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 تعليقاً على قينان الغامدي

من المهم أن نتآلف مع المقيمين ونستقطب الخيرين منهم ال أن ننظر إلى 

 حواالتهم

 28يوم االثنين ) 1179(إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة الوطن بالعدد 

م للكاتب قينان الغامدي بعنوان 2003ديسمبر  22هـ الموافق 1424شوال 

مفاد مقال الغامدي أن هناك سبعة " فلننزل إلى الميدان: تحويالت العمالة الوافدة"

ماليين من األجانب يمارسون العمل بال بطالة ويعتقد أن الحاجة إليهم ال تستدعي 

فقط موجهاً هذا اللوم لمكاتب االستقدام التي قامت بتسهيل % 20أكثر من 

إجراءات االستقدام خالل السنتين الماضيتين، كما أنه قال إن هؤالء السبعة 

الماليين وافد يرحلون مليارات الرياالت إلى بالدهم بينما يبقى المواطن السعودي 

بال عمل، وفي الوقت ذاته أكد الغامدي صحة ما يقال نحو المواطن السعودي بأنه 

وفي نهاية المقال طالب بوجود ! ال يقبل األعمال الهامشية وتساءل عن الحل

 .إجراءات تجعل المواطن ينزل للميدان

هنا أود التعقيب على ما قاله الكاتب الذي ال يستطيع أحد أن يشكك في وطنيته 

ولكن هناك توجهات تقوم بها الدولة ووجهات نظر مختلفة بعضها يستند إلى نظرة 

شمولية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا والسيما أننا كثيرا ما نسمع عن الحمالت 

المغرضة التي تقوم بها جهات عديدة ضد بالدنا وتقوم الجهات المعنية بالرد على 

المغالطات أو األكاذيب ولكن ما هو دور المواطن العادي في فهم الكثير من هذه 

األكاذيب والرد عليها وما هو دور الصحافة والصحفيين والعلماء في الرد وهل 

توجد جهة معينة تقوم بحملة عالقات عامة لتحسين صورتنا في الخارج وما هو 

دور كل مواطن ليكون سفيرا لبلده في الخارج عندما تتاح له فرصة السفر خارج 

البالد وإن كان الكثير منا يعتقد عن غير علم بأن الذين تحتاجهم بالدنا لندرة 

من هذا الرقم الضخم، أما البقية فإنهم ال% 20التخصص أو المهارة ال يتجاوزون 

يضيفون ميزة، وال يفقدوننا ميزة فيما لو استغنينا عنهم وعن خدماتهم هكذا بجرة 

من شريحة قامت وساهمت في بناء البالد ونتنكر لما قاموا % 80قلم نحكم على 

 .به بدال من التكريم

إنني أنظر إلى القضية بصورة مختلفة فمن المهم أن نبدأ التفكير بـ كيف نتآلف 

مع المقيمين لدينا ونستقطب الخيرين منهم ونعطيهم حقوقهم ال أن ننظر إلى 

الحواالت والمليارات الهائلة التي يحولونها نتيجة خدمات قدموها إلى البالد على 
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أنها خسارة واضحة وأال ننظر بنظارة سوداء على أن ما تعانيه البنية التحتية من 

جراء وجود سبعة ماليين إنسان وافد على أنها خسارة أخرى كما ذكر الكاتب 

محاوال االستغناء عن معظمهم علماً بأنهم قدموا خدماتهم في بناء أرضية اقتصادية 

تطورت معها المملكة خالل العقد الماضي وكنت أتوقع أن يشار إليهم بالبنان 

هل من الصعب توطين المفكرين : وأتساءل هنا. ويشكروا ويكرموا لما قاموا به

والعلماء منهم لالستفادة من ثرواتهم في بالدنا بتسهيل إجراءات استثماراتهم بدل 

أن تغادر إلى خارج الوطن، يجب علينا أن نفكر بكيفية العمل على ترسيخ األفكار 

والفعاليات التي تعمل على نبذ دواعي الفرقة فيما بيننا كسعوديين أو مقيمين 

ووافدين حيث ال ينبغي التفريق بين أبناء الدين الواحد حتى يتحقق تضامن الشعب 

مع قادته وتتوحد جهودهما، لتصب في المصلحة الوطنية العليا فضالً عن قصور 

نظرتنا واإلشارة إلى أنهم يشغلون وظائف هامشية يستطيع أي مواطن عاطل أن 

يقوم بها األمر الذي قد يفرز نوعا من تحريض المواطن العاطل على المقيم 

العامل الذي تستفيد منه الدولة أيما استفادة ابتداء برسوم تجديد اإلقامة إلى رسوم 

 .نقل الكفالة وال سيما الخدمات التي قدموها مقابل أجورهم

نحن بحاجة إلى تبني مشروع توطين العلماء بعدما نقوم بإنشاء مركز معلومات 

وقاعدة بيانات عن العلماء العرب ومجاالت اهتماماتهم وتخصصاتهم وأال ننظر 

إليهم بأنهم يزاحموننا أرزاقنا وكيف سنحقق طموحات الدولة بتوطين التكنولوجيا 

ونحن بهذه النظرة ولم ندرس كيف استفادت الدول المتقدمة من هجرة العلماء 

وكيف يمكن االستفادة من العلماء ومن خبراتهم ونحن نتساءل ماذا تفعل هذه , إليها

الماليين السبعة في بالدنا؟ وكيف يمكن أن نستحدث برامج إعالمية هادفة وأن 

نبتعد عن القنوات الفضائية غير المفيدة أو التي بعضها يبث الفرقة ويحاول إحداث 

وكيف سنحقق طموحات أولي األمر. شرخ بين األمة وقادتها عبر برامجها الهدامة

بأن تكون لنا قنوات فضائية تسهم عالمياً في نشر الفكر السعودي والعربي 

واإلسالمي وتعديل المفاهيم المغلوطة عن شعبنا السعودي وعن أمتنا العربية 

واإلسالمية لدى الغير ونحن ما زلنا نصف هذه الحال من اإلفرازات السلبية 

لسنوات الطفرة وكيف نعمل لخدمة الفكر والثقافة اإلسالمية والتقاليد العربية 

هو توجهنا من داخلنا األصيلة وكيف نتعامل مع كل ذلك بإيمان صادق بأن هذا 

وهو كما يقول علماء النفس إسقاط لما نتميز به عن غيرنا طبقا لتعاليم ديننا 

الحنيف وشريعتنا السمحة فنحن مهددون في أغلى ما نملك وهي عقيدتنا فعزتنا 

باإلسالم ونهضتنها باإلسالم ونحن أمة واحدة وأصحاب رسالة خالدة ولنا دور 

حضاري يجب أن نقوم به ولنا من الخصائص والمقومات الكثيرة التي تجمع أفراد 

األمة وتدفعهم لإلسهام في الحضارة اإلنسانية من أجل عالم يسوده االستقرار 

والعدل والمساواة والمحافظة على الحقوق والواجبات وبما يحفظ ألمتنا كرامتها 

 . وعزتها وسؤددها

 الرياض  -مصطفى الغريب 
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السنة الرابعة) 1175(م العدد 2003ديسمبر  18هـ الموافق 1424شوال   24الخميس 

 
 

 

 أهمية وضع ضوابط الستيراد األدوية إليقاف الطرق غير القانونية 

تشدد وزارة الصحة في رقابتها فيندفع البعض إلى ابتكار أساليب جديدة لتهريب 

األدوية، وهنا نود الحديث عن موضوع في غاية األهمية ألنه يمس المواطن 

والمسؤول بصورة مباشرة لو نظرنا لما حولنا وما يتعلق بموضوع كيف تنتشر 

األدوية غير المفسوحة بصورة رسمية في األسواق والصيدليات والمستشفيات 

وهذه األدوية أو ما , الخاصة وما يتداوله مندوبو المبيعات من مختلف األنواع

اصطلح عليه اسم األدوية غير المسجلة وللتعرف عليها أكثر من قبل المواطن 

فاألدوية غير المسجلة. العادي يجدر بنا أن نحدد أهم المالمح الخارجية لهذا الدواء

ال تحتوي على رقم التسجيل الخاص بوزارة الصحة وبالتالي ال تحتوي سعراً أو 

قيمة وهنا يكمن الخطر فهي غير مراقبة سواء من ناحية صالحيتها أو مالءمتها 

من الناحية الطبية الصرفة وكذلك األسعار التي تباع بها مرتفعة جدا وكما يقول 

المثل الحاجة أم االختراع فهي الدافع الرئيسي وراء ابتكار أساليب كثيرة ومتطورة

لتهريب األدوية وقد تأخذ شكل الصراع الدائم والمستمر بين رجال الجمارك 

فرجال الجمارك يحاولون جادين اكتشاف ذلك وبالمقابل . ورجال ونساء التهريب

رجال ونساء التهريب يبتكرون وسائل جديدة لتمريرها على رجال الجمارك ولكن 

الخوف من تعاون بعض ضعاف النفوس من الطرفين لتوليف نموذج ثنائي 

المصالح يخدم أحدهما اآلخر وهو ما اكتشف أخيرا في جسر الملك فهد بين 

البحرين والمنطقة الشرقية من قيام البعض بتهريب ممنوعات ضبطت معهم 

 . ويجري التحقيق في ذلك

وسنتعرض لبعض األساليب التي يستخدمها هؤالء فمنها على سبيل المثال ال 

الحصر الحافالت التي تنقل الركاب من الدول المجاورة حيث يقوم سائقو وركاب 

هذه الحافالت بتهريب بعض هذه األدوية معهم وبصورة صغيرة غير ملفتة لالنتباه

ولكنها مع كثرة حركة المسافرين عبر الحدود لو تم تجميعها ألصبحت كميات 

كبيرة تباع في األسواق وليس ذلك مقتصرا على األدوية وإنما أيضا عدداً من 

 . السلع األخرى التي تتميز بما صغر حجمه وغال ثمنه

هذا على نطاق المنافذ البرية من جهة األردن وسوريا ولبنان ومصر وإيران أما 

من جهة اإلمارات فحدث وال حرج حيث من المعروف أن اإلمارات تعتبر مركزا 

تجاريا وميناء بحريا وبالتالي ما يتم من إغراق للمواد المقلدة تأتي عبر هذه 

 . وهناك أيضا المنافذ الجوية كالمطارات, البوابة
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وهناك أيضا مهربون يعملون لحسابهم الخاص فيسافرون إلى بلد ما ويحضرون 

وكذلك كثرة من . معهم كميات من األدوية فهم يقتاتون على هذا النوع من العمل

القادمين لهذه البالد يحضرون معهم أيضا كميات ال بأس بها ومن ثم يتم البيع 

وأيضا أريد أن أقول ليس ذلك منحصرا في األدوية وإنما في سلع . والتداول فيها

وكل ذلك ما كان يمكن أن يحدث لوال حاجة السوق والقيود المفروضة . أخرى

على استيراد هذه األدوية من الخارج ولطالما يوجد هناك مستودعات أدوية 

مرخصة فلماذا ال يتم السماح لها باالستيراد بعد إعادة النظر في الضوابط 

المفروضة على االستيراد وتسهيلها بما يلبي حاجات السوق ويمنع قيام مجموعة 

كل ما سبق أعاله يندرج . من الناس بتهريب هذه األدوية وتداولها بأسعار خيالية؟

تحت إطار أدوية بصحبة راكب أما األدوية بطريقة االستيراد فهي أكبر من ناحية 

الكميات وأكثر خطورة على المجتمع وتعاني الجهات المعنية األمرين في مراقبتها 

والسيطرة عليها وهناك شريحة أيضا تجلب األدوية مثل بعض المستشفيات غير 

الحكومية فهي تستطيع أن تستورد هذه األدوية وال نعلم هل النظام يسمح لها بذلك 

أم ال فإذا تعدى حجم االستيراد حجم االستخدام الخاص بالمستشفى فإن بعض هذه 

المستشفيات تقوم ببيع ما فاض عن حاجتها إلى مندوبين متجولين يقومون 

بالتسويق لهذه المستشفيات دون أن تدفع لهم رواتب وإنما يتم التعامل معهم 

بالعموالت وبالتالي أضرت بمصلحة وكالء األدوية وأصحاب المستودعات 

والمصانع التي تتولى تصنيع األدوية وهنا يظهر عدم االهتمام بالتخصص 

فالمفروض على المستشفى الذي حصل على رخصة عالج للمرضى أن يمتنع عن 

التجارة باألدوية بأي حال من األحوال إال إذا تم الترخيص له بذلك من الجهات 

ذات العالقة وكذلك أصحاب الصيدليات منهم من يقوم باالستيراد لبعض األدوية 

فكأنما رخصة افتتاح صيدلية تخوله االستيراد كالمستشفيات وهنا الضرر يقع على 

المتخصص في تجارة األدوية بالجملة وأيضا هناك تجاوزات لبعض أصحاب 

مستودعات األدوية فهي تبيع األدوية أيضا لمندوبي مبيعات بالعمولة وليس 

موظفين لديها فمن هو المسؤول عن متابعة جميع هذه التجاوزات وإذا حصلت 

هناك شكاوى فيما يتعلق بأي من هذه التجاوزات فما الجهة التي تحاسب كل 

لألنظمة أعاله؟ فإذا طبقنا النظام بحق كل متجاوز نستطيع طرف من المتجاوزين 

 .أن نتعامل بشفافية مع هذه القضية التي تهم المواطن والمسؤول على حد سواء

 مصطفى الغريب ـ الرياض

 

 المجتمع بين التطرف اإلسالمي والليبرالي 

هكذا كممت كل األفواه في العقدين ... ال تعارض -ال تجادل  -ال تناقش 

الماضيين، تحول المجتمع بكل أطيافه إلى ساللم للغالة والمتطرفين حتى سارت 

الرياح بما ال تشتهي السفن، شباب دون العشرين يتسابقون لتكفير الناس وتبديعهم 

وتفسيقهم ورجال مارسوا كل ما حرم اهللا ثم صاروا من الدعاة وأصحاب الفضيلة،

تجيش دعوى متزمت مبالغ فيه وبال وعي مارسه بعض طلبة العلم في مجتمع 
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والحيوية النفسية والجسدية حق ... سوداوية واكتئاب في دور النقاهة
 وعالج

 2003/12/13     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

كن    , عندما يتذكر انه قام بواجبات أسرته خير قيام        , أو كبير السن   , أو األم , ما هو شعور األب    ول
وال يسـألون     , ثم ال يزورونه   , بل أودعوه مستشفى أو دار نقاهة         , ابناءه لم يقوموا بهذا الواجب          

, وسهري من أجلك وأنت صغير    , هذا جزاء تعبي عليك     : عنه؟ من دون شك سوف يقول في نفسه           
ولما كبرت وانتظرت منك البر واالحسان كان جزائي منك الجحـود والصـدود                    , لم أقصر بشيء    

له             , وطالما المرء يعلم ان الجزاء من جنس العمل              ! والنكران وما يفعله بوالديه اليوم سـوف يفع
فلماذا ال يتخيل مستقبله عندما يكون في الظروف نفسها؟ وعجبي لبعض النـاس                          , أوالده به غداً  

وينسى واجباته الدينية     , سواء كان صغيراً أو كبيراً      , يترك للزوجة أن يكون لها موقف ضد والديه          
يه        , فإذا لم تقتنع بما هو واجب عليها       , وال يأخذ على يديها     , تجاه والديه  فلماذا ينسى حقوق والد

 ويفضل حق الزوجة عليهما؟

مع                   , والمفكرون والكتّاب وخطباء المساجد والمعلمون والعلماء عليهم مسـؤولية تبصـير المجت
والى االرحـام واألقـارب       , وبيان فضل البر بالوالدين واالحسان اليهما          , بسلبيات عقوق الوالدين      

ما        . وكثيراً ما نسمع عمن يذهب بأبيه ليرميه عند باب دار النقاهة               . عموماً ومن أسباب ذلك هو 
وفـي  , وفي وضع المرأة   , يمر به المجتمع من تغيرات وتحوالت أحدثت تغييرات في بنية األسرة              

ية                                ظهور التحول من النمط البسيط الى األنماط المعقدة وانخراط المرأة في ركب الحياة االجتماع
األمر الذي يجعلها تشعر       , العملية حتى أصبحت تقضي كثيراً من الوقت خارج البيت أو في العمل                       

 .بل وفي بعض األحيان بخدمة أوالدها, أو والدته, باالستياء إذا قامت بخدمة والد الزوج

ويشير بعض الدراسات في المجتمع السعودي الى ان االحساس باالكتئاب والحزن الشديد شـعور                        
وما ينتج عن ذلك من       , خصوصاً حين فقدهم أحباءهم كوفاة شريك الحياة          , طبيعي يحدث للمسنين   

سوداوية           , وغير مرغوب فيه    , وهذا الدور صعب وقاس    . وضع جديد  . إذ يؤدي الـى النظـرة ال
هم      . فيتعالون عليهم  , ويصبح األوالد في مراكز اجتماعية أعلى من الوالِدين               , وقـد يتنكــرون ل

بل يزجـون بهم فـي دور النقـــاهة         , ويتهربون من اصطحابـهم في المناسبـات االجتماعيـة        
ومن هنا يبرز   . لما يصيـبهم من الحرج في اصطحابهم معهم في كثير المناسبات               , للتخلص منهم 

وقد أدرك المسؤولون ان      . دور كثير من األمم المتقدمة لما تقوم به من رعاية خاصة لكبار السن                
كن     . وجود أنواع من الرعاية النفسية واالجتماعية مرتبطة بالرعاية الصحية ارتباطاً وثيقاً             فال يم

         سنبل ال بد أن يواكب        , من خالل االهتمام بصحة البدن فقط        , توفير الصحة والحيوية والنشاط للم
 .ذلك رعاية نفسية واجتماعية

عض          , وفي العادات والتقاليد    , وهناك بعض السلبيات في نظرة بعض األبناء          خول ب تحول دون د
سمعة        , المسنين دور الرعاية أو المؤسسات االجتماعية التي تعنى بهم             ومـن  . خوفاً من سوء ال

والقطيعة من    , ألنه يعني القطيعة االجتماعية      , السلبيات أيضاً موقف المسن نفسه من دور الرعاية            
ووجوده , وال يحب أن يظهر بمظهر الضعيف المضطهد         , وطالما ان المسن يعتز بكرامته       . الجذور

ومن سلبيات المجتمع   . لم يستمتع بوقت جميل في دور الرعاية        , في هذه الدار دليل عجز وضعف      
, أن دور الرعاية هي سجن مؤبد          -والمسنون خاصة     -ونظرته الضيقة ما يتصوره عامة الناس            

وسبب ذلك اقتصار برامج هذه المؤسسات على الرعاية الداخلية من دون إدمـاج                    . ونهاية للحياة 
 .ويترتب عليه زيادة إحساس المسن بالعزلة والوحدة واالكتئاب. روادها في المجتمع الخارجي

فالمسن بات يعاني بين أحفاده وأبنائـه ألنـه          . وحق المسن على ولده واجب وعلى الدولة أوجب       
وهنـا نوجـه     . فال رعاية وال عناية به كما يجـب           . يعيش وحيداً بعدما انفض الجميع من حوله        
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ير                               موم المسـنين وتوف صرخة نداء الى أصحاب القلوب الرحيمة لزيادة االهتمام بمشـاكل وه
هم فـي التنميـة                        , والضمان االجتماعي  , الخدمات شارك من واتاحة الفرصة لمن يستطيع أن ي

وال ننسى أن مبادئ حقوق االنسان أوجبت في تطبيقها رعاية المسـنين                . االقتصادية واالجتماعية 
بما في ذلـك المأكـل        , فلكل انسان الحق في مستوى معيشي مالئم لصحته ورفاهيته        . قبل غيرهم 

ية        , وهذا الحق يجب أن يقوم به األبناء واألسر         ... والملبس والمسكن    , والمؤسسات ودور الرعا
هذه                       . والمجتمع عموماً  وهذا يتطلب مزيداً من البرامج اإلعالمية والثقافية التي تهتم بطرح مثل 
 .على أن يشترك فيها المسنون أصحاب الحق أنفسهم, القضايا ومعالجتها

info@nomergroup.com  
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السنة الرابعة) 1170(م العدد 2003ديسمبر  13هـ الموافق 1424شوال  19السبت 

 
 

 

 تحليل األيديولوجيا ال يجدي دون تشخيص كامل للمعضلة واكتشاف المخرج 

وباختالف أهداف , كيف تدخل الجنة؟ سؤال كبير إجاباته تختلف باختالف الكيفية

وقد تكون بأن تجعل حزاماً , فقد تكون اإلجابة بأن تصلي وتصوم, المجيب كذلك

وهنا ... هنا يجب أن نقف. ناسفاً حول جسمك وتطير أعضاؤك وأشالء من حولك

ومن الذي ! من الذي يمكن أن يجيب بكل صدق وأمانة؟: يجب أن نسأل ونتساءل

بأعمال ال تروع ) الجنة(يمكن أن يجعل علمنا كافياً بكيفية الحصول على الجزاء 

ولعل ما !. ومن الذي يجب أن نحاسبه اآلن بعد فوات األوان؟! اآلمنين أو تخيفهم؟

نراه في اآلونة األخيرة هو نتاج لتقصير واضح من قبل الملَقنين في توضيح 

ما زلت أتذكر وأحاول أن أعيد الذاكرة إلى الوراء قليالً . صورة الدين وتعاليمه

فال إعالم توعويا وال مناهج , لكي أثبت أن الكل تقريباً كان مشتركاً في الخلل

 .تحذيرية

وإن وجدنا, ماذا سنجد؟! ماذا لو فتحنا دماغه, على ماذا يحتوي؟... عقل اإلرهابي

 فهل سنتساءل كيف ولماذا؟... ما يدع مجاالً للشك

إن كان حقاً فسنجد أربعة أقسام مجزأة بالتساوي ما لم تؤثر عليها ضغوط 

جزء للتكفير وجزء للتفجير وجزء للتخطيط وجزء رابع قاتم أسود ... خارجية

كالح مظلم ال تستطيع رؤيته، عبارة عن فراغ فكري وثقافي قابل للملء في أية 

لحظة ممكنة ومن أية جهة أتوقع أن في جزء منه يوجد فهم خاطئ وإجابة مشلولة 

 .عن كيفية دخول الجنة

كثر هم من هاجموا المناهج بطريقة عشوائية سيئة وما أستغربه من جميع أولئك 

فال أرى في منهج الوالء والبراء أي , هو عدم نقدهم لمؤدي تلك المناهج وملقيها

دعني ... وذلك ألن وضعه أصالً في مرحلة مبتدئة من العمر خاطئ, خطر

فبين الشرك , أعرف شروط الصالة أوالً ثم أتعرف على الوالء والبراء ثانياً

لم يتطرق أولئك الناقمون إلى من )... قاعدة(والكفر ترك صالٍة وليس حفظ لـ

صدقوني المناهج قاصرة عن جعلنا كارهين ألحد فنحن ال . يلقي علينا الدرس

ولكن السبب هو ما يحدث في ). خيركم من تعلم القرآن وعلمه(نتذكر منها سوى 

 .المدارس خفاء دون وجود للرقيب

أخذ كتابنا وأدباؤنا بالتحليل العقيم لأليديولوجية التي بنيت عليها عقول أولئك 

ونهج آخرون نهج الهجوم الالذع على علماء , الخارجين على القانون وعن الدين

في األستوديو ليتحدث عن ) التبوتق(التكفير والتفجير إضافةً إلى نوع ثالث فضل 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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لم يحاول أحد من أولئك , حتى اآلن... المشكلة الفكرية لشباب التفجير والتكفير

والتي ما زلنا نتذوق مرارتها يوماً , القيام بتشخيص كامل للمعضلة وإيجاد حل لها

 .بعد آخر

كان تائهاً في الطريق ال يعلم جادته وال يعلم من , !كيف هي بدايته؟... اإلرهابي

إلى اهللا وأناب ) تاب(هش الثقافة غير سوي في سلوكه وفجأة , أمور الحياة شيئاً

باغتوه قبل أن ... له) صحبة(كان يبحث عن ... فأخذ يصلي في المسجد

كان وجه الشبه بينهم وبينه في الشكل الخارجي مما أوحى له بأنهم ... يباغتهم

وكانوا يحاولون االقتراب منه , كانوا يسدون نصحهم إليه بشكل جم) على حق(

) العبادة(انتقل مقر , بعدها لم يعد يصلي في المسجد... كثيراً حتى يتمكنوا منه

وتعبئة الدماغ ) األدلجة(وهكذا هو حتى تبدأ مرحلة , )االستراحة(الرسمي إلى 

يقوم الخطيب ليحثهم على ) االستراحة(بعد الصالة في ... بفكر التكفير والتفجير

عن شيء اسمه ) اإلرهابي الجديد(لم يكن يعلم ... أمور الدين) بقية(الجهاد وعلى 

وفي , مسلسالت على الشاشة 5فلم يكن يشاهد سوى , )استراحات(أو ) جماعات(

 .المدرسة عن أضرار المخدرات والتدخين

بعد أن لُقِّن ودرس على أنه مالك طاهر وباقي مجتمعه , وهكذا ينشأ اإلرهابي

فلم يعد يفرق بين طفل أو امرأة , ومن حوله عبارة عن جراثيم يجب التخلص منها

ال يهنأ له بال إال حينما... ولم يعد يفرق بين النخلة والحجرة, أو حتى شيخ عجوز

 .يشاهد األشالء تتطاير

أين احترام ! من أين أتى كل هذا التطرف والخروج عن الدين وعلى القانون؟

لماذا لم يستطع اإلعالم والمناهج من زرع الرحمة في . النفس قبل احترام الدين

 !.قلوب أولئك؟

, وجهات أخرى قادرة في منع تفاقم المشكلة, اإلعالم... المدرسة... المنزل

 !فلننتظر لنرى هل تستطيع أن تفعل؟

 الظهران -عضوان محمد األحمري، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 

 فقدان األمل بعودة الالجئين يدعونا إلى البحث عن حل بديل

هل التوطين يحتاج إلى استفتاء؟ هذا السؤال خطر لي عندما قرأت عن المحاوالت 

التي يقوم بها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب األمريكيين إلقرار مشروع لتوطين 

الفلسطينيين في البلدان التي يقيمون فيها وهناك من يعتقد أن مثل هذا المشروع 

يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وهنا نود أن نتساءل كيف يكون ذلك تصفية 

في طريق السالم كخيار إستراتيجي وأن هناك للقضية الفلسطينية ونحن ماضون 

عالقات الدبلوماسية بين بعض الدول العربية وإسرائيل وأن المكاتب التجارية 

اإلسرائيلية مازالت تعمل في دول أخرى كما أن هناك زيارات لبعض أعضاء 

الكنيست لدول عربية وأن المواطن اإلسرائيلي يستطيع أن يزور بعض الدول 

العربية بكل سهولة ويسر أما الفلسطيني حامل الوثيقة فال أمل له بالدخول في 

وهل هناك أدنى أمل في عودة هؤالء الالجئين الفلسطينيين , معظم الدول العربية
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إلى فلسطين في الوقت التي تشهد األوضاع السياسية تطورات خطيرة في اتجاه 

الترانسفير الذي تخطط له إسرائيل وبناء الجدار العنصري الفاصل وتردي 

األوضاع األمنية العربية ونتائج احتالل العراق التي تشهد مزيدا من التدهور ربما 

تؤدي إلى حرب أهلية مما سينتج عنها هجرة جماعية من العراق إلى دول الجوار 

العربية وسيقابلها هجرة قسرية من فلسطين إلى دول الجوار وسيلتقي هؤالء 

المهاجرون في دول الجوار األمر الذي سيفجر الوضع األمني في مخيمات 

فمن الذي سيحفظ األمن لهم أم إنهم على . الفلسطينيين ألنهم يعيشون حياة مأساوية

فهل ما , موعد مع مجازر جديدة ألنهم لم يندمجوا في البلدان التي يقيمون فيها

يطالب به عضو الكونجرس هو التهور والظلم في حق شعوب المنطقة وخصوصا 

المحميات الفلسطينية أم إنه هو بعينه ظلم ذوي القربى األشد مضاضة على النفس 

 . من وقع الحسام المهند

إن الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية من قبل البعض هو كمثل الذي يذبح 

ولقد كتب التاريخ ومازال يكتب عن أسباب انهيار المقاومة , الحمامة ويبكي عليها

الفلسطينية ابتداء بأحداث سبتمبر التي مازالت آثارها حتى اآلن أما هجرة 

الفلسطينيين بعد سبتمبر األسود إلى لبنان التي كانت وقتها حديقة بال سور قد 

أشعلت شرارة حرب أهلية استمرت عقدا ونيف من الزمان لتتلوها ضربات متتالية

إسرائيلية شرسة لهذا الشعب المنكوب ومازالت تتوالى عليه النكبات حتى يومنا 

هذا ألن إسرائيل تسعى بدعم أمريكي لتفكيك البنية التحتية للمقاومة ولألراضي 

 . الفلسطينية

حان الوقت الذي يجب على اإلدارة األمريكية أن تدرك الخطر الذي: وعندما نقول

يشكله النفوذ اإلسرائيلي والصهيوني في دوائرها نصبح كمن يدفن رأسه في 

التراب واليريد أن يفهم حقيقة التعاون االستراتيجي األمريكي اإلسرائيلي ومازلنا 

نفهم المعادلة مقلوبة فنقول إن هذا النفوذ أسهم إلى حد كبير في التورط األمريكي 

في العراق واألمريكان يقولون سنرى من يضحك أخيرا فالعراق هو طبق من 

المقبالت نأكله خارج الحدود ليزيد الشهية عند التهام الوجبة الرئيسية وهو بالونة 

اختبار في الوقت نفسه فهل بعد كل ماتقدم مازلنا نعتقد جازمين بأننا أكثر إدراكا 

وعلما منهم بأمنهم لنقول إن المشروع له نتائج كارثية على مصالح الواليات 

المتحدة األمريكية ألننا حريصون جدا على مصلحتهم ونسينا مصلحتنا ومبادئنا 

 . ووحدتنا

وإذا كان هذا المشروع يشكل كارثة على مصالح أمريكا فأهال به أما إذا كان هذا 

المشروع سيخفف عن الفلسطينيين في المخيمات فأهال به ويجب أن نؤيده بقوة 

 . ألن مصالحنا اآلن تتعارض مع مصلحة إسرائيل وأمريكا

أما إذا كان الوجود الفلسطيني في لبنان يضر بالمصلحة الوطنية اللبنانية إذا تم 

فلماذا اليتم توزيع هؤالء الفلسطينيين بنسبة عادلة بين الدول العربية , توطينهم فيه

بحيث اليشكلون خطرا على أي دولة تستضيفهم أو نسهل القوانين واألنظمة 

وآن األوان إليقاف مسرحية الحفاظ , الحتوائهم قبل أن يفرض ذلك علينا بالقوة
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فهي هوية الذل والتشرد التي , على هوية الالجئ التي ال يرضى بها عاقل هوية له

, تؤدي حتما إلى التمرد حيث ال أمل في عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم

هذا الحق الذي الجدال فيه ولكن هناك فرق بين األمل والواقع لذا نرى أن يتجه 

العرب إلى التفكير بواقعية التوطين كما فكروا بواقعية الحل السلمي كخيار 

 إستراتيجي وحتى يكتسب ذلك شرعية فلماذا النقوم باالستفتاء؟

 الرياض -مصطفى الغريب 

 

 تعقيباً على تقرير المجتمع

 المرأة العاملة تعاني من سلب مرتبها من قبل الزوج 

قصصاً مأساوية لطالق البنوك التي تقع ضحيته  1167في عددها " الوطن"نشرت 

بالدرجة األولى المرأة العاملة بالضغط عليها من قبل زوجها للحصول على قرض 

من قروض % 80من البنك يعود عليه بالنفع حيث إن اإلحصائية تشير إلى أن 

السيدات تذهب لألزواج مما يدل على أن شريحة كبيرة من نسائنا العامالت يقعن 

. في شبكة استغالل األزواج لرواتبهن وابتزاز أموالهن دون موافقتهن أو علمهن

إن قضية المرأة العاملة تتمثل في زوج يظن أن قوامته تحق له أن يطمع في راتب

زوجته وأن مالها ملك له فكم من النساء العامالت ينفقن على أنفسهن وعلى 

الرجال قوامون على "أوالدهن فبذلك تسقط درجة القوامة لهذا الزوج لقوله تعالى 

فالنفقة " سورة النساء"اآلية ..." النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا

درجة من درجات القوامة التي أوجبها اهللا على الزوج ال أدري لم ينظر كثير من 

األزواج إلى أن الزوجة العاملة أحق بالنفقة على نفسها منه في حين إقراره بأن 

مسؤولية األسرة بيده ومن حقه كراع أن يتوالها بما في ذلك النفقة التي هي رأس 

الضيعة وقمة الهرم األسري فالخلط بين مفهومي المساعدة والنفقة في الحياة 

الزوجية بالنسبة لراتب الزوجة أكبر دليل على تصارع األدوار التي تخلف كثيرا 

أن يطلب قرضا من البنك في ذمة الزوجة مردوده المالي . من المشكالت الزوجية

للزوج قمة التعدي على حقوق المرأة واستغالليتها والذي قد يحصل عليه بالضغط 

عليها فالمسألة ال تتوقف على القرض فقط بل راتب الزوجة يسلم إلى الزوج كامال

خنوعاً منها وعدم رضى وواقعنا عن مظالم كثيرة في حياة العامالت وتعاسة 

بسبب رواتبهن وطمع أزواجهن بها فال يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته دون 

رضاها أو أن يحتال عليها في إدارته فكما أن راتبه حل له فراتبها حل لها أيضا 

فكثير ممن يبتزون أموال زوجاتهم ال أمانة وال مروءة لهم بل هو من باب أخذ 

أموال الناس بالباطل فكيف بأقرب الناس إليه فكثير منهم يقبلون على الزواج 

بأخرى بمال زوجته األولى فله الحق في األولى وليس له الحق في الثانية من 

زواجه بمال زوجته، كثيرة هي الخيانات التي نسمعها من زوجات ساعدن 

أزواجهن بمرتبهن في متاعب الحياة من مسكن وتجارة وفي نهاية المطاف تكافأ 

بطالقها وحرمانها من أوالدها فقروض البنوك أثارت لنا شجون المرأة العاملة 

بصفتها أما تنشئ األجيال وموظفة في وقت واحد فهل الحل لوقف نزيف االبتزاز 
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السنة الرابعة) 1160(م العدد 2003ديسمبر  3هـ الموافق 1424شوال  9األربعاء 

 
 

 

 مجتمعنا ضحية قناعات لم تمارس وممارسات لم تفكك

ترى هل تكون األحداث األخيرة التي فتن بها بلدنا بداية حقيقية إلعادة كثير من 

 األمور إلى نصابها؟ 

ترى هل اقتنع المحركون الفعليون لعقول أبنائنا مع بعضهم إلعادة ترتيب األوراق 

التي ثبت أنّها انتصارات لذوات لم تصبر كثيراً على بلوائها لدرجة تجاوز 

 القدرات المسبوقة في الثأر من أبنائنا ومقدراتنا باسم الدين؟ 

الذين أعرفهم وتعرفونهم ويعرفون ذواتهم حقّ المعرفة  -ترى هل يضمن هؤالء 

جداول أعمالهم ترقيع الخروق التي اتسعت وقد رأينا من يفقد ثقته في دينه  -

   بسببهم وهم الذين ال يلهجون بشيء أكثر من قال اهللا وقال رسول اهللا؟

ألسنا كلّنا من أولئك الملتزمين الذين ال نكاد نبرح مساجدنا، نصلّي، ونصوم، 

 ونقوم؟

ألسنا في عيونهم من أولئك الملتزمين أم أن االلتزام عندهم مرتبط بمطالب صعب 

 منالها؟ 

أسئلة ظللت ألهج بها دون حساب وأنا أقرأ في عيون كّل الظاهرين أمامنا في 

تلفزيوننا العزيز، يشجبون تارة، ويستنكرون أخرى، بل يتجاوزون حد الغوص في

 . األعماق إلى تحليالت ال أظنّهم بعد يفقهون فيها شيئاً

 : تماسكت بقليل من الوعي، وعدت أسأل

هل يمكن أن ينسى إنسان هذا البلد أن هناك فئة قادت يوماً ما الشّعر والقصة 

والرواية إلى مقصلة الالوعي في تأصيل تهويمات ما كان لها أن تكون وما كان 

 ألهلها أن يؤمنوا بها؟ 

 ألسنا نعاني إلى اليوم من مقوالت يندى لها الجبين في بلد يظن بأهله الخير؟ 

فهل يمكن أن تؤثّر هذه المفارقات العجيبة في ترسبات النفوس التي مألتها الخطب 

 العصماء، والكتب المطبوعة والموزعة بعناية فائقة؟ 

مواقف تستدعيها الذّاكرة وقت الحاجة الماسة لها، ليكون الجواب المنطقي 

والمعقول ممن اكتوى بنارها، وتلظّى بفعل أصحابها، وضاق ذرعاً بكثير من 

تجاوزاتها عندما آثرت القفز عن الغاية المنشودة إلى غايات رخيصة همها أن 

توغر الصدور بفعل معاكس نبرره بأنّنا أردنا من خالله أن نجذب؛ فيما كّل 

 المؤشّرات تحيله إلى نفور وتنفير دون حساب لمصلحة، أو مراعاة ألمن بلد؟ 

 : لكنني عدت أسأل نفسي من جديد

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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وكثيراً ما ينسى أسرته وأطفاله مما ينعكس سلبا ... شبابه ليعوض النقص الحقيقي

ألنه ... والسبب عدم التخطيط للزواج من أخرى... على مستوى المعيشة لديهم

يصرف تكاليف عالية من أجل الزواج فقط وال يفكر كيف سيعيش على راتب 

واحد بعد أن صرف تحويشة العمر كله على زواج كان من الممكن أن يصرف 

ربعه لو أنه خطط وفكر وأخذ المشورة من أبنائه ومن شريكة حياته بشكل 

موضوعي ولكن العجلة والتخطيط الفردي والعبث الشيخوخي أدت إلى تورطه في 

ودائما ما يكون سلوك هذا الرجل يميل إلى ... مصاريف أخرى هو في غنى عنها

وال يميل إلى نصح أسرته ... مغالطة النفس دائما وتصديق كل ما هو من الغير

 .ويميل إلى التفكير المادي البحت... وال إلى نصح أبنائه وال إلى أصدقائه

وأقول لهذا الزوج هل تستطيع أن تعيش دون تحيز، دون طمس هوية األبناء، 

دون مشكالت دون أن تنسى أنك مسؤول أمام اهللا عن أسرتك، وهل تستطيع العدل

دون تحيز، هل تستطيع أن تعطي كما كنت تعطي من قبل من الحب والحنان 

والعطف هل تستطيع أن تشفق على األبناء كما كنت تشفق عليهم من قبل؟وهل 

وضعت مستقبل األسرة نصب عينيك وهل فكرت وخططت لمثل هذا التغيير 

المفاجئ؟ فالزواج ليس لعبة وليس سد للنواقص وليس عبثاً وليس مفخرة، الزواج 

 .مسؤولية تتحملها أمام اهللا

 جدة  -ماجد بن محمد الداموك 

 

 

 " المحيا"سلبية بعض المواطنين قادت لتفجير 

لفت انتباهي أن مجموعة " المحيا"من قراءتي لتفاصيل الحادث األخير في مجمع 

من القاطنين بالحي المجاور للمجمع يقولون إنهم شاهدوا سيارة بيضاء اللون قبل 

ليلة الحادث تسير ويقودها ملثمون أي إن الملثمين كانوا يراقبون الموقع المراد 

تفجيره وهنا نتساءل لماذا لم يبلغوا عنهم لحظة تشككهم بهم؟ وهذا يدعونا للتأمل 

والبحث في أسرار السلبية التي تتملك معظمنا في مختلف جوانب الحياة ؟ ولكن 

بعد حصول الحدث نجد أكثر الناس يتملكهم حب االستطالع واإلدالء بالتصريحات 

وكأننا ال نستشعر أن األمن مسؤولية الجميع وهنا ندعو كل من يشك في شيء أن 

يبلغ أقرب مركز عن الحالة التي شاهدها لعلنا نتعرف على أطراف الجريمة قبل 

وقوعها فننقذ أرواح كثير من األبرياء قبل أن تسقط بيد القتلة المجرمين 

ونقترح على وزارة الداخلية اإلعالن عن مكافآت مالية لمن يريد أن .والمنحرفين 

ونريد إعالما يحيي الذكرى األليمة ويكررها دائما ويحفظ . يدلي بمعلومات

تاريخها ليذكرنا بها قبل أن نغفو وننام لنصحو على كارثة جديدة فهؤالء 

المنحرفون عن جادة الحق بفكرهم الهدام يهددوننا جميعا في أغلى ما نملك في 

والواجب والمسؤولية ملقاة على الجميع . حياتنا ووطننا وأمننا وكياننا واستقرارنا

في مكافحة هذا الداء والعمل على وأد هذا التيار المنحرف والقضاء على 

مخططات هذه الفئة الضالة كما ينبغي أن نقف جميعا أمام مسؤوليتنا الدينية 
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ولن , لمالحقة هذه الفئة المنحرفة وكلنا مجندون للقضاء على هذا الفكر, والوطنية

يعفى أحد من هذه المسؤولية العظيمة فالخطر داهم والشر مستطير، وعندما 

نستعرض بعض اآلراء نجد أنها احتوت على العديد من التفسيرات ألسباب هذه 

الظاهرة فمنهم من قال إن اإلصالح اإلداري يقضي على هذه المشكلة وهذا غير 

صحيح ألن اإلرهاب ليس له أي عالقة باإلصالح فاإلرهاب له عالقة واحدة وهي 

التدمير والقتل أما اإلصالح فيستوجب التطوير، واالنفتاح الفكري واالقتصادي 

ولكن هناك من يحاول خلط األوراق ويساهم في ضبابية الموقف الذي نحن في 

غنى عنه في هذه الفترة العصيبة فنحن نحتاج إلى رؤية واضحة فال يمكن أن 

أما المحلل العسكري، فيقول , يكون اإلرهابي إصالحيا وإنما اإلرهابي مجرم قاتل

إن حوادث العنف بدأت تتكرر بشكل ملحوظ، في المملكة، بعد حرب الخليج 

الثالثة، وبعد إسقاط النظام الديكتاتوري بالعراق، فظهرت األسلحة التي لم تكن 

معروفة من قبل، ووصلت حوادث العنف إلى كل مدن المملكة، فاقتراب الحرب 

وهذا غير صحيح ألننا لم نره في . مع حدود المملكة سهل عمليات تهريب السالح

ومنهم من قال إن البطالة كانت سببا في اإلرهاب وهذا غير , دول الجوار األخرى

صحيح فالبطالة ال تولد اإلرهاب ألن العاطل عن العمل ال يجد ماال ليأكل ويشرب 

فكيف يمول عملية إرهابية فهي عمليات تكلف أمواال ضخمة وعقلية تفكر وتخطط 

أما المتخصص في المجال األمني فيقول إن هذه . لمثل تلك األعمال المشينة

اإلحداث تعبر عن تكتيك جديد، ومنعطف خطير لموجة جديدة من العنف فيه تحد 

وإصرار، ورغبة في االنتقام، ولو استمر العنف بهذا المعدل، قد يتطور إلى 

أسلوب االغتياالت، وهو أمر ال يقل خطورة، عن التفجيرات، وال يزيد عنها في 

 . اإلعداد والتخطيط ، وهو نفق مظلم نرجو اهللا أال ندخل فيه

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 :تعليقاً على سليمان الهتالن

 )على اآلباء واألمهات الصدق في حواراتهم مع األبناء(

في ! تعقيبا على ما كتبه سليمان الهتالن تحت عنوان نفاق الخارج وحوار الداخل

هـ على ما أورده الكاتب في 3/10/1424يوم الخميس " الوطن"صفحة الرأي بـ

أولسنا في الواقع نمارس نفاقا ثقافيا : "األسطر األخيرة من مقاله، والتي كانت تقول

... علنيا حينما نتقمص شخصيات مختلفة في الخارج عما هي عليه في الداخل؟

فإننا بحاجة أشد لحوار صادق مع الداخل، حوار يتكافأ فيه حضور المرآة مع 

فمن هذه األسطر ". إلخ... حضور الرجل مثلما تفعل وفودنا السعودية إلى الخارج

التي وردت في مقال المذكور اتضح لي أننا في الداخل نحتاج للحوار الصادق بين 

كافة أفراد المجتمع من رجال ونساء، ولكيال نعجز عن إيجاد حوار إيجابي ال بد 

أن يبدأ بشكل موحد، كيف؟ علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، على الجميع وهنا 
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