المتاعب علينا منذ هجماتهم 

الخاطئة في أمريكا، إنهم فريق محترف تماما في قلب األصدقاء إلى أعداء فريق 

 . ال يمتلك أي رؤية سياسية أو قاعدة شرعية
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