
 

 وما سيترتب على ذلك يف املستقبلقراءه يف تصرحيات واشنطن ضد موقف سوريا 

أكد أنه طلب  من  فلقد  ،،أدىل هبا كولن باول ونريد يف هذه العجالة أن ندرس التصرحيات اليت 
.  املنظمات الفلسطينية يف العاصمة السوريةإغالق احلدود السورية مع  وإغالق مكاتب  سوريا 

سوريا هذا املطلب والبد هلا ذلك دون انكار من أحد الهنا هي اليت يدها يف النار وتعلم وطبعا ستليب 
نحن يف عرب تطبيق معاهدة الدفاع العريب املشترك فمتاما أنه كما ساعد العرب العراق سيساعدوهنا 

 .  زمن اللهم أسألك نفسي ومايل ومال اجلريان 

وقال إن ". املهم هو األفعال"، مؤكدا أن السورية مينات وأضاف الوزير األمريكي أنه لن يكتفي بالتط
انظر ايضا الدقة يف التعبري . الواليات املتحدة ستتابع عن كثب سوريا لتقّيم األفعال وليس الوعود

كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا (،،، يعين أن العرب يقولون ما ال يفعلون " املهم هو االفعال "عندما قال 
  اآلية  )ما ال تفعلون 

وعد بأنه سيضغط على سوريا يف قضية أسلحة الدمار الشامل اليت يتهم مسؤولون أمريكيون كما 
انظر الوعد هنا اىل اسرائيل أو االدارة االمريكية وهنا نالحظ أن ماخيص . سوريا بالسعي المتالكها

 نفيذها ليس اال  بل امالءات جيب تالطرف اآلخر هو وعد وجب تنفيذه أما ماخيص العرب ال وعد ؟

. يف إشارة إىل القوات السورية، ودعا باول قائال إن بالده تؤيد خروجا للقوات األجنبية من لبنان
وهنا أود " . فاق الطائفالوجود السوري يف لبنان بأنه شرعي مبوجب ات " وهنا يصر البعض على أن 

أن أتسائل هل كل ماتريده أمريكا اآلن واجب التنفيذ ؟ اذا كان هذا صحيح  فال داعي أن نقول 
 . كالما مث نتراجع عنه 

وقد طالب سوريا بأن تتفق مع الرؤية األمريكية للشرق األوسط بعد احلرب العراقية وأن تكف عن  
سطينية املناهضة إلسرائيل وتغيري سياسات أخرى تقول اجلماعات الفلحزب اهللا يف لبنان ودعم 

والسيما التغيري يف جوارها اجلغرايف . لتغيري الذي يشهده الشرق األوسط واشنطن إهنا ال تتالئم مع ا
 . وتعيد النظر يف سياساهتا وفقا لذلك



ما أتطلع إليه، ليس بالضرورة غدا وإمنا أنظر للمستقبل، هو ما إذا كنا سنرى نتيجة ملا "وقال باول 
سنجريه من تبادل لآلراء مؤكدا أنه ال يريد نتيجة على الفور وال ينتظر نتائج حمددة غدا وامنا حتركا 

 وأضاف باول أنه ال ".وأداء حمددا من جانب احلكومة السورية مبا يعكس تفهم هذا الوضع اجلديد
هذه قرارات "وقال . يود احلديث عن أي عواقب ميكن أن تواجهها سوريا إذا مل يكن ردها إجيابيا

 ؟ ".سنتخذها بعد أن نرى اآلداء وهل سيتغريون أم ال

سأحثهم على مراجعة هذه التغريات وإلقاء نظرة على بعض السياسات اليت اتبعوها يف "وأوضح باول 
 ". أن كان هلذه السياسات صلة بالواقع يف ضوء الوضع اجلديد املتغرياملاضي لريوا 

وهنا جيب أن أقول جيب أن نتغري لألفضل وال تأخذنا يف اهللا لومة الئم فاما حياة تسر الصديق واما 
 .   ممات يغيض العدا 

 قانون وأوضح أنه ينبغي لسوريا أن تأخذ يف اعتبارها أن أعضاء بالكونغرس األمريكي قد أحيوا
حماسبة سوريا الذي يهدد بفرض عقوبات عليها وأن بعض بنود احلظر الواردة يف قانون الوطنية 

وأشار إىل أن فرض عقوبات جديدة أمر ممكن حاليا .  ميكن أن تنطبق عليها2001األمريكي لعام 
 .2001أيلول /  سبتمرب11مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب األمريكي الذي اعتمد بعد هجمات 

شاملة يف الشرق األوسط  الواليات املتحدة مهتمة بتحقيق تسوية: "وقال باول يف احدى تصرحياته 
  ."1967احتلتها إسرائيل يف حرب  وستستمع إىل وجهة نظر سوريا بشأن مرتفعات اجلوالن اليت

.  توافق عليهاوأشار الوزير األمريكي أن السوريني يعرفون ما تريده الواليات املتحدة واألشياء اليت ال
سوف أكررها كلها، وإذا مل يلبوا أيا منها فسوف يؤخذ هذا يف احلسبان وحنن نقرر "وقال 

أنظر يف ماسبق هل هي امالءات ". إستراتيجيتنا املستقبلية، هذه قرارات سنتخذها بعد أن نرى األداء
صرب عندما نتجرع دواءا مرا أم حوار بناء واهللا لعمري اهنا امالءات شئنا أم ابينا وجيب أن نتحلى بال

 .ولكنه مفيد 
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للتفاعل اإلجيايب مع متطلبات  هل تريد أمريكا تعديل النظام السوري وتطويره وحتديثه مبا جيعله صاحلا

 السيطرة األمريكية يف املنطقة؟
أنه استعاد األمل يف التغيري  يبدو الرأي العام السوري اليوم أمام التهديدات األمريكية لبلده كما لو

  . األمريكية لسيطرةيف الوقت الذي زادت فيه خماوفه من ا
رمبا تشكل الضغوط الوحيدة  يعتقد الكثري من املثقفني والناشطني السياسيني أن التهديدات األمريكيةو

الوطنية والتخلي عن منطق احتكار السلطة  القادرة على دفع النظام إىل إعادة النظر يف سياساته
ال ميكن للنظام السوري أن يعزز قدرته  وبالتايل . االستقرار واالعتماد على القمع األمين يف ضمان

األمريكية النازعة إىل إخضاع مجيع دول املشرق العريب إلستراتيجيتها  على مقاومة إرادة السيطرة
 ال تستطيع أن توازن حرماهنا من هامش مبادرهتا اإلقليمية إال بتوسيع هامش مبادرهتا العاملية، كما
 التخلي عن سياسات القمع السابقةو احلكومة والشعب تعزيز الثقة بني وعليه جيب . الداخلية

  . السياسي وإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني، والسماح بعودة املنفيني وطي صفحة االعتقال
النفوذ بينهم،  اخلريطة اليت رمسها املستعمرون يف سياق التنافس على توزيع مناطقوعلينا أن ندرك أن 

أدرك القادة العرب األكثر بصرية أنه ال وهلذا  . يس مصاحلها ونفوذهامل يكن هلا منطق سوى تكر
العربية وميثاقها لتجاوز تناقضات الوضع االستعماري وبناء نظام إقليمي  ميكن االعتماد على اجلامعة

نطقة اهنيار النظام اإلقليمي العريب التبعي يترك املألن .  باحلد األدىن من املعقولية والفاعلية جديد يتمتع
االضطراب والفوضى وزعزعة االستقرار الشاملة يف الوقت الذي يرتفع فيه وزهنا يف  يف حالة من
 .  اإلستراتيجيات الدولية حساب

اعترافا باهنيار النظام اإلقليمي  سياسة التدخل املباشر اليت تنتهجها الدول الكربى يف املنطقة تعدان 
به، كما تؤكد خروج مصري املنطقة من  ة لالحتفاظالذي وضعته هذه الدول وبذلت جهودا مستمر

إن ما حرك وحيرك سياسات اإلدارة وجيب أن نعلم   .بني أيدي شعوهبا وفرض الوصاية عليها
 .  اليت تتغىن هبا وليس املبادئ والقيم الدميقراطية األمريكية ويصنع مواقفها هي املصاحل

التعاطف  ب لعب دوراً هاما يف توسيع رقعةموقف السلطة السورية الرافض للحر وهلذا جند أن 
 . وتطويره

األمريكية وصياغة عالقات  بعض السوريني ال جيدون غضاضة يف االحنناء للعاصفة وإزالة الذرائع
  السياسي السوري جديدة مع املنظمات الفلسطينية واللبنانية اليت حتظى بالدعم



استعداداً  لتقدمي ما يلزم  لوطين السوري ويظهرالظرف الراهن الذي متيزه حالة جلية من اإلمجاع ا 
فرصة مثينة لبعث الروح يف مسار  من تضحيات ملقاومة التهديدات األمريكية يضع أمام السلطة

  . اإلصالح الدميقراطي واالنفتاح السياسي
 

 يف   هلا دورها الفاعل يف إفشال مشاريع تسوية اهنزامية كانان سوريا متثل عقبة كربى السرائيل و
 وتبارىهلا هتديدات واشنطن  وهذا سر الرفض لعملية التسوية  من خالل روحالشرق االوسط 

 غضب األمريكيني على سوريا أكثر والعجب أن يزداد  . مسؤولوها كصدى لإلمالءات اإلسرائيلية
  .حزب اهللا للتخطيط لكيفية إحلاق الفشل باألمريكيني يف العراق حني تبني أهنا تسعى وبالتشاور مع

 

تذهب بعض الدوائر اإلسرائيلية ومعها دوائر عربية إىل أن الذكاء قد خان السوريني هذه املرة، 
واحلال أن هذه . فراهنوا على احلصان اخلاسر حني اعتقدوا بإمكانية فشل املعركة األمريكية يف العراق

و صحيحة، إذ ال يعقل أن تكون القيادة يف دمشق قد اعتقدت أن معركة الواليات الرؤية ال تبد
 .يف العراق ستمىن بالفشلًاملتحدة 

واقع احلال هو أن الدبلوماسية السورية أدركت أن دورها بعد العراق قادم ال حمالة، حىت لو وقفت 
تكون سوريا   شهية شارون لأجنلو أمريكية تفتح‘على احلياد، ذلك أن مطالب ما بعد العراق هي 

جزءا من املرحلة اجلديدة، وعليها بالتايل أن حتّول مسارها وختضع لشروط االختراق الصهيوين 
 .للمنطقة

من الواضح أن السوريني أرادوا الوقوف إىل جانب العراق واألمة عموماً كي تكون فرصتهم يف 
والً إىل جعلها أكثر كلفة، حبيث يتردد املقاومة ملا بعده أفضل، وأمالً يف إطالة مدة احلرب وص

أما األهم فهو التأسيس حلالة أخرى يف العراق بعد االحتالل تقوم . األمريكان يف تكرارها مع آخرين
البلد، ألن هذا املسار هو الوحيد القادر على إشغال األمريكان عن مد عدواهنم " لبننة"بالفعل على 

ه املقاربة هي ذاهتا املقاربة اإليرانية، ولعل ذلك هو بالضبط ما حنو سوريا وما بعدها، ال سيما وأن هذ
 .أدى إىل حياد شيعي يف املعركة ال شك أنه ساهم يف صمود مناطق اجلنوب على ذلك النحو املفاجئ



للمقاومة يف لبنان وانسحاب  كية يف عدة مطالب من دمشق، أوهلا وقف دعمهاتتركز الضغوط األمري
فلسطني، وإجراء تعديالت على اتفاقية  قواهتا من هناك، ودفع اجليش اللبناين لضمان أمن مشال

وإغالق مكاتب املنظمات الفلسطينية يف دمشق،  الطائف لتأمني مصاحل حلفاء أمريكا يف لبنان،
  . واالنتفاضة الفلسطينية والعراق لة على اإلرهابواخنراطها يف احلم

 
كتجاهل الدور السوري يف خطأ كبري يف السياسة األمريكية،وقوع يعتقد احملللون السياسيون أن و

  .  وهو ماتريده اسرائيل لتعيش املنطقة يف دوامة جديدةومطالبتها باالنسحاب من لبنان لبنان 
ن مالذ وعن خط اشتباك مباشر مع إسرائيل وأمريكا ضالتها اليت تبحث عولكن هذا سيوفر للقوى 

  .اجلنوبية يف احلدود
واإلثنية  قادرة على إجياد جسر سريع يف البنية االجتماعيةاليت تقيم يف لبنان منظمات التطرف ان 

 دةلالهنيار ، وعندها ستكون عناصر القاع  وجتعله عرضة،قتصادية والسياسية اللبنانية ويف األزمة اال
يكون ألمريكا  على احلدود اجلنوبية اللبنانية على خط اشتباك مباشر مع عمق اجملتمع الصهيوين، ولن

  . والعراق وسوريا ولبنان  وباكستان قدرة على مطاردهتا يف إندونيسيا وجبال أفغانستان
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 أمريكا وخطر االرهاب 
الزال يف  لكن وضعها األمين  .أمريكا األقوى يف العامل، واألكثر قدرة على التدخل عسكريا أينما كان

وصحيح أن أمريكا  قد أزاحت النظام البعثي يف العراق ولكنها التستطيع أن متسح االفكار . خطر 
ه االفكار هي يف الصدور والعقول وهي سر القومية واالسالمية اليت يتبناها املسلمون عموما الن هذ

 .حضارة املسلمني سابقا وحاضرا ومستقبال 
إستراتيجية جديدة تقوم على تنظيم جديد ووسائل بوهنا نستطيع القول ان على امريكا أن تقوم 

 . تواكب به االحداث مبتكِرة من نوع جديد جديدة وعقلية
لزاما عليها  ا الردعية بشكل فاضح، وأصبح فقدت  قدرسبتمرب / 11صحيح أن أمريكا مع  

العراق و دد أفغانستان ودة تلك الصورة الفاعلة بشكل سريع ولكن ال يعين ذلك أن تغزوا استعا
  . سوريا ولبنان وكوريا وتفتح على نفسها ابوابا كانت مغلقة 

  جعبتها ما تقدمه للعراق بالنسبة لواشنطن، لتثبت بأنه ال يزال يفهو حمدود الوقت ميضي يف العراق، و
متثل مجيع التيارات االن يطالبون بقيادة جديدة اىل عرفوا أن احلرب قد انتهت وأم فالعراقيون قد 

 فقد تنشأ قوة ,ديدةاجلهذه القيادة  وان مل جيدوا , لتسري االمور حنو االستقرار واعادة االعمار 
  . االمر اىل االيار تتبىن حماربة احملتل ومن مث يعود  مقاومة

، االمريكي  واستغالل املوارد باملنطق من الرغبة يف السيطرة إذا استمرت األمور على ما هي عليه و
  .املتوحدة بإمكان النظام العاملي اجلديد االستجابة ألي مطلب من املطالب البشرية فلن يكون

ل بالقدرة على السيطرة واإلخضاع أو بالقوة املتفاعل واملتداخ اهليمنة مل تعد مرتبطة يف عامل اليومف
ترتبط بإظهار القدرة على القيادة أي بالقوة املعنوية السياسية والفكرية  املادية بقدر ما أصبحت

 إبداع احللول املفيدة واإلجيابية للمشاكل الكبرية اليت خلفتها احلقب املاضية وتلك والقدرة على
  . نالنابعة عن االندماج العاملي الراه

رافضة ملشاركة الدول الفقرية يف بلورة جدول أعمال  وطاملا بقيت الدول الصناعية مبجموعها
  استقرار عاملي، وسوف تستمر حالة االضطراب والرتاع والفوضى السياسة العاملية لن يكون هناك أي

قلم مع التحول والتأ فالدول العظمى تستمر وتدوم مبقدار ما تتمتع به من ليونة وقدرة على
واستمرارها كقوة مهيمنة، فهل  املستجدات اليت تطرأ، وأمريكا تعاين من مستجدات دد مركزها

  ستخرج من هذه التجربة ساملة؟
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 الدبلوماسية العربية والسياسة العاملية

هل ستكتفي أمريكا يف توجيه التهديدات فقط إىل سوريا أم ستقوم بعمل عسكري ؟ هـذا السـؤال             
حيتاج إىل إجابة خالية من الدبلوماسية العربية اليت تدور بعكس عقارب الساعة والسياسة العاملية اليت               

الكـل  . وقراطية الزائفة أو رمبا ذات التصنيع التجاري      مل تتوقف عن بطش األنظمة حبجة تسويق الدمي       
فالدميوقراطية واحلرب ال جتتمعان ألن خيار      . شاهد فرط القوة األجنلو أمريكية يف احلرب على العراق        

 بالونته بالدميوقراطية إذا كانت األخرية مـن        تاحلرب من مسات الديكتاتورية، أما السلم فرمبا انتفخ       
ية حال إذا كان احلرب والسلم وجهان لعملة اهليمنة ، إذاً من يأخذ العـراق               فئة خنب أول ، على أ     

من هنا ستنطلق اللعبة السياسية بقص الشريط إيذاناً بفرض         !بالقوة فلن يتردد بأن يأخذ سوريا باجملان        
شروط على سوريا وستمر هذه اللعبة على حمطة احلصر االقتصادي وتتوقف عند حمطة العقوبات إىل               

اليت نضجت على نـار     ! حقق مراد اهليمنة ، هذه الطبخة األمريكية ذات البهارات اإلسرائيلية           أن يت 
إن أمريكـا اآلن           .هادئة من مجر احلرائق املتبقي يف العراق واليت ال يزال ينبعث دخاهنا بـال توقـف               

ـ     !  إىل أي ذريعة لتقوم بعمل عسكري ضد بلد ما           جال حتتا  ة املنسـوبة إىل    وإذا كان وال بد فالذريع
فقد أملح وزير اخلارجية األمريكية     !.سوريا أهنا ما زالت على القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب         

كولن باول إىل احتمال فرض عقوبات إذا أظهرت دمشق عدم جتاوب وخصوصا من قبل الكونغرس               
ريو أسلحة الدمار الشـامل      إن سينا . األمريكي حيث يطالب بعض الربملانيني سن قانون يعاقب سوريا        

ما زال يتكرر ، حيث تواجه دمشق منذ اهنيار نظام الرئيس صدام حسني ضغوطا أمريكية وصلت إىل                 
واهتمت واشنطن مؤخرا سوريا أكثر من مرة بامتالك سوريا هذا النوع من األسلحة             . حد التهديدات 

رب بدخول العراق للمشـاركة يف      إىل جانب أسلحة كيميائية، كما اهتمتها بالسماح للمتطوعني الع        
فبالرغم من نفي دمشق هذه التهم إال أن طبـق          . . احلرب وبإيواء مسؤولني يف حكومة صدام حسني      

الذي حياول أن يلبس ثوب الوداعة ويطرزه خبيـوط قلـق           ! النفي ال يشبع معدة العمالق األمريكي       
اعات فلسـطينية معارضـة إلحبـاط              تبدوا للناظر وكأن سوريا تدعم مجاعة حزب اهللا اللبنانية ومج         

.   ما أطلقت عليه واشنطن بأهنا مبادرة سالم جديدة إلهناء الصراع بني اإلسـرائيليني والفلسـطينيني              
لقد ركزت الواليات املتحدة األمريكية يف تصرحياهتا على أن سوريا أصبحت جارة جديـدة هلـا يف                 

وحليفتها إسرائيل وأخذ كافة االحتياطات الالزمـة       املنطقة ، وبالتايل جيب الدفاع عن حدودها هي         
ضد اليت تعتربها واشنطن اآلن الدولة العربية الرئيسية اليت تقف يف وجه رغبات إسرائيل هذا الفطـر           



وما يؤكد هذا الكالم هو تصريح كولن باول الذي         . الذي يسترزق قوته ويأكل من املعدة األمريكية      
 - على حد تعبريه     -ا أمساه عواقب تصرفها إذا أظهرت سوء نية           حذر فيه سوريا من أهنا ستتحمل م      

حيال عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية واملسألة العراقية ، إهنا لعبة السياسة العاملية اليت تعاقـب               
مازلت أكرر إهنا اهليمنة املشـبعة بالدكتاتوريـة الـيت          . سوء النية قبل التنفيذ يف مشروع النية ذاهتا       

وحىت ال تواجه هذه اهليمنـة مبقاومـة أو         .ل العصا على أجساد العرب ومن سار على درهبم        تستعم
" يف تصرحياهتا حيث أشار باول إىل أن سـوريا    " قد" مناهضة دولية  جند واشنطن جتيد توظيف كلمة         

علـى الطاولـة    : جتد مصلحة هلا، إذا اعتمدت سياسة معتدلة يف الشرق األوسط، مضـيفا أن              " قد
أما ماهية تلك اخليارات اجلديدة فهمـي جمهولـة         . يستفيد منها السوريون    " قد  " ت جديدة   خيارا

 ،  - اليت نثـق هبـا       -وستبقى كذلك إال إذا أضاء لنا وزير اخلارجية السوري فارق الشرع قدراته             
أن سوريا تريد   : وركز على فتح حوار مع الواليات األمريكية حول الشرق الوسط حيث أنه أوضح              

. واشنطن حوارا معها وليس تقدمي املطالب واإلنذارات وإن هذا سيكون أساس احملادثات مع باول       من  
 أمتىن أن -رمبا ينجح الشرع يف مهمته مبؤازرة عربية        . سوريا تؤمن باحلوار ال بتقدمي املطالب     : وأضاف

 ينكـر أن     للخروج من هذه احملنة وتبقى سوريا واحة األمن واألمان، فـال أحـد             -تتمخض قريباً   
السوريني أساتذة يف ضبط النفس واحللم والتروي، وخصوصاً موقفها األخري من دعوة وزير اخلارجية              
الفرنسي دومينيك دو فيلبان الستكمال انسحاهبا من لبنان واكتفت بعدم الرد على األقل خالل هذه               

ضات هبـدف إعـادة هضـبة       الفترة اليت يدعوا فيها فيلبان إسرائيل إىل املوافقة على استئناف املفاو          
اجلوالن إىل سوريا، فهذا يف حد ذاته يعترب جناحاً للسوريني يف قدرهتم على توضيح مطلبهم األسـاس                 

ال شك أن الضغوط على سوريا      . لعودة املفاوضات مع إسرائيل باشتراط عودة هضبة اجلوالن أوالً          
 اإلضـافية  قانون املصروفات    وطين و كبرية وموقفها حرج  للغاية خصوصاً أن ميزانية وزارة األمن ال          

 الوطين مببلغ   األمنوزارة  اضي ل إبريل امل / نيسان 16يس بوش يوم     الذي وقعه الرئ   2003للسنة املالية   
وهذا الرقم أكـرب مـن      .  اإلرهاب مليون دوالر إضايف وذلك لتمويل عملياهتا ملكافحة         ألف 6.71

ب على العرب املؤازرة بالعمل السياسـي اجلـاد         جي: فمن هذا املنطلق أقول     . ميزانية سوريا الدولة  
 .واهلادئ 

  الرياض –مصطفى الغريب 
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 املسؤول عن صفحة نقاشات عزيزي االخ 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  ... 955طالعنا اليوم يف جريدتنا املفضلة الوطن ويف صفحة احملليات الصفحة السابعة رقم العدد 
خرب حتت عنوان متديد تأشريات اجازات العمال املقيمني يف السعودية اىل ستة أشهر بدال من شهرين 

اصدرت املديرية العامة للجوازات تعميما اىل مجيع اداراا يف السعودية بالسماح للعمال " ربنص اخل..
وقد .  أشهر بدال من شهرين ووفق النظام السابق 6املقيمني بتمديد تأشرية اخلروج والعودة ملدة 

 راجع عدد من العمال ادارات اجلوازات للحصول على تأشريات اخلروج والعودة ومت ابالغهم
 أشهر اعتبارا من يوم أول أمس يأيت ذلك بناء على طلب أصحاب العمل واملواطنني 6بتمديدها اىل 

 . أشهر كحد أقصى 6الذين يرغبون يف منح عمالتهم اجازات ملدة تصل اىل 
حنن نعود  وقبل أقل من شهرين طالعنا يف نفس اجلريدة الغاء القانون السابق وحتديد املدة بشهرين وها

 اليس ذلك يعترب ارجتالية يف اختاذ القرارات والسيما من ادارة كاملديرية  العامة للجوازات كما كنا
 مليون غري سعودي يعيشون على ارض هذه البالد هل أصبح هؤالء 7اليت تتحكم مبصري أكثر من 

جتارب جنرب عليهم مايتمىن احد املطالبني أو نلغي حسب طلب فئة أخرى وهذا املوضوع أخذ حقل 
 .يلة شهرين نقاشات عرب الصحيفة بني رأي هؤالء ورأي الطرف اآلخر ط

وامس شدين فضويل وأنا أسري يف طريق امللك فهد الطابور الطويل على غري العادة وملا سألت عن 
سبب ذلك اتضح ان هناك مت تنسيق بني اجلوازات وبني ادارة التعليم بطلب السجل املدين لكل 

طالب وطالبه غري سعوديون اي طلب برنت لكل طالب والندري ماهي االحصاءات الدقيقة هلم وملا 
وجدت اجلوازات أن ذلك سريهق موظفني اجلوازات وهذا الطلب غري منطقي عادوا عن قرارهم 

وطلبوا االكتفاء بأخذ صورة من االقامة واجلواز لويل أمر الطالب والسيما أن صيغة اخلطابات اليت 
 أعطيت للطالب انه يف خالل يومني نريد هذا الكشف واال سنضطر اىل عدم استقبالكم يف املدارس

 ليس هلم ذنب غري اليس يف ذلك اجحاف حبق الطلبة الصغار وحنن على اعتاب ابواب االمتحانات
اال ,, مث لو افترضنا ان ويل أمر هذا الطالب مسافر لعمل ما خارج السعودية . أم ليسووا مواطنني 

 . حيق هلذا الطفل ان يتعلم 
 ة ما أليس من حقه ان يتعلم أم ماذا نعم االمن مطلوب ولكن ماذنب طفل أحد والديه لديه مشكل

 يف اصالح تعليم االطفال وا مهيسا هم لعلمن قبل كتاب هلم زوايا معروفة الرجاء تسليط االضواء 
وأن جينبوهم شعور بالتفرقة فيما بينهم  فنحن نعلمهم أم أخوان يف الدين ونفرق بينهم يف املعاملة 



لفئات وكيف ان العلم حيد من خطر اجلرمية ويف ديننا نعلم ان  متاما ما قيمة العلم جلميع اأننا نعرف 
 التزر وازرة وزر أخرى ؟

 أخوك املخلص 
  الرياض –مصطفى الغريب 

  م 17-5-2003
 



 خارطة الطريق ؟االستفادة من كيف ميكن 
رمبا كان أغلبية الشعب الفلسطيين مع استمرار االنتفاضة ومحاية املقاومة وصـون شـرفها ودمـاء                

 بعـد  دولية ولكن جيب على الفصائل الفلسطينية أن تتكيف مع املتغريات  على الساحة ال,  شهدائها
أن يتحـدوا فيمـا      وعلى الفلسطينيني    , طة الطريق   يف خار ماهو اجيايب   وينظروا اىل   , سقوط العراق   

فلنساعد بوش يف وعده كما سـاعد        )دولة فلسطينية ودميوقراطية مستقلة   ( فحيققوا اهلد لكي  بينهم  
 . اليهود بلفور يف وعده 

 م48 عام  التقسيم   العرب   وعندما رفض   غري السراب   ه   الرفض الدائم جلميع املبادرات مل جنين من       ان  
 . ما وصلنا إليه اليوم وصلنا إىل

ومن املعروف يف املفاوضات أن الطرف القوي  يستطيع أن ميلي شروطه بقدر ما لديه من قوة ودعم                  
فالطرف اإلسرائيلي اآلن ميتلك مجيع الوسائل والقوة والدعم األمريكي لفرض شروطه اليت يقنـع              ,, 

 .  فهو مع االرهاب عمالق  عامل القطب الواحد فمن ليس مع ال فنحن يفا اخلصم واحلكم 
 بالتوحـد   هـا   وطاملا حققت االنتفاضة الفلسطينية الكثري باعتراف اجلميع فيجب علينا  أن جنين مثار            

 يف املبادرة السعودية  واملضي يف طريق السالم وطاملا أن السالم أصبح خيارا استراتيجيا ومطلب عريب             
ويف وجه التيار وعكـس     ا أن ال نقف أمام العاصفة       فيجب علين .  اليت تبنتها القمة العربية يف بريوت       

  .بغريها ننحين هلا وحنقق باملفاوضات ما مل نستطيع أن حنققه بل املوج 
فشعب الـداخل   ) شعب الداخل وشعب الشتات     (وعلى القيادة الفلسطينية أن تدرك معاناة الشعبني        

ما شعب الشتات فهو ال يقل معاناة       أه  يتعرض يوميا للقصف واالغتياالت ومالحقة املخلصني من أبناء       
ويتعرض لكثري من املشاكل كان آخرها طرد العراقيني هلم من مساكنهم الشـعبية الـيت               نظريه  عن  

وفرها هلم صدام حسني بإجيارات رمزية وعادوا إىل اخليام كما كانوا وما سوف يتعرض لـه البقيـة                  
لقيادام وطلبها علنا    أمريكا  اسرائيل و الحقة  مبوانتهاءا  من لبنان بسحب اجلنسية منهم      الباقية ابتداء   

  . ن سوريا بإقفال مكاتبهم م
أن يـتم   ) شعب الشتات   ( مجيع الدول اليت يوجد ا فلسطينيني       جيب على   : ومن هذا املنطلق أقول     

توطينهم ومنحهم احلق يف احلصول على اجلنسية من منطلق اخلطوات العملية ال الومهية اليت يعيشوا               
وبالتايل تساهم هـذه الـدول يف حـل مشـكالم           عام  55الغائبة منذ    أمل عودم إىل فلسطني      يف

ال وبال عليها ألن اسرائيل واملتحالفني معها سيالحقوم اينما وجدوا حـىت            . ها  فيفعالني  ويصبحوا  



يكونوا مربرا الحتالل اراضي ومناطق عربية جديدة أو هم سيضيقون ذعرا بعيشـة اهلـوان الـيت                 
 .يعيشوا ويبحثون عن طرق جديدة للمقاومة يف أي مكان للتعبري عن هويتهم املفقودة 

ان أمل العودة أصبح جدل الفائدة منه  ألن املؤشرات اآلن تشري اىل أن االجتاه والفلك الذي يـدور                   
كـرر  لـذا أ  , فيه العرب مل ميض أبدا حنو املسار الصحيح وخاصة فيما له عالقة بالقضية الفلسطينية               

فهم يائسون مـن     , فأقول على الدول العربية منح فلسطينيوا الشتات جنسية البلد اليت يعيشون فيه             
 . اخل ..اجلنسية وحق التصويت حق وحق املواطنة وحق العودة 

القضاء على العمالء الم    على املنظمات الفلسطينية املتشددة أن تدخل مرحلة        , وعود على ذي بدء     
 للسحق طاملـا أـا      ضوإعادة تنظيم صفوفها داخل الدولة الدميوقراطية حىت ال تتعر        ,  سبب البالء   

وتعي جيدا درس العراق الذي مل يستطيع قادتـه         ) تصنيف أمريكي (صنفت ضمن املنظمات اإلرهابية     
 . أن يفهموا املعادلة فسحقوا وسحق معهم الشعب العراقي 

قبـل    إىل ذلك    ت سالم مع إسرائيل وأمريكا أن تسعى      معاهدافعلى مجيع الدول العربية اليت مل توقع        
احـدى   وان ترسيم احلدود مع الدولة العربية        .فالطوفان قادم والعاصفة آتية ال حمالة       . فوات األوان   

أمر ضروري حىت تتوقف عن التمدد وتبدأ يف مرحلة االنكماش أو االنسـحاب             الواليات االمريكية   
 . حسب قرارات االمم املتحدة 

 ولكن بعض العمليات اجلراحية اليت تستأصـل        أمل ودم    عملية جراحية بدون     د أقول أنه ال توج    كما
فـاجلزء  . عضواً ما  يف اجلسم البشري هي عمليات ناجحة لبقاء صاحب هذا اجلسم على قيد احلياة                 

   .السرطان جيب أن يستأصل قبل أن يقضي على اجلزء غري املصاب باملصاب
 يقفوا معاضـدين    وأن  عن معارضة قادة دوهلم     العربية أن تكف     قوى املعارضة    مجيعأناشد    هنا   ومن
 . القادة جنبوا شعوم جزًء من األذى ألن .  ال معارضني هلم 

وأقول جلميع الشرفاء اللذين يقوموا مبظاهرات أن يوقفوها حيث أن هذه املظاهرات واليت قامت يف                
تثن قادة الواليات املتحدة عن القيام بعمل عسـكري ضـد        مل  ومجيع دول العامل ، أا مضيعة للوقت        

 . العراق 
وأقول جلميع اللذين يقوموا حبرق األعالم سواء كانت شرقية أو غربية أن يكفوا عن هـذا العمـل                  

 . الشعوب ويعطي نتائج سلبية االزامي ألن ذلك يثري مشاعر 



قف أمام العمالق األمريكي وهي تعلم متاما       ت  تلك أمثلة من الدروس املاثلة أمامنا  فالدول الصناعية مل         
ولننظر كيف اآلن حتاول أن تعتذر للعمالق األمريكي فمنهم من اعتـذر            . مدى خسائرها يف العراق     

   . ينتظر فعال ومنهم من 
تحقيق مطالبنـا املتعطشـة إىل      لاجلاد واألخذ بأسباب النجاح     اال بالعمل   أن احللم العريب لن يتحقق      

وكثري من العرب مل يستيقظوا من       , سبتمرب/11فإسرائيل قد استفادت من دروس      . مان   واأل السالم
 الذين يتمنون له اية متـزج     "  ريباحللم الع "  العميق حىت اآلن بانتظار اية فيلم حيمل عنواناً          همنوم

 . التراجيديا بالفرح 
ها، بقي يل هنا أن أغسـل مفهـوم         أن العني ال تواجه املخرز ، حكمة حتمل معاين كثرية فلنستفيد من           

نكـر  ال أحد يسـتطيع أن ي     : امية فأقول   بعض القراء الذين يتصورون أن هذا املقال حيمل معاين از         
ما  والصواريخ املوجهة بالليزر ، ولكن       16كيف احلجر الفلسطيين يواجه الدبابة واالباتشي وال اف       

لو استمروا ذه الطريقة فسـيتم نقلـهم اىل          مبعادلة بسيطة ستكتشفوا أن الفلسطينيون       النتيجة ؟   
 .  جوانتانامو هلم ات ميات خشية انقراضهم أو تتعهد أمريكا بتوسعة معسكرحم

  الرياض –مصطفى الغريب 
  ميالدية25/6/2003
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 جديدتين" غبراء"و"داحس"أقالم خمسة تنتج

على الرغم من أن النقد البناء سمة من سمات المجتمعات المتقدمة وعلى الرغم 

من حاجتنا الماسة إليه، في ظل عيوبنا الكثيرة وأوضاعنا المتأزمة وعلى أننا 

جميعا ننادي به إال أن النقد في مجتمعنا يظل شيئا آخر، فقضايا األمة اإلسالمية 

والعربية تذوب أو تتبخر وتتفاقم مشكالتها وتزداد عيوبها واألقالم في تجاذب 

سلبي أو تعاط تسيره ردات األفعال تارة واألغراض الشخصية تارة أخرى إما 

لكون المشكلة أو القضية التي تناقش إنما تقع خلف الخطوط الحمراء، أو ألن 

وهكذا تشوه القضية. البعض يتشكك مما يمكن أن يكون مع استصحابه لنوايا الغير

وتتغير معالمها أو تصبح في عداد من كتب عليه هلك هالك فأنت إذا ما تحدثت 

بحديث ال يود البعض الحديث عنه فال تأمن أن تكون على األقل متهما بإحدى 

إما أنك متزمت رجعي أو فاجر علماني أو أنك مواطن غير صالح على أن : ثالث

الجميع في الجملة ينادي بحرية الرأي ولكن البعض يضيق بها ذرعا إذا ما كان 

في المحك فتجد أنه يسارع إلى مقت الحرية وينادي بالتخلص منها والبعض اآلخر 

يفرح بها فرحا مجنونا ولذا فإنه يقتحم األمور اقتحاما غريبا غير آبه بالحدود 

الالجغرافية لكل مجتمع وكل زمن، نعم هناك أقالم ربما تكتب ما ليس لها به علم 

وحين تكتب عن قضايا األمة أو تصور عيوبها تزيد الملح والفلفل عن القدر الذي 

يطيقه القوي األمين وربما تخوض في سياق هي بغنى عنه على األغلب لن يقدم 

المجتمع ولن يتيح له فرصة الوقوف في طرف الصف األول، بل إن بعض هذه 

األقالم ربما أغراها العزف على أوتار الكلم وراق لها ذلك النغم الذي لعله يلفت 

األنظار أحيانا فعبثت بأصول الديانات أو امتدت يداها إلى القيم التي يعتز بها 

المجتمع شأنه شأن أي مجتمع في العالم يفخر بما نشأ وترعرع عليه حتى إن 

القارئ العادي إذا قرأ لهؤالء أو استمع إلى حديثهم يالحظ أنهم بالفعل زودوها 

 .حبتين

أما القارئ المثقف فقد ال يستطيع أن يواصل القراءة أو االستماع دونما أن تتقدمه 

 .كاسحة ألغام

وفي نظري إن هذا النوع من الطرح يمتلك المواصفات القياسية إلنتاج داحس 

 .والغبراء في شكل جديد

وأقالم أخرى توسوس في كل شيء بل ربما اختلط عليها األمر فأصبحت ال تفرق 

بين األفعى والحبل تغرق في قراءة ما وراء الكلمات أكثر من الكلمات وتتوجس 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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وهي توفر ماليين فرص العمل للمقيمين وتدر مليارات الرياالت دون عودة وتؤثر 

 ). تستر(على كمية السيولة المتداولة وتتضمن شيئاً من الـ

وإذا كانت البطالة موجودة حقا فأنا أقول بكل ثقة إنها من صنع المواطن نفسه 

. وهي نتيجة حرية أعطيت من الدولة ألشخاص ال يعرفون قيمتها وقيمة الوطن

يظهر على السطح أيضاً في اآلونة األخيرة التذمر المستمر من أسعار الخدمات 

إلخ، ببساطة ألن المواطن لم يعتد على العطاء فالمفهوم ... اتصاالت كهرباء ماء

وحسنا فعلت الدولة حين خصخصت بعض . السائد هو أن الدولة تعطي فقط

شركات الخدمات لترمي الكرة في ملعب المواطن وإن كنت أعتقد أن الجدوى لن 

 .تكون كما هو متوقع

نطالع عبر الصحف يوميا عدداً من مبادرات من رجال األعمال بشأن توطين 

الوظائف ويقترح كثير منهم القيام بدورات تدريبية للمواطن طالب العمل وينتهي 

غالبية هؤالء إلى أن أحد األسباب الرئيسة لعدم توظيف المواطن هو قلة الخبرة 

والتدريب ولكن هذا غير صحيح وهم أول من يعلم ذلك، وغالبية الوافدين يتم 

باستثناء األطباء وبعض التخصصات الدقيقة التي ) على رأس العمل(تدريبهم 

 .يحتاجها أي مجتمع مهما كان متطورا إداريا

إن تقاطع المصالح بين الفئات المتنفذة والمواطن العادي تبقى سدا منيعا يمنع 

تسليط الضوء على السبب الحقيقي لعدم توطين الوظائف، وإذا كنا نجد العذر 

للمواطن العادي في تستره بسبب جهل أو فقر وهو عذر ال يمكن قبوله بأية حال 

من األحوال، فإننا حتما ال يمكن أن نجد العذر لرجال األعمال الذين شبعوا من 

هذا الوطن وأقصى ما يمكن أن يقدموه هو التنظير عبر الصحف أو إقامة دورات 

تدريبية بحجة تدريب المواطن وتجهيزه لسوق العمل فقط إلظهار الوالء وهو أمر 

 .أصبح ممجوجاً ألننا نعلم علم اليقين أن غالبية هؤالء هدفهم الربح أوال وأخيرا

والخضار والبنشر " الليموزين"وأحداث ... إلخ% 10و% 5إن حكاية سعودة 

أصبحت غير مجدية ألن هناك من يعلم أن كل هذا الضجيج ينتهي بانتهاء اللجان 

إن معالجة شأن السعودة أمر يمكن حله بااللتفات إلى السبب . المكلفة لهذا الغرض

 .الرئيس عن طريق أعضاء مجلس الشورى فهم في النهاية مواطنون مثلنا

 مصرفي -خالد صالح الدليمان 

 

 لن يستقر العالم بدون مشاركة الدول الفقيرة

لكن . أمريكا األقوى في العالم، واألكثر قدرة على التدخل عسكريا أينما كان

وصحيح أن أمريكا قد أزاحت النظام البعثي في . وضعها األمني ما زال في خطر

العراق ولكنها ال تستطيع أن تمسح األفكار القومية اإلسالمية التي يتبناها 

المسلمون عموما ألن هذه األفكار هي في الصدور والعقول وهي سر حضارة 

 .المسلمين سابقا وحاضرا ومستقبال

وهنا نستطيع القول إن على أمريكا أن تقوم بإستراتيجية جديدة تقوم على تنظيم 

 .جديد ووسائل جديدة وعقلّية مبتكرة من نوع جديد تواكب به األحداث
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سبتمبر فقدت قدرتها الردعية بشكل فاضح، وأصبح  / 11صحيح أن أمريكا مع 

لزاما عليها استعادة تلك الصورة الفاعلة بشكل سريع ولكن ال يعني ذلك أن تغزو 

أفغانستان والعراق و تهدد سوريا ولبنان وكوريا وتفتح على نفسها أبوابا كانت 

 .مغلقة

الوقت يمضي في العراق، وهو محدود بالنسبة لواشنطن، لتثبت بأنه ال يزال في 

جعبتها ما تقدمه للعراق فالعراقيون قد عرفوا أن الحرب قد انتهت وأنهم إلى اآلن 

يطالبون بقيادة جديدة تمثل جميع التيارات لتسير األمور نحو االستقرار وإعادة 

فقد تنشأ قوة مقاومة تتبنى محاربة , وإن لم يجدوا هذه القيادة الجديدة, اإلعمار

 .المحتل ومن ثم يعود األمر إلى االنهيار

وإذا استمرت األمور على ما هي عليه من الرغبة في السيطرة واستغالل الموارد 

بالمنطق األمريكي، فلن يكون بإمكان النظام العالمي الجديد االستجابة ألي مطلب 

 .من المطالب البشرية المتوحدة

فالهيمنة لم تعد مرتبطة في عالم اليوم المتفاعل والمتداخل بالقدرة على السيطرة 

واإلخضاع أو بالقوة المادية بقدر ما أصبحت ترتبط بإظهار القدرة على القيادة أي 

بالقوة المعنوية السياسية والفكرية والقدرة على إبداع الحلول المفيدة واإليجابية 

للمشاكالت الكبيرة التي خلفتها الحقب الماضية وتلك النابعة عن االندماج العالمي 

 . الراهن

وطالما بقيت الدول الصناعية بمجموعها رافضة لمشاركة الدول الفقيرة في بلورة 

جدول أعمال السياسة العالمية لن يكون هناك أي استقرار عالمي، وسوف تستمر 

 .حالة االضطراب والنزاع والفوضى

فالدول العظمى تستمر وتدوم بمقدار ما تتمتع به من ليونة وقدرة على التحّول 

والتأقلم مع المستجدات التي تطرأ، وأمريكا تعاني من مستجدات تهدد مركزها 

 .واستمرارها كقوة مهيمنة، فهل ستخرج من هذه التجربة سالمة؟

 الرياض  -مصطفى الغريب 
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 سقوط بغداد مهد الطريق خلارطة الطريق 
قبل سقوط بغداد بقليل عاد اجلدل حول خارطة الطريق وكأن تفاعل الغرب مع الشـرق األوسـط             
أشبه جبرعات معلومة التناول، سأتطرق يف مقايل هذا عن خارطة الطريق والتطرق إىل أهم البنود فيها                

 .إىل جانب رأي العرب والغرب هبا
 مبادرة أمريكية ومت مناقشتها لدى اجملموعة الرباعية الدولية برئاسـة الواليـات             هيريق  خارطة الط 

 وكان الغرض من اخلطـة هـو تسـوية    . د األوريب وروسيا واألمم املتحدة املتحدة األمريكية واالحتا  
إهناء العنف  القضية الفلسطينية وإهناء الصراع يف الشرق األوسط وهذا ال ميكن حتقيقه إال من خالل               

 إىل جانب إزالة العقبات اليت حتول دون حتقيقهـا  اسـتكماال ملسـرية    الطرفني  اإلرهاب، من قبلو
 .السالم يف الشرق األوسط واليت كانت بادرهتا يف مدريد

( واملرحلة الثانية ) االنتخابات/ التحول ( إن هذه اخلطة هي مشروع من ثالثة مراحل، املرحلة األوىل      
 م، وهي يف    2005، وختلص اخلطة إىل إقامة دولة فلسطينية عام         )الدولة  ( ثالثة  واملرحلة ال ) اإلنتقال  

حد ذاهتا ال تكِف لشق الطريق أمام احلكومة الفلسطينية فهي تعترب مسودة من مسودات خمتلفة خلطة                
ا مل  السالم حتفظ بشأهنا اإلسرائيليون والفلسطينيون فاإلسرائيليون يعتربوهنا جمرد ورقة ال معىن هلـا إذ             

 أمريكيني بدءوا يف اآلونة     ينفذ الفلسطينيون االلتزامات اليت حددها شارون وبوش علماً بأن مسؤولني         
 ناإلسرائيليو( األخرية يصفون اخلطة بأهنا وثيقة متطورة ميكن أن يطرأ عليها تغيري مع تنفيذ األطراف               

 . أجزاء منها) والفلسطينيون 
 : قاط أمهها وميكن هنا تلخيص اخلطة إىل جمموعة ن

 .اضطالع السلطة الفلسطينية فورا بوقف العنف وإجراء إصالحات دميقراطية -
قيام إسرائيل خبطوات لتخفيف القيود املفروضة على الفلسطينيني، إضافة إىل قيامها بتجميد             -

العمل يف املستوطنات القائمة بالضفة الغربية وقطاع غزة وسحب قواهتا من املدن اليت أغلقتها  
 .مليات فدائيةعقب ع

أن تلتزم السلطة الفلسطينية إصدار بيان يؤكد حق إسرائيل يف الوجود وحقها يف السـالم                 -
واألمن، على أن تصدر إسرائيل يف املقابل بيانا مماثال تلتزم فيه بقبول دولة فلسطينية تعـيش                

 .جنبا إىل جنب مع دولة إسرائيل
 املنظمات املسلحة مصادرة كافة األسلحة غري القانونية ويتم تفكيك  -
 إقرار دستور الدولة الفلسطينية الدميوقراطية املستقلة  -



ان أمل العودة أصبح جدل الفائدة منه  ألن املؤشرات اآلن تشري اىل أن االجتاه والفلك الذي يـدور                   
لـذا أكـرر    ، القضية الفلسطينية   فيه العرب مل ميض أبدا حنو املسار الصحيح وخاصة فيما له عالقة ب            

فهم يائسون مـن     ، فأقول على الدول العربية منح فلسطينيوا الشتات جنسية البلد اليت يعيشون فيه             
 . اخل ..اجلنسية وحق التصويت حق وحق املواطنة وحق العودة 

القضاء على العمالء الهنم    على املنظمات الفلسطينية املتشددة أن تدخل مرحلة        ، وعود على ذي بدء     
 للسحق طاملـا أهنـا      ضوإعادة تنظيم صفوفها داخل الدولة الدميوقراطية حىت ال تتعر        ،  سبب البالء   

وتعي جيدا درس العراق الذي مل يستطيع قادتـه         ) تصنيف أمريكي (صنفت ضمن املنظمات اإلرهابية     
 . أن يفهموا املعادلة فسحقوا وسحق معهم الشعب العراقي 

قبـل    إىل ذلك    معاهدات سالم مع إسرائيل وأمريكا أن تسعى       مجيع الدول العربية اليت مل توقع        فعلى
احـدى   وان ترسيم احلدود مع الدولة العربية        .فالطوفان قادم والعاصفة آتية ال حمالة       . فوات األوان   

النسـحاب  أمر ضروري حىت تتوقف عن التمدد وتبدأ يف مرحلة االنكماش أو ا           الواليات االمريكية   
 . حسب قرارات االمم املتحدة 

 ولكن بعض العمليات اجلراحية اليت تستأصـل        أمل ودم    عملية جراحية بدون     دكما أقول أنه ال توج    
فـاجلزء  . عضواً ما  يف اجلسم البشري هي عمليات ناجحة لبقاء صاحب هذا اجلسم على قيد احلياة          

   .اجلزء غري املصابالسرطان جيب أن يستأصل قبل أن يقضي على  باملصاب
 يقفوا معاضـدين    وأن  عن معارضة قادة دوهلم     العربية أن تكف    مجيع قوى املعارضة    أناشد    هنا   ومن
 . القادة جنبوا شعوهبم جزًء من األذى ألن .  ال معارضني هلم 

وأقول جلميع الشرفاء اللذين يقوموا مبظاهرات أن يوقفوها حيث أن هذه املظاهرات واليت قامت يف               
مل تثن قادة الواليات املتحدة عن القيام بعمل عسـكري ضـد     ومجيع دول العامل ، أهنا مضيعة للوقت        

 . العراق 
وأقول جلميع اللذين يقوموا حبرق األعالم سواء كانت شرقية أو غربية أن يكفوا عن هـذا العمـل                  

 . الشعوب ويعطي نتائج سلبية االهنزامي ألن ذلك يثري مشاعر 
قف أمام العمالق األمريكي وهي تعلم متاما       تلدروس املاثلة أمامنا  فالدول الصناعية مل        تلك أمثلة من ا   

ولننظر كيف اآلن حتاول أن تعتذر للعمالق األمريكي فمنهم من اعتـذر            . مدى خسائرها يف العراق     
   . ينتظر فعال ومنهم من 



تحقيق مطالبنـا املتعطشـة إىل      ل اجلاد واألخذ بأسباب النجاح   اال بالعمل   أن احللم العريب لن يتحقق      
وكثري من العرب مل يستيقظوا من       ، سبتمرب/11فإسرائيل قد استفادت من دروس      .  واألمان   السالم
 الذين يتمنون له هناية متـزج     "  ريباحللم الع "  العميق حىت اآلن بانتظار هناية فيلم حيمل عنواناً          همنوم

 . التراجيديا بالفرح 
خرز ، حكمة حتمل معاين كثرية فلنستفيد منها، بقي يل هنا أن أغسـل مفهـوم                أن العني ال تواجه امل    

نكـر  ال أحد يسـتطيع أن ي     : امية فأقول   بعض القراء الذين يتصورون أن هذا املقال حيمل معاين اهنز         
ما  والصواريخ املوجهة بالليزر ، ولكن       16كيف احلجر الفلسطيين يواجه الدبابة واالباتشي وال اف       

 مبعادلة بسيطة ستكتشفوا أن الفلسطينيون لو استمروا هبذه الطريقة فسـيتم نقلـهم اىل               النتيجة ؟   
 .  جوانتانامو هلم ات ميات خشية انقراضهم أو تتعهد أمريكا بتوسعة معسكرحم

  الرياض –مصطفى الغريب 
  ميالدية13/5/2003

 



 
  !حط عن بعارينك

 الشيحي صالح
غير أن ...! أعلم أنه ليس ثمة جديد عندما نتحدث عن الروتين

هو مآسيه المستمرة؛ ومنها ما يقوله أحدهم في رسالة  الجديد
وأن تقدمت بطلب  سبق"طويلة عجيبة حاولت اختصارها

نا تبدأ المشكلة في تفسير الشروط ترخيص مستودع أدوية وه
اإلداري والشروط التي تبدو سهله وسلسة عند  وفي الروتين

" والعقبات عند تنفيذها بدايتها، واصطدمنا بكثير من المشكالت
 تقدمنا بطلب إنشاء مستودع أدوية حسب: "ـ ويضيف مندهشاً

النظام، فكان التقدم بالطلب قبل سنة ونصف السنة ولم ينتهى 
ومن الضرر الذي وقع: "إلى أن يقول !"...ضوع حتى اآلنالمو

ينتهى  علينا دفع إيجار مستودع لمدة سنة ونصف السنة ولم
الترخيص النهائي ودفع رواتب الصيدلي طيلة هذه المدة ـ أي

ندفع رواتب الصيدلي السعودي لمدة ال تقل  يعني أننا البد أن
من هذا  عن سنة ونصف ولم نأخذ الترخيص حتى نستفيد

، "...بين حانا ومانا ضيعنا لحانا"وكما يقول المثل . الصيدلي
تنتهي ميزانيتنا المرصودة قبل أن نأخذ الترخيص وال ندري هل

يا ناس : "المحزن المخجل إلى أن يختم بقوله!"... أم ماذا؟
 دعونا نتقدم وننجز ونعمل ال نتخلف وغيرنا يصل ونحن لم نبدأ
بعد، وأود أن أذكر لقد تقدمنا بالطلب نفسه في أمريكا للحصول

باألدوية وحصلنا عليه وخلصنا الموضوع على ترخيص لالتجار
أن نستثمر من زمان واحنا شغالين في هذا الموضوع فهل يعقل

. أموالنا في الخارج حتى ال نصطدم بالعقبات والروتين القاتل
ي أحل مشكلتك فأقول لك صاحبي؛ أما أنك كتبت لي ك شوف يا"
) بعض(يكتسبها  ؛ فالقمة والقيمة ال)حط عن بعارينك(

  .!المسؤولين إن لم ُيعقدوا األمور ويتسلحوا بهذا الداء القاتل
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  "إيمان القحطاني"ردا على 
  فقط ؟" العنوسة" هل أصبحت المشكلة في مصطلح

 أود أن أقول إذا افترضنا 872في العدد  إلیمان القحطاني" العنوسة النسيج االجتماعي القاتم"تعقيبا على مقال 
ة قد حلت ولم من قاموسنا االجتماعي فهل تكون بذلك المشكل جدال ووافق الجميع على إسقاط مصطلح العنوسة

ما العيب في أننا نواجه الواقع المریر ونخوض في غمار إیجاد الحلول بالتوعية  تبق أنثى إال وقد تزوجت ثم
آابوسا رجاليا  لكل مسؤول فالبد من تعریف لمصطلح موجود شئنا أم أبينا وهل إذا لم تكن العنوسة الجادة

المعادلة سواء آان زوجا یرغب في  هو طرف مهم فيتستطيع المرأة حل مشكلتها بنفسها دون تدخل الرجل و
عاجزا ویحتاج لتكون بنته عانسا آي تقوم بواجباته أو  الزواج ویحتاج إلى تسهيل أموره في هذا الشأن أو أبا

الثقيلة وهل آل العوانس بالمعنى المفترض هن نساء عامالت ال وقت لدیهن للزواج  متوفى لتقوم برعایة ترآته
أختلف معك تماما  إنني، ولية وهل مجرد مصطلح العنوسة یسحق المرأة نفسيا واجتماعيا أم العكسبالمسؤ لتقوم

أصبحت العنوسة آابوسا رجاليا فنصبح  في الرأي فلو لم تكن المشكلة تقض مضاجع الرجال قبل النساء لما
  .آالنعامة عند الخطر تدس رأسها في التراب

فإذا آان . والسالم هذا ما جاءت به شریعة النبي محمد عليه الصالةحق الزواج للمرأة آما هو للرجل و إن
المغالطات التي ألصقت بالمرأة فلنتفق مصطلح العنوسة داخل المجتمع السعودي على وجه الخصوص به بعض

أن "أن نحل هذه المشكلة وما أسبابها لقد ذآرت في مقالك  على مصطلح آخر ولكن جوهر المشكلة هي آيف لنا
ولو لم یكن هذا " زواج المرأة حتى ال تلصق بها تهم تخل باألخالق والشرف  لمصطلح أرید به تعجيلهذا ا

وهل . بالزواج "من یستطيع منهم الباءة"معشر الشباب ) صلى اهللا عليه وسلم(فلماذا طالب الرسول  صحيحا
طبيق السنة الشریفة أم هذا الدین من ت المجتمعات المدنية إذا مرت بتغيرات جذریة في نسيجها االجتماعي تعفيها

  .لكل زمان ومكان
إیجاد مقصات رقابية على هذا المصطلح الذي تدعين فيه أنه یدمر إنسانيتنا أم  وهل صحيح بات من الالزم

. المصطلح لب المشكلة وحلها حال جذریا بتضافر جهود الجميع لحل ما نستطيع من أسباب هذا الغوص في
جنس أو لون عمال بقوله  يق نصوص الشریعة التي تحث على الزواج دون تمييز بينسواء بالتوعية أو بتطب

  .ال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى) صلى اهللا عليه وسلم(
  .هل أصبحت المشكلة هي المصطلح أم الجوهر في أن هناك مشكلة تحتاج إلى حل؟

وتغير الظروف   تأتي بالدرجة األولىالحياة ومتطلباتها التي"فمن أسباب تأخر الزواج آما ذآرت هي
أیضا فعصر شد الحزام هو  وأنني هنا أخالفك الرأي" االقتصادیة من عصر الطفرة إلى عصر شد الحزام

آنا ننفق فيها على السفر والسياحة أآثر مما العصر المالئم ليبحث الرجل عن زوجة بدال من عصر الطفرة التي
  .ننفق على الزواج

  .نتأقلم مع عصر شد الحزام في ظل ظروف ومحن ال یعلم مداها إال اهللا سبحانه وتعالى نوالبد لنا من أ
أمام الذآر واألنثى في تحقيق  آما أن التقسيمات االجتماعية أو ما یطلق عليه النظام القبلي یقف عائقا حقيقيا"

  .ن العرق دساسوسلم تخيروا لنطفكم فإ فما الرد على قوله صلى اهللا عليه" رغبتيهما بالزواج
صلى اهللا عليه (المهور فما رأیك في الرجل الذي أتى النبي أما ما أتيت به على مضض في قضية الغلو في

 وفي النهایة أود أن. التمس ولو خاتما من حدید: ألتزوج فقال له عليه الصالة والسالم وقال لم أجد مهرا) وسلم
 مشكلة ترید حال؟  أن تحل بمجتمعنا سمها ما شئت ولكن هيأقول البد لنا من االعتراف بأن هناك مشكلة یجب

   الرياض-مصطفى الغريب

ة ال ة٢الثالثة ال افق١٤٢٣ذ ال ا٢١ه ٢ف ٣  
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  "الوطن"تعليقاً على خرب 
  جادة قرارات ارجتالية حتتاج إىل دراسة

إجازات العمال املقيمني يف  متديد تأشريات" خبرب حتت عنوان 12/5/2003يوم " الوطن "طالعتنا 
طالعنا يف الصحيفة نفسها إلغاء  وقبل أقل من شهرين"..  أشهر بدال من شهرين6عودية إىل الس

كنا أليس ذلك يعترب ارجتالية يف اختاذ ، كما القانون السابق وحتديد املدة بشهرين وها حنن نعود
 ماليني غري سعودي يعيشون على أرض هذه 7أكثر من  القرارات والسيما من إدارة تتحكم مبصري

يف طريق امللك فهد الطابور الطويل على غري العادة وملا سألت  البالد؟ وقد شدين فضويل وأنا أسري
هناك تنسيقا بني اجلوازات وبني إدارة التعليم بطلب السجل املدين لكل  عن سبب ذلك اتضح أن

م وملا غري سعوديني أي طلب برنت لكل طالب وال ندري ما هي اإلحصاءات الدقيقة هل طالب وطالبة
اجلوازات أن ذلك سريهق موظفي اجلوازات وهذا الطلب غري منطقي عادوا عن قرارهم  وجدت
اليت  االكتفاء بأخذ صورة من اإلقامة واجلواز لويل أمر الطالب والسيما أن صيغة اخلطابات وطلبوا

" يف املدارس أنه يف خالل يومني نريد هذا الكشف وإال سنضطر إىل عدم استقبالكم"أعطيت للطالب 
مث لو افترضنا أن . االمتحانات؟ أليس يف ذلك إجحاف حبق الطلبة الصغار وحنن على أعتاب أبواب

  .أال حيق هلذا الطفل أن يتعلم؟ ,ويل أمر هذا الطالب مسافر لعمل ما خارج السعودية
 . أم ماذا؟لديه مشكلة ما؟ أليس من حقه أن يتعلم نعم األمن مطلوب ولكن ما ذنب طفل أحد والديه

كتاب هلم زوايا معروفة لعلهم يسامهون يف إصالح تعليم األطفال  الرجاء تسليط األضواء من قبل
 .فنحن نعلمهم أهنم إخوان يف الدين ونفرق بينهم يف املعاملة، بالتفرقة فيما بينهم وأن جينبوهم شعورا

ديننا نعلم أنه ال  ن خطر اجلرمية ويفإننا نعرف متاما ما قيمة العلم جلميع الفئات وكيف أن العلم حيد م
  .تزر وازرة وزر أخرى؟

 
   الرياض-مصطفى الغريب 
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 :رداً على عبدالفتاح أبو مدين

 الغياب الفكري والثقافي سبب التنافر بين خطنا الوطني وبعض شرائح المجتمع

" الوطن"قال عبدالفتاح أبو مدين رئيس النادي األدبي في جدة لصفحة الثقافة في 

إن سبب بعد األندية األدبية عن مخاطبة الشباب هو الخط  6/4/1424يوم األحد 

الرسمي أي إن األندية ال تتحرك بحرية وإنها محاطة بتوجيهات عليا وهذا كالم ال 

غبار عليه ولكنه كلمة حق أريد بها باطل فأنديتنا األدبية نائمة أصالً فنتاجها في 

الغالب األعم ال يتعدى أصحاب السعادة أعضاءها يتراوح ذلك اإلنتاج بين القصة 

بكسر النون، أما النتاج الفكري المؤثر ) المبنجة(الهزلية والرواية العائمة والندوة

في بنية المجتمع حضارة ومواطنة وتعايشاً في القرية الكونية فلم يطرقه ناٍد من 

أنديتنا باستثناء نادي أبها األدبي الذي يتحفنا بين الفينة واألخرى بنتاج أدبي 

وفكري مؤثر جداً في محيطه وهذه شهادة حق غير مدفوعة الثمن وحتى ال أكون 

منظراً بال دليل إدانة على سبات أنديتنا األدبية األبدي أقول لألستاذ عبدالفتاح أبو 

مدين لقد ذهبنا إلى مدريد وأوسلو وأخيراً إلى شرم الشيخ وفي أثناء ذلك التزمنا 

بمعاهدات وقوانين ومواثيق ثم ذهبنا إلى قمم اقتصادية كبرى مثل دافوس وغيرها 

وترتب على ذلك أيضاً التزام قانوني باالنفتاح االقتصادي على العالم ال يعفي أحداً 

من قيده تحت ما يسمى بالتجارة العالمية الحرة وفك القيود عن السلع بدءاً بالبصلة 

وانتهاء بالرقائق اإللكترونية، وهذه قرارات استراتيجية كما يعلم األستاذ عبدالفتاح 

أبو مدين بحاجة لمواكبة ثقافية تهيئ الشعب لقبول مصوغاتها التي التزم بها ولي 

ماذا قدمت أنديتنا األدبية حيال تهيئة شعبنا للقبول : والسؤال هنا. األمر أمام العالم

بهذه القرارات االستراتيجية التي التزمنا بها أمام العالم؟ والجواب أن مثقفينا لم 

يقدموا شيئاً يدعم هذه القرارات االستراتيجية وهذه خطية كبرى يسأل عنها رموز 

أنديتنا الثقافية فهؤالء محسوبون على نهج الدولة وال بد أن يسايروا ويحاذوا 

منطلقاتها ويدعموا التزاماتها الدولية من خالل طروحاتهم الفكرية الشجاعة وهو 

ما ال تستطيع أنديتنا األدبية أن تدعيه إما غفلة وإما إهماالً ومن هذا المنطلق كانت 

تلك القرارات االستراتيجية أعني الذهاب إلى مدريد وأوسلو وأخيرا شرم الشيخ 

بال تغطية فكرية توعوية تثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لينسجم مع خط 

وهذا الغياب الثقافي ألنديتنا األدبية هو السبب الرئيس في التنافر . وطنه السياسي

الواضح بين خطنا الوطني وبين بعض شرائح المجتمع، وال أظن عبدالفتاح أبو 

مدين وأترابه رؤساء أنديتنا األدبية يغيب عنهم ذلك، فالقرارات االستراتيجية 

قائمة المراسالت

إشتراك 
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إننا في هذه األيام يجب أن ننظر لنقاط االلتقاء من أجل جمع الكلمة ونبتعد عن 

نقاط الخالف التي تثير النعرات الطائفية والحزبية وتثير ماال داعي له من أمور 

 .نحن في غنى عنها في هذه األيام

ونفهم ما يدور حولنا ونستشعر أننا نعيش.... يجب أن نستوعب حقيقة الواقع اليوم

عالم يسير وفق وضعية خاصة إن لم ..... اليوم حياة أخرى في عالم سريع التغير

وسنندب حظنا إن ..نتالءم معها ونقف موقفا جادا وذكيا سنكون في قافلة الخاسرين

 ..وقعنا كما وقع آخرون واختفوا من عالم الوجود السياسي واالجتماعي 

إن هذا البلد يتعرض لهجمة مقصودة تتطلب منا أن نتعامل معها بحكمة 

فال نتنازل عن ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا التي هي أساس عقيدتنا التي ...وقوة 

ارتضيناها أن تحكم حياتنا وتكون هي المرجع األساسي لنا في هذه الحياة ، كذلك 

على الجانب اآلخر يجب أال نقف مكتوفي األيدي في صف المتفرجين وكأن األمر 

بل يجب أن نخطو خطى نحو وقف هذه الهجمات ...نسمع فقط..ال يعنينا

واإلصالح الذي يبدأ من .....بالتصحيح لكل معوج والتوضيح لكل مبهم و خاطئ

لذا كانت فكرة الحوار الفكري الوطني فكرة إصالحية داخلية تخطو ..... الداخل

 ... بالمجتمع السعودي خطى سريعة نحو اإلصالح والتصحيح 

 الظهران -صقر العنزي 

 

 تعقيبا على الشيحي

 الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

16/5/2003في " لكن"لقد أعجبت باالعتراف الذي كتبه صالح الشيحي في زاوية 

. 

وأقول إن هناك من يصمون آذانهم ويعتبرون أن ما حدث جريمة دخيلة على 

مجتمعنا، وأعجبني الكاتب أكثر عندما قال فنحن في عرف هؤالء مجتمع طاهر 

ولماذا في كل مرة ننفي أن يكون الفاعل من بني جلدتنا وممن يدين بديننا . ومثالي

ويعيش بين ظهرانينا ونصف أنفسنا وكأننا شعب اهللا المختار لنكرر الفهم الخاطئ 

إننا إن لم . للعالقة مع اآلخرين كل ذلك حتى ال نعترف بتصوراتنا المغلوطة

أليس في تاريخنا اإلسالمي . نتراجع عن هذه المواقف لن نتقدم خطوة إلى األمام

كثير من الحوادث والمواقف التي أدت إلى تشريعات مثل قطع يد السارق ورجم 

الزاني وجلد شارب الخمر وحد الحرابة لمن يحادون اهللا ورسوله ولوال هذه 

نتبع األخطاء . الشواهد لما أقيمت الحدود واعتبرنا أنفسنا مجتمعا طاهرا ومثاليا

. بأخطاء مماثلة حتى ال يظن أحد أننا تراجعنا عن مواقفنا بسبب الخوف أو الجبن

وأقول . نخاف أن يظن أحد أننا بدلنا ديننا أو انسلخنا عن ثوابتنا وعقيدتنا السمحة

وهنا أشكر الكاتب لمطالبته . إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

المبطنة من أحد الدعاة األكاديميين من ذوي الصيت والسمعة أن يقوم بدوره في 

التفاعل مع هذه القضية التي تحتاج إلى التفاعل من جميع أفراد المجتمع ناهيك 

يا أخي ال ألومك على ندمك على الوقت المستقطع من قراءتك لهذا . عن الصفوة
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وهنا أكرر يجب على جميع . األكاديمي الداعية وأحب أن أقول كثيرا هم هؤالء

فئات المجتمع االلتفاف خلف القيادة كل في مجاله حتى نقضي على بذرة الشر 

الموجودة لدى فئة ضلت الطريق ونقضي على الفتنة في مهدها قبل أن يستفحل 

وصدق والدنا القائد عندما قال إن كل من يساند هذه الفئة في . شررها وشرها

كما . إيجاد المبرر لهم ولو بكلمة فهو منهم ويجب علينا محاسبتهم وتقديمهم للعدالة

إن تفجيرات الرياض لن تؤثر "نثمن ما قاله وزير الخارجية األمير سعود الفيصل 

كما قال أيضا إن التفجيرات لن تشغلنا أو تغير " على مسيرة اإلصالحات السعودية

في شيء سوى زيادة تصميمنا على مكافحة اإلرهاب وأن محاربة األعمال 

اإلرهابية مسؤولية مشتركة بين المواطن والمسؤول خاصة في ظل اإلصالحات 

الشاملة التي ينتهجها قادتنا والتي تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية والتي ال 

 . تعني اكتساب الحقوق فحسب وإنما تحمل المسؤوليات والواجبات

إن حق المواطنة أن نحب هذا الوطن و نضحي من أجله كي نسعد فيه ويسعد 

 . أبناؤنا وأحفادنا

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 هل الغاية من السعودة هي التوظيف أم بناء األجيال؟

لقد شدني إلى هذه الكتابة بعض كلمات قرأتها في مقال عامر الشهراني في عدد 

يعاني كثير من أولياء األمور في الوقت الحاضر من الحيرة : "سابق جاء فيه

عندما يتخرج ابنه أو ابنته في المرحلة الثانوية بنسب متدنية أو تقديرات 

وينطبق هذا المقال على بعض أصحاب المعدالت العالية بحيث ال ". منخفضة

يستطيع بعضهم تحقيق أهدافه ويذهب إلى كلية لم يكن يفكر فيها على اإلطالق 

 .لمجرد أنه لم يقبل في الكلية التي كان يريدها

وهذا يدل على أن شبابنا ال يعرف ما هي ميوله المستقبلية فبعضهم يذهب إلى 

حيث الوجاهة ويحاول جاهداً وبشتى الوسائل االلتحاق بكليات معينة وبعضهم 

... يستجيب للضغوط العائلية ويذهب إلى الكلية التي يرغب فيها وهكذا األمر 

 .الكثير ال يعرف أين يتوجه والقليل يعرف قدراته ويذهب لها

أال يلفت ذلك األمر االنتباه إلى حاجة ملحة وهي كثيرا ما سمعناها من الناس وهي

معرفة ميول الطفل وهو صغير وتنمية قدراته في هذا المجال ويعطى لباقي المواد 

 .األولوية الثانية ويركز على تعليمه حسب ميوله الخاص

فلو استفدنا من المعاهد الفنية المنتشرة في بالدنا من حيث الفكرة فقط والنتائج 

المأمولة منها لوجدنا أن هذه المعاهد تهتم بطالبها من حيث التعليم الفني والتدريب 

المهني وأن كل طالب يعرف مجال دراسته وإذا ذهب إلى الكلية التقنية يعرف إلى 

أي قسم يتوجه وهذا يمنع تشتيت ذهن الطالب من جانب المستقبل العلمي والعملي 

 .وبذلك عرفنا ما هو توجه هذا الطالب. له

فلو طبقنا هذه الدراسة بعد مرحلة الصف الرابع االبتدائي أو األول متوسط بحيث 
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