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 تعقيباً على المغلوث

نظرت لألمور بسلبية ولم تتعرض إلى لب المشكلة وإلى إيجابيات الزواج من 

 السعوديات

/26/5بتاريخ  1030تعقيباً على ما كتبه األخ غازي المغلوث في العدد رقم 

فقد ذكر الكاتب العديد من سلبيات الزواج من غير السعوديات وهذا صحيح 1424

ولكنه لم يتطرق إلى إيجابيات الزواج من السعوديات سواء من السعوديين أو من 

المقيمين في السعودية للترغيب في هذا الزواج حيث نفس العادات والتقاليد والقيم 

ونفس النظام االجتماعي وبالتالي نقلل من حجم الكارثة المقبلة والسيما إذا 

استحدثت أنظمة تسهل اإلجراءات للراغبين في الزواج من السعوديات وخصوصا 

إذا توفرت الشروط المرجوة في هذه الزيجات من ناحية الكفاءة وغيرها وال 

 .تتعارض مع ما أقره الشرع الحنيف

ولسنا نغالي إذا ما قلنا إن مشروع الزواج من الداخل يحمل بين طياته بذور 

نجاحه، ويساعد المجتمع على المدى الطويل على التخلص من سلبيات القبيلي 

ولن يكون هناك . وغير القبيلي حيث ال فرق بين عربي أو أعجمي إال بالتقوى

اختالل لهذا الزواج ألنه يشتمل على الحد المالئم من التكافؤ والتناغم وبالتالي 

 .سيدخل الزوج والزوجة واألطفال في سعادة

وعتبي على الكاتب كبير وهو ينظر لألمور بسلبية ولم يتعرض إلى لب المشكلة 

تبين أنهن من  -حيث ذكر أن كثيرا من حاالت الزواج من غير السعوديات 

مستويات اجتماعية وتعليمية ومادية متدنية، ولم يوجه اللوم إلى الشخص نفسه 

الذي نفترض أنه عاقل وهو الذي يختار والكل يعلم أن العائالت المحافظة سواء 

كانت سعودية أو غير سعودية ال تزوج أي شخص مهما كان وكنتيجة لالختيار 

السيء فإن هذه الزوجة بالتأكيد سوف لن تحسن التعامل مع الزوج والتأدب معه، 

وإذا كان الزوج حريصا على تكوين أسرة ويعلم تماما أن . واإليفاء بحقوقه كاملة

اختياره لهذه الزوجة أو تلك سوف ينعكس بطبيعته على تربية األوالد فإنه لن 

 .يختار إال ما هو مناسب

وأما ما ذكر أن جيب السعودي مليء بما يسيل له لعاب أي عاقل وهنا يجب أن 

نتذكر كم نسبة العاطلين عن العمل وكم نسبة الفقراء في هذا البلد ويجب أن نثمن 

الحملة التي قادها سمو ولي العهد ضد الفقر في رمضان من العام الماضي وقيام 

. المحسنين بالتبرع بالوحدات السكنية، وقيام جمعيات لمساعدة الشباب على الزواج
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وأما ما قاله الكاتب بخصوص أن الجنسية السعودية مغرية للحصول عليها فكأنما 

يريد أن يقول إن األجنبيات فقط يرغبن في الزواج للحصول على الجنسية حتى 

تغير من سلوكها مع زوجها وتطلب االنفصال ومن ثم تتزوج ما يحلو لها طالما 

والكل يعلم أن المرأة السعودية تعاني أكثر من الرجل والظروف . أنها سعودية

المحيطة بها تدعونا للتعاطف معها لتسهيل زواجها بما ينص عليه الشرع الحنيف 

 . والرأي الحصيف

على االقتران ) غير السعودية(لماذا تقبل , وبخصوص السؤال الذي طرحه الكاتب

بالزوج السعودي الطاعن في السن، أو المعدد في الزوجات، وأن تنتقل معه إلى 

وسط اجتماعي مختلف تماما، ويقيدها بأمور كثيرة، وتزداد عليها روزنامة 

 الممنوعات والمحرمات؟ 

وكنت أود لو تساءل الكاتب لماذا هذا الزوج السعودي الطاعن في السن يرغب في

الزواج من الخارج ولماذا ال يقاطعه المجتمع ونقوم بالضرب على يده حتى ال 

يظلم نفسه ويظلم غيره وعليه يجب أن ننظر إلى عيوبنا أوال ونصححها قبل أن 

 . ننظر إلى عيوب اآلخرين

هم  -وصحيح أن ما ذكره الكاتب هو أن ضحية هذه الزيجات غير المتكافئة 

ذلك أن كثيرا من الحاالت التي انتهت باالنفصال أو  -األطفال بالدرجة األولى 

موت الزوج أو نحو ذلك، كان األطفال في الغالب يدفعون الثمن، فإن كانوا مع 

حرموا من رؤية األم لسنوات طويلة، لعدم وجود من يعطيهن تأشيرات  -األب 

دخول المملكة، ولماذا لم يتساءل الكاتب من باب الحرص على األطفال لماذا ال 

يحق لهذه الزوجة أن تأخذ تأشيرة لرعاية أطفالها حتى وإن لم يرغب الزوج في 

ذلك حتى ال يفقد األطفال حنان األم ورعايتها، ويتحمل الزوج وزر ما فعل أما أن 

 . نأخذ بيده ونظلم هذه األم وهو الذي تسبب في ذلك فال

تزداد معاناة األطفال بمراحل، بدءا  -أما إن كانوا مع األم في بلدها دون األب 

بحرمانهم من التعليم، لعدم وجود وثائق رسمية، وبالتالي يتحولون إلى أجانب في 

والكل يعلم شرعاً أن النفقة على األب . بلد أمهم، يقيمون بطريقة غير نظامية

فلماذا ال يلزم األب شرعاً باإلنفاق ثم لماذا ال تعطى األم الحق بالمطالبة بالنفقة 

 .بموجب عقد الزواج الشرعي

 مصطفى الغريب ـ الرياض

 

 

 "يزيد"تعليقا على كاريكاتير 

بعض نسائنا يخلعن الحجاب ويتنافسن في المكياج بمجرد خروجهن من األجواء

 السعودية 

حيث لم يكن خيالياً أو فكرة 1033في العدد " يزيد"أضحكني كثيراً كاريكاتير األخ 

وليس في باريس . وربما في أي موسم... بل حقيقة تتكرر كل صيف, مبالغا بها
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السنة الثالثة) 1043(م العدد 2003أغسطس  8هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  10الجمعة 

 
 

 :تعليقاً على خالد السيف

 المرأة لم تبلع لسانها بل حشَره داخل حلقها بعض الرجال 

" الوطن"تحدث الكثيرون عن حقوق المرأة ومنهم الكاتب خالد السيف في عدد 

وأنه ال يطالب بحقوقها سوى بعض الرجال وكذلك ذكر أن المرأة  14/5االثنين 

تعتقد أن حقوقها فقط هي قيادة السيارة ووضع صورتها على البطاقة الشخصية 

وأن المرأة بلعت صوتها أو أنها بلعت لسانها بحيث إنها ال تعرف وال تستطيع 

المطالبة بحقوقها التي ضمنها لها الدين اإلسالمي في القرآن والسنة، ونقول له إن 

المرأة لم تكف يوما عن المطالبة بحقوقها الشرعية كما جاء بها الدين اإلسالمي 

ولكن من تظن أنه سيستمع لها أو يستجيب؟ هل سيكون في حاالت مثل الوالد 

الذي يزوجها دون علمها وال تعرف بهذا الزواج إال من بطاقات الدعوة وهذا غير 

جائز؟ أو والدها الذي يأخذها من كنف والدتها بعد انفصالهما حتى لو لم تبلغ 

الفطام ليتركها مع أمه أو أهله وذلك ألن العادات والتقاليد تعيب عليه أال يأخذها 

دون الرجوع للشرع في ذلك فال أظن الشرع يبيح أخذها من أحضان أمها حتى 

ولو بلغت السنوات السبع ليتركها عند أهله وليس معه؟ وهل سيمنحها حقوقها 

الرجل الذي كاد يطرد ابنه العائد للمنزل بعد فترة غياب طويلة ألنه ضبطه يتناول 

وجبة الغداء مع أمه وأخواته وهذه األحداث ليست اختالقا من قبلي بل هي قصص 

واألخ هل سيمنحها حقوقها وهو الذي . خالل شهر واحد تقريبا" الوطن"نشرتها 

يقاطع األخت التي تطالب بنصيبها من ميراث والدها ألنه يرى أن من حقه 

حرمانها لحماية أمالك األسرة أو القبيلة من أن تذهب للغريب والغريب هنا هو 

إن أقرب إنسان نظن أنه سيمنحها حقوقها هو الزوج والذي هو . زوجها وأوالدها

نصفها اآلخر وهو سكنها وهي سكنه والذي نعرف أن أول ما يفعله في بعض 

الحاالت أن يعتدي على مهرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العتقاده بأنه دفع 

مبلغا كبيرا بغير حق لمن ال يستحقه وتستمر الحياة بينهما ثم ال يكون لها حتى 

مجرد فرصة لقول رأيها في جميع جوانب حياتها األسرية ثم يذهب لينشغل بكل 

ما يهمه عداها ثم يعود لمنزله ولها والمطلوب منها أن تكون تحت أمره في نفسها 

وبيتها وكل ما يريد ولم يبق سوى ابنها الذي يؤمن بأن أول خطوات الرجولة عدم 

االستماع لتوجيهات والدته في أي جانب من جوانب حياته ولكن إن قال له والده 

 .أمرا فإنه يطيعه في الغالب ألن األمر من رجل وليس من امرأة

والمرأة يسلب راتبها من أب وزوج وليس لها حق االعتراض والفتاة تتزوج بمن 

وال ننسى رؤساء التحرير . يريده األهل وليس من تريده هي وتعرف دينه وخلقه
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أو المسؤولين عن الصفحات هل سيسمحون للمرأة بالمطالبة بحقوقها وهم كما نعلم 

إذن ليست هي الدولة من تمنح حقوق المرأة أو تفرضها ولكن هي ثقافة . رجال

وتربية تتشربها الفتاة وتتعايش معها وتمارسها في منزلها وتخرج بها للعالم واثقة 

 .من نفسها يصعب التأثير عليها

إذن المرأة لم تبلع صوتها أو لسانها بل حِشر لسانها داخل حبالها الصوتية ِبيِد من 

حولها ولن يسمع صوتها أحد، وما زلنا نؤكد بأن حقوق المرأة ليست نزع الحجاب

أو قيادة السيارة بل هي أبسط من ذلك بكثير وهي تبدأ باحترام إنسانيتها) حاشا هللا(

وحقها في التعليم وحقها في إسماع صوتها لمن يحيطون بها وقول رأيها دون 

 .خوف وكذلك حقها في اختيار حياتها ما دامت ال تخالف دينها الحنيف

إذن حقوق المرأة تبدأ من أحضان والدها فهو الذي يخرجها ذات كيان وفكر راق 

وشخصية قوية تعرف ما تريد وكيف تحققه في إطار تعاليم دينها الحنيف وحتى 

في إطار العادات والتقاليد التي تساهم في حفظ كرامتها وإنسانيتها واألخ الذي 

يتربى مع هذا الوالد الذي يحترم حقوق المرأة ثم الزوج الذي يعلم بأنه سيتزوج 

 .من فتاة تربت على أن لها حقوقا يفترض بالجميع أن يؤدوها لها دون نقصان

 أبها  -خديجة شكري

 تعقيباً على جمال خاشقجي

هناك أسئلة كثيرة يمكن اإلجابة عليها بالطريقة األمريكية ضمن أسلوب جديد 

 للحوار

عما إذا كان الحديث  28/7/2003حاولت أن أستوعب مقال جمال خاشقجي في 

للشعب اإلسرائيلي خيانة، لعلني أجد إجابة على سؤال جمال خاشقجي كما حاولت 

أن أجد المبرر للحديث إلى الشعب اإلسرائيلي وهل سنحقق النتائج المرجوة من 

وهنا دارت أسئلة في ذهني . هذا الحديث أم سنقع في مستنقع نحن في غنى عنه

بعفوية وبدون ترتيب وكأنني في امتحان على الطريقة األمريكية أي اإلجابة بنعم 

 . أم ال وإليكم هذه األسئلة لعلنا جميعا نقوم باستفتاء حول السؤال

وهنا أتساءل لماذا نتحدث إلى شعب يؤيد ما تمارسه السلطات اإلسرائيلية ضد 

 شعبنا في األراضي المحتلة وهي تدعي أنها دولة ديموقراطية؟ 

 هل سنغير من طموحاتهم التي تتعارض مع طموحاتنا؟ 

 هل سنؤثر عليهم وننسى دماءنا وينسون دماءهم؟ 

 من يضمن أنهم لن يطالبوا بخيبر والمدينة؟ 

 من يضمن أننا لن نقدم مزيدا من التنازالت؟ 

 من يضمن أنهم سيوقعون على معاهدة انتشار األسلحة النووية؟ 

هل يمكن أن نقتنع إن المنطق والعدل هما اللذان الذي تسير عليهما األمم المتحدة 

 أم منطق القوة والردع؟ 

هل استطاع بوش وهو رئيس أقوى دولة في العالم التأثير عليهم بوقف بناء الجدار 

 األمني؟ 

,هل تم إطالق سراح السجناء بعد الهدنة االخيرة؟ حتى اآلن مجرد حديث عن ذلك
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 .بل قامت بمزيد من االعتقاالت

 هل تحقق شيء من معاهدة أوسلو؟ 

إذا كان ما ينفعنا يضرهم وما يضرهم ينفعنا، هل سنصل إلى منفعة مشتركة بين 

 الجانبين؟ 

 هل سينتهي الصراع العربي اإلسرائيلي ببساطة؟ 

 هل الدول التي وقعت معاهدات سالم مع إسرائيل تشعر بالرضى؟ 

 لماذا لم تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا في لبنان؟ 

 لماذا ال تنسحب من الجوالن دون قيد أو شرط؟ 

لماذا تدنس المسجد األقصى؟ ولماذا تمنع العرب والمسلمين من الصالة فيه أيام 

 الجمعة؟ 

 هل المسألة عقائدية دينية أم مشاكل حدود فقط؟ 

 لماذا أعلن بوش في العقبة أن إسرائيل هي دولة يهودية؟ 

لماذا المظاهرات حول البيت األبيض والشعارات التي رفعت وتنادي بالصهيونية 

 تعارض اليهودية؟ 

هل إسرائيل تشكل خطرا على بعض دول المنطقة البعيدة عنها حتى يلتقي وزراء 

 خارجيتها بوزير الخارجية اإلسرائيلي؟ 

لماذا عرفات مسجون في المقاطعة وهو الذي تحدث إلى الشعب اإلسرائيلي ووقع 

 . معهم معاهدة سالم أو كما قال سالم الشجعان؟

 لماذا يريدون استبدال أبو مازن بعرفات وهل دور عرفات انتهى؟ 

 هل اسرائيل تتحكم في العالم اليوم؟ 

 هل ننسى مجزرة دير ياسين وصبرا وشاتيال وقانا وما فعله الهاجانا؟ 

هل ننسى أن إسرائيل تفكر بضرب المفاعل النووي الباكستاني أو اإليراني كما 

 فعلت في ضرب المفاعل العراقي؟ 

 من الذي يؤلب أمريكا على السعودية غير إسرائيل؟ 

 من الذي يكتب مقاالت وتقارير البيت األبيض؟ 

أليست مونيكا هي التي أطاحت بكلينتون وهي سكرتيرة يهودية متدربة في البيت 

 األبيض كما يقال؟ 

 هل هي السكرتيرة اليهودية الوحيدة في البيت األبيض؟ 

 ألم نسمع بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات؟ 

 أليست فلسطين دولة الحق ومسيرة األنبياء على األرض المقدسة؟ 

 وقبل هذا الوعد لم تكن دولة تسمى إسرائيل؟  1917ألم نسمع بوعد بلفور عام 

في عهد اإلمبراطورية الرومانية كانت أمنية اليهودي أن يشتريه من يرفق به ولقد 

 . بنى القائد الروماني قوسا في روما بمناسبة نصره على اليهود

 ألم نسمع عن محرقة الهولوكوست، فلنفكر لماذا تم ذلك، إذا كان ذلك صحيحا؟ 

 إذا قرأنا الفاتحة فمن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ 

 ألم نقرأ رسالة هرتزل إلى السلطان عبدالحميد؟ 
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 : على ما يلي 1897ألم تنص مقررات مؤتمر بال عام 

 . تشجيع االستعمار اليهودي لفلسطين بطريقة منظمة

القيام بمساع لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف الحركة 

 . الصهيونية

هل ستتوقف الهجرة إلى فلسطين لو تحدثنا إلى الشعب اليهودي أم إن المقاومة 

 . ستوقفها؟

هل سيتم السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أوطانهم وإعادة امتالك أراضيهم

 لو تحدثنا إلى الشعب اليهودي؟ 

 مخيما؟  21هل نعلم أن عدد المخيمات في الضفة الغربية 

 مخيمات؟  8هل نعلم أن عدد المخيمات في قطاع غزة 

 مخيمات؟  10هل نعلم أن عدد المخيمات في األردن 

 مخيما؟  12هل نعلم أن عدد المخيمات في لبنان 

 مخيمات؟  10هل نعلم أن عدد المخيمات في سوريا 

وجميع هذه المخيمات في حالة يرثى لها ثم من يضمن عدم مالحقة اليهود 

للفلسطينيين في الدول العربية واحتاللها بحجة الدفاع عن النفس ومطاردة 

 الفلسطينيين؟ 

 هل نأمن من ليس له عهد وال ذمة؟ 

إن االحتالل البريطاني لفلسطين هو الذي مهد الطريق الحتالل إسرائيل لفلسطين؟ 

 

وأخاف أن يمهد االحتالل األمريكي للعراق الطريق لتحقيق حلم اليهود بدولة من 

 النيل إلى الفرات؟ 

هل الحديث للشعب اإلسرائيلي مقدمة لعمل مقابلة صحفية مع شارون وتبادل 

 الصور التذكارية؟ 

 هل نعلم أن أكبر المشاريع االستيطانية في إسرائيل مرتبطة باسم شارون؟ 

هل تعبير النكبة يفي بما حصل للشعب الفلسطيني؟ وهل الذي يده في النار مثل 

 الذي يده في الماء؟ 

هل نستطيع أن نقنع الشعب اإلسرائيلي إن المنظمات الفلسطينية هي منظمات غير 

 إرهابية؟ 

 هل الذي يدافع عن أرضه وعرضه إرهابي؟ 

هل الدفاع عن المسجد األقصى هو إرهاب وهل أصبح األقصى يهم الفلسطينيين 

 فقط؟ 

حركات يهودية متطرفة تعمل لهدم المسجد األقصى وتسعى  6هل نعلم أن هناك 

 لبناء الهيكل الثالث مكانه؟ 

ومن هنا يتبين للقارئ أن اإلجابة على األسئلة بالطريقة األمريكية هي أسلوب 

 . جديد للحوار مع الشعب اإلسرائيلي فهو حوار الطرشان

 مصطفى الغريب ـ الرياض
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السنة الثالثة) 1048(م العدد 2003أغسطس   13هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  15األربعاء 

 
 

 

 يجب أن يبتعد العرب عن العراق في هذه الظروف

يجد حتما أن السياسة , إن المتتبع للسياسة األمريكية على مدى عقدين من الزمن

أن تزرع بذرة الحروب , األمريكية حاولت جاهدة وبأساليب عدة وغير واضحة

وما إعطاؤها الضوء األخضر للنظام الساقط بالعراق , والكره بين الدول العربية

ولم تكن , وكان لها أن غزا صدام الكويت, لغزو الكويت إال أحد هذه المحاوالت

الواليات المتحدة آنذاك تكتفي بهذا العداء والحقد الذي زرعه هذا االحتالل بين 

قسم مع العراق وقسم مع , بل كانت تريد أن ينقسم العرب وليتحاربوا, اإلخوة

الكويت وكانت الجامعة العربية منقسمة آنذاك لكنها قامت بتفويت الفرصة على 

السياسة األمريكية واتخاذ موقف مضاد للمعتدي والمحتل لدولة مستقلة لها مكانتها 

 . ولها تمثيلها في األمم المتحدة, بين دول العالم

تريد , واليوم أرى أن محاوالت السياسة األمريكية ومن ورائها اللوبي الصهيوني

إعادة نفس الحلم مع االعتقاد أنها ستكون هذه المرة أسهل إذ إن االنقسام بين الدول

, والحقد بين بعض اإلخوة ما زال موجودا, العربية أكبر بعد غزو الكويت

والسالح متوفر في المنطقة والقوات , والثأرات العشائرية والسياسية على أشدها

األمريكية أصبحت معتادة على األجواء الصحراوية بعد هذا الوجود الطويل بكل 

, األسلحة المتطورة والمرعبة التي يمكنها أن تدمر العرب وما بنوه على أراضيهم

فهل ننسى نحن العرب القمصان التي طبعوها وارتدوها بكثرة , وبأيديهم هذه المرة

اقتل (والتي تحمل صورة رجل بلباس عربي كتب تحته  1991في أمريكا عام 

 ؟)العربي

ـُقتل العراقي بأيد عربية  والبد لنا من اإلشارة -إذن تريد الواليات المتحدة أن ي

و بهذا  -إلى أن ليس كل من يقتل اليوم بأيد أمريكية هو من فلول النظام السابق

وتؤجج األحقاد بين العرب جميعا , ستقلل من خسائرها البشرية في العراق

والعراقيين ليصبح العراق بلدا منبوذا وشعبا مكروها من قبل العرب خاصة وأن 

, موقف بعض الفصائل والشخصيات العربية ما زال غير مدرك لخطورة الموقف

حيث إن هذه األحزاب والفصائل لم تعترف بأبوة المخابرات األمريكية لصدام 

ولم تعترف بأن كل التمثيلية التي تمثلها السياسة األمريكية وأقطاب النظام ,حسين

فأين محاكمة أقطاب , العراقي السابق باتت مكشوفة والبد من أن يراها العالم

النظام ؟ ولمَ  لم يحاكموا حتى اآلن وهل فعال سيحاكمون؟ وأقول هنا لمن ال 

إنه البد وأن شاهد يوما , يعرف عالقة النظام العراقي البائد بالمخابرات األمريكية

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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لتنهض كسائر األمم والشعوب األخرى وهي . إخراج أمتنا من عنايتها المركزة

 : تتلخص فيما يلي 991" الوطن"ببساطة كما بينها كتاب الرأي في عدد 

إحالل طبقة متحررة من األهواء الشخصية تمتاز بمرونة تعمل لحساب أمتها  -1

وليس لحساب أرصدتها في البنوك العالمية وهو كما فهمت تلخيص الكاتب 

 . والمفكر البحريني محمد جابر األنصاري

إبراز جهود رجال األعمال الذين ينفقون أموالهم لصالح أمتهم ولخدمة أبناء  -2

أمتهم وتلمس احتياجاتها والعمل لصالحها وليس لصالح األعداء المجاهرين بالعداء 

 . وهذا تلخيص الدكتور الهرفي

إيجاد صحافة حرة نزيهة تعمل بحرية وتحقق وتفضح التجاوزات وتكون في  -3

ظل حماية توفر لها العمل الحر النزيه مع محاسبة المسؤولين غير المتفاعلين مع 

وهذا تلخيص مقال . ما تطرحه الصحافة ومطالبتهم بالشفافية والصدق والوضوح

 . األستاذ قينان الغامدي

وهذه أشياء بسيطة في طرحها ومناقشتها وبسيطة في قراءتها ولكنها ومع بساطتها 

وال ندري متى . فإن جميع الدول العربية قد فشلت في تحقيقها على أرض الواقع

 . سيتم تفعيلها والعمل بها وبغيرها من وسائل اإلصالح األخرى

لكنني أتوقع أنها لن تنفذ كخطة عمل في القريب العاجل لعدة أسباب واعتبارات 

من أهمها رفض سواد عظيم من المجتمع العربي الخطوات اإلصالحية على 

الرغم من الحاجة الماسة لها ورفض الخروج من هذه األمراض والعلل التي 

داست كرامة أمتنا المجيدة وجعلتنا نأخذ العالج المستورد من أعدائنا بدالً من أن 

نأخذه من أبنائنا ولتطمئنوا يا كتابنا األعزاء لن تتحقق هذه اإلصالحات في حياتكم 

 . طالما بقي الحال على ما هو

لتطمئن أيها الكاتب والمفكر والمستشار البحريني لن تشفى هذه الجروح إال بأدوية 

غير تقليدية، ولتطمئن أيها المثقف والكاتب واألكاديمي السعودي أن رجل األعمال 

الذي خصصت مقاالً الذعاً فيه، إنه لن يسحب تبرعه مهما كتبت صحافة العالم 

 . الثالث ذلك

طالما أن السؤال المشروع منعدم وهو من أين لك هذا؟ وكيف تنفقه في صالح 

 . أعداء أمتك؟

ولتطمئن أيها اإلعالمي والصحفي المتمرس القدير لن تنهض الصحافة طالما أنها 

ليست من السلطات المعترف بها وليست محاطة بسياج من الثقة والحرية ال يخرج

 . عن ثوابت األمة لتمارس دورها بال ضغوط

 خميس مشيط  -محسن عيشان السفرة 

 

 

 

 لماذا ال نستفيد من تجارب دول الجوار لتسهيل الدراسة الجامعية؟ 

عندما تفكر أي دولة في بناء جيل المستقبل تحمي بسواعدهم البالد فعليها أن تفكر 
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أوال في تعليمهم وتأمينهم صحيا وهذا ما يحدث فعال في كثير من دول عالم اليوم، 

ومن هذه البوابة سأدخل إلى مسرح وردهات الجامعات التي تشكو منذ زمن ليس 

ببعيد من عدم استيعاب كل أبناء الوطن ومنحهم الفرصة في التعليم العالي 

والجامعي وذلك إما لقلة المقاعد الجامعية بالمقارنة مع خريجي الثانوية العامة أو 

وعند هذه , ربما لغياب بعض الخطط التعليمية أو تأخير إطالق صافرة تنفيذها

النقطة تحديدا يصطدم شبابنا بواقع مرير وهو عدم وجود مقعد جامعي يستكمل به 

دراسته لدرجة أن زادت النسبة التي معها يمكن أن يدرج اسم الطالب ضمن قائمة 

أما أولئك الذين تحت هذا المعدل فما عليهم إال أن, فما فوق% 85المقبولين فبلغت 

يستلقوا تحت أشعة شمس الحظ لتتبخر أحالمهم ويشهدوا ذوبان طموحاتهم بعدما 

يخبو كل أمل لديهم في االنضمام إلى الجامعة وأن ما يعيد هذا األمل لكثير من 

هؤالء هو ابتعاث جزء منهم ولو بصورة مؤقتة وعلى حساب كل من ولي األمر 

والدولة حتى تستكمل التجهيزات الضرورية في الجامعات الحكومية الستيعاب كل 

 . خريج ثانوي

لماذا ال نستفيد من تجارب بعض دول الجوار كاألردن مثال؟ : وهنا أود أن أتساءل

بل أصبحت األردن تستفيد من إيرادات , جامعة أهلية 15حيث يوجد بها أكثر من 

وعلى سبيل المثال ال . هذه الجامعات ومساهمتها في نمو االقتصاد الوطني

من خريجي الثانوية من غير السعوديين يدرسون % 70الحصر، نجد أن أكثر من 

 . في األردن بل وبعض الطلبة السعوديين يدرسون على نفقتهم الخاصة هناك

ثم لماذا تأخر القرار بالسماح بافتتاح جامعات أهلية حيث يوجد كثير من أصحاب 

 .رؤوس األموال السعوديين لديهم السيولة وينتظرون السماح لهم بذلك؟

ثم لماذا ال يتم إنشاء صندوق أو بنك لتمويل تعليم الطلبة على غرار بنك التسليف 

 . الصناعي والعقاري والزراعي؟

أعتقد أنه لو تم السماح أو الموافقة بإنشاء جمعيات لمساعدة الشباب على استكمال 

دراساتهم على غرار جمعيات مساعدة الشباب على الزواج لخففت األعباء الملقاة 

 . على الدولة التي لم تدخر وسعا في شتى المجاالت

وطالما اقتنعت الدولة بجدوى االستثمار األجنبي، فلماذا ال تقوم هيئة االستثمار 

بإدراج مشروعات تعليمية جامعية ضمن القوائم المسموح فيها باالستثمار األجنبي 

وتسهيل اإلجراءات لهم لتساهم في تأسيس جامعات ومعاهد ذات جدوى وعوائد 

 . وهي في الوقت نفسه تساعد أبناءنا لتحقيق طموحاتهم من خالل التعلم؟. ربحية

لماذا لم تقم شركة مساهمة تمول من المواطنين بإنشاء جامعات : وهنا أتساءل

ومعاهد لسد العجز الحاصل على غرار الشركات المساهمة الكبرى التي أسست 

 . في جميع مجاالت التنمية سواء صناعية أو زراعية أو خدمية وغيرها؟

وال بد من إعادة النظر في المكافأة التي تعطى للطالب الجامعي وحجبها عن 

الميسورين أو استردادها كأنها قرض واالستفادة منها في إعادة تمويل وتوفير 

 . مقاعد تعليمية داخلية أهلية أو خارجية معترف بها من وزارة التعليم العالي

وال بد من مساعدة وزارة التعليم العالي في وضع السياسات والنظم والتخطيط 
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والميزانيات وإعادة تشكيل جهاز مراقبة التعليم في الجامعات والمعاهد والقيام 

وليس . بالتخطيط لسد العجز وتوفير مقاعد إضافية لمن يريد أن يتعلم في بالدنا

من العيب أن نعترف بأخطائنا والقيام بإعادة تأهيل الجامعات والمعاهد بما في ذلك 

 . توفير األجهزة وتدريب الموظفين، طالما ذلك يساهم في حل المشكلة

ومن المعروف عن الشعب السعودي أنه يهب لمساعدة من يحتاج إلى مساعدة فمن

مشاهداتنا السابقة عندما تقوم حملة تبرع لدولة ما أو جهة ما يبذل المواطنون 

الغالي والنفيس وهذا ليس بمستغرب عن شعبنا الذي يؤمن بعقيدته ورسالته في 

فلو تبنت جهة معينة بموافقة ولي األمر القيام بحملة وطنية لمحاربة الجهل . الحياة

وتبني فكرة أسبوع الطالب الجامعي وإعداد برامج لهذا األسبوع الذي يكون بمثابة 

مهرجان سنوي تتم فيه دعوة عامة لألفراد ورجال األعمال والشركات والمعلنين 

 . لتم دعم التعليم العالي ومراكز األبحاث ماديا وعينيا

 مصطفى الغريب ـ الرياض 

 

 

 666وب ح ب  000بين ف ق ر 

كشفت زيارة سمو ولي العهد األمير عبداهللا بن عبدالعزيز لبعض أحياء الرياض 

.. الفقيرة الستار أن هناك طبقتين أو أكثر من طبقتين تعيش على أرضنا وبيننا 

طبقة غنية هانئة فرحة تحسب وتظن أن جميع العوائل مطابقة لها في عيشها 

وهنائها وهي ال تعلم أن هناك من ال يستطيع أن يشتري قوت يومه إال بالدين أو 

يعيش ذلك الغني هانئ البال ويفكر بخزن الماليين حتى ... أن يشم رائحة الطعام

ال يحتاج أبناؤه من أحد شيئاً في المستقبل وهو لم يفكر يوماً بأن هناك شخصاً 

ولكن ما بالكم بذلك , هذه صورة واحدة.. ينتظر منه حتى ولو رياالً واحداً 

الشخص الغني المتباهي بماله حينما يدخل إلى مزاد اللوحات المميزة ليتحدى 

بأي مبلغ كان حتى لو خسر ثروته ويأتي ذلك الفقير  666الجميع بشراء ب ح ب 

اشتراها بظروفه وذلك اشتراها بمال  000الذي قد علق على جبينه لوحة ف ق ر

لماذا ال يتم !! أو ذلك الشخص الذي يشتري رقماً مميزا بمئات اآلالف ... والده 

 ؟؟ ...أم القانون ال يسمح ... فرض الضرائب على أولئك 

لماذا ال يتم فرض ضريبة بنسبة معينة على كل من تجاوز رصيده المليون أو من 

 . يشتري لوحة مميزة أو رقما بثمن باهظ

عن مواطن يعيش تحت خط الفقر مع عائلته في مدينة " الوطن"بعد خبر نشرته 

القطيف لم يعجبني بعد نشر هذا الخبر إال كثافة االتصاالت التي تستفسر عن كيفية

الوصول إلى هذا المواطن ولكن المالحظ أن صندوق الفقر لم يكن ضمن قائمة 

 المتصلين أم إن هذا المواطن كان ضمن قائمة دراسة الجدوى؟ 

... تكاتف الشعب وتالحم وهذا ما عهدناه وسنعهده عن الشعب السعودي الكريم 

وسيظل الكرم سمة لنا ولكن المصيبة عدم علمنا أين نضع أموالنا أو كيف 

في األعياد ... نصرفها وهاهي العادة ستتكرر مثلما فعلنا في السنين الماضية
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