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 "الوطن"تعقيباً على أخبار وتقارير 

وزارة المواصالت مسؤولة عن بناء الطرق وصيانتها وليس عن إدارة الحركة 

 المرورية

/830/831/832/833من أخبار وتقارير في أعدادها " الوطن"إشارة لما نشرته 

هـ، عن الحوادث 1423على التوالي في شهر ذي القعدة الماضي  834/835

جازان، وأن وزارة المواصالت تعتز بما تطرحه /أبها/ على طريق الطائف

الصحيفة وكتابها المحترمون من آراء وأفكار، لكن في نفس الوقت تنظر إلى أن 

ما يطرح متسم بروح المسؤولية واألمانة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة 

المواصالت يسعدها أن تسمع وتتلقى األفكار والمقترحات التي تعين على تحسين 

سواء كان ذلك بالنشر واإلذاعة في . األداء، واالرتقاء بالخدمة كلما كان ذلك ممكنا

 .وسائل اإلعالم أو االتصال المباشر

قد أسعدنا في التنبيه ولفت األنظار، " الوطن"وحيث إن ما تطرقت إليه صحيفة 

لكنه في نفس الوقت قد زاد في كدرنا تبعا لما آل إليه حال تنامي الحوادث المفجعة

وأود أن أحيط سعادتكم . على هذا الطريق بشكل خاص وبقية الطرق عموماً

، أن مسألة الحوادث على الطرق هي مما يألم له جميع "الوطن"والقراء وكتاب 

العاملين في الوزارة أشد األلم، ومن أجل هذا فقد أصدر معالي الوزير الدكتور 

المهندس ناصر السلوم منذ عدة سنوات قرارا بإنشاء إدارة عامة لهندسة المرور 

والسالمة لكي يكون لها إسهام مباشر وفعال في البحث عن أي مواطن لخلل قد 

يحصل في تصاميم الطريق سواء أثناء اإلنشاء والتنفيذ أو بعد وضع الطريق 

لالستخدام، أو إدخال ما يمكن من تحسينات على الطرق التي مضى على بنائها 

بل لقد أمر معالي الوزير المهندس بإنشاء غرفة للعمليات تعمل . عشرات السنين

على مدار الساعة تتلقى البالغات من إدارات الطرق والنقل في مناطق المملكة 

عن الحوادث التي تقع وتقارير اإلدارات عنها لكي يتم النظر فيما إذا كان للطريق 

سبب ما في الحادث، أما بسبب نقص في الصيانة أو العالمات اإلرشادية أو غير 

ذلك، وعلى ضوء هذه التقارير يتم اتخاذ القرار وتبادل المعلومات أوال بأول مع 

ولعل ما يفرح ويبهج ما تنشره الصحف منذ عدة أشهر . اإلدارة العامة للمرور

عن انخفاض نسب أعداد الحوادث على هذا الطريق منذ أن " الوطن"مضت منها 

باشرت شرطة أمن الطرق أعمالها بين الطائف والباحة، حيث قامت بالضبط الجيد

وكما ال . الذي أجبر من يخاطرون بالقيادة وسالمة الركاب والمركبات والطريق

يخفى أن هذا الطريق يمر في أغلب مناطق عبوره بأرض جبلية ذات ارتفاعات 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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يعاني أغلب الخارجين من السجن في مجتمعنا من أوضاع نفسية سيئة نتيجة عدم 

قبولهم لبدء حياتهم الجديدة ما بعد السجن، من أسرهم ومن بعض أفراد المجتمع 

ومن بعض أصحاب القطاعات الخاصة، مما يلقي ذلك بظالله عليهم للتفكير مرة 

أخرى في االنحراف من جديد ومن ثم ارتكاب جريمة جديدة ليدخلوا السجن مرة 

أخرى بعد خروجه منه، وذلك كله بفضل اهللا ثم بفضل ما يلقاه السجين من رعايه،

فالسجن بالنسبة للبعض أرحم من بعض النظرات والكالم الجارح الذي يتلقونه من 

البعض وتشير اإلحصائيات في المملكة إلى ندرة عودة السجين إلى السجن مرة 

أخرى واهتمام داخل السجن، لُيعد إعداداً جيداً للعودة إلى مجتمعه وقد قويت صلته 

باهللا تعالى وعقد العزم على عدم العودة إلى ما بدر منه من سلوك يرفضه الدين 

والمجتمع، وأكاد أجزم بأن كل الخارجين من السجن ال ولن يعودوا إلى السجن 

مدى حياتهم لو وجدوا القبول واالهتمام والرعاية من أسرهم ومن مجتمعهم 

ومنحوا الفرصة لبدء حياة جديدة مليئة باألمل والنجاحات المستمرة بإذن اهللا 

فالخطأ ليس نهاية العالم، وال عيب في أن يخطئ اإلنسان، بل العيب االستمرار 

في الخطأ، ولكن اإلنسان بحاجة لمن يساعده وينصحه ويرفع من روحه المعنوية 

لكي ال يستمر في خطئه، فاإلنسان الواقع على األرض ال يحتاج في أحيان كثيرة 

ألكثر من نصيحة صادقة ومن ابتسامة صادقة تعينه وتساعده على الوقوف على 

قدميه من جديد ليشق طريقه في الحياة، واالبتسامة والنصيحة الصادقتان ال تكلفان 

شيئاً، وليستا سببا في غالء بعض األسعار للمواد الغذائية؟ فلم البخل بهما؟ واألهم 

الدين " وقوله أيضا" الدين النصيحة"من ذلك كله أال ننسى قوله عليه السالم 

أين دور إعالمنا في توعية األسر وأفراد : وقبل الختام يحيرني سؤال". المعاملة

والتأثير عليه في عدم ! المجتمع في كيفية التعامل مع كل من خرج من السجن؟

 العودة إليه؟

 مفلح األشجعي ـ عرعر

 " إيمان القحطاني"ردا على 

 فقط ؟ " العنوسة"هل أصبحت المشكلة في مصطلح 

إليمان القحطاني في العدد " العنوسة النسيج االجتماعي القاتم"تعقيبا على مقال 

أود أن أقول إذا افترضنا جدال ووافق الجميع على إسقاط مصطلح العنوسة  872

من قاموسنا االجتماعي فهل تكون بذلك المشكلة قد حلت ولم تبق أنثى إال وقد 

تزوجت ثم ما العيب في أننا نواجه الواقع المرير ونخوض في غمار إيجاد الحلول 

بالتوعية الجادة لكل مسؤول فالبد من تعريف لمصطلح موجود شئنا أم أبينا وهل 

إذا لم تكن العنوسة كابوسا رجاليا تستطيع المرأة حل مشكلتها بنفسها دون تدخل 

الرجل وهو طرف مهم في المعادلة سواء كان زوجا يرغب في الزواج ويحتاج 

إلى تسهيل أموره في هذا الشأن أو أبا عاجزا ويحتاج لتكون بنته عانسا كي تقوم 

بواجباته أو متوفى لتقوم برعاية تركته الثقيلة وهل كل العوانس بالمعنى المفترض 

هن نساء عامالت ال وقت لديهن للزواج لتقوم بالمسؤولية وهل مجرد مصطلح 

إنني أختلف معك تماما في , العنوسة يسحق المرأة نفسيا واجتماعيا أم العكس
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الرأي فلو لم تكن المشكلة تقض مضاجع الرجال قبل النساء لما أصبحت العنوسة 

 . كابوسا رجاليا فنصبح كالنعامة عند الخطر تدس رأسها في التراب

إن حق الزواج للمرأة كما هو للرجل وهذا ما جاءت به شريعة النبي محمد عليه 

فإذا كان مصطلح العنوسة داخل المجتمع السعودي على وجه . الصالة والسالم

الخصوص به بعض المغالطات التي ألصقت بالمرأة فلنتفق على مصطلح آخر 

ولكن جوهر المشكلة هي كيف لنا أن نحل هذه المشكلة وما أسبابها لقد ذكرت في 

أن هذا المصطلح أريد به تعجيل زواج المرأة حتى ال تلصق بها تهم تخل "مقالك 

صلى اهللا عليه (ولو لم يكن هذا صحيحا فلماذا طالب الرسول " باألخالق والشرف 

وهل المجتمعات المدنية . بالزواج" من يستطيع منهم الباءة"معشر الشباب ) وسلم

إذا مرت بتغيرات جذرية في نسيجها االجتماعي تعفيها من تطبيق السنة الشريفة 

 . أم هذا الدين لكل زمان ومكان

وهل صحيح بات من الالزم إيجاد مقصات رقابية على هذا المصطلح الذي تدعين 

فيه أنه يدمر إنسانيتنا أم الغوص في لب المشكلة وحلها حال جذريا بتضافر جهود 

سواء بالتوعية أو بتطبيق . الجميع لحل ما نستطيع من أسباب هذا المصطلح

نصوص الشريعة التي تحث على الزواج دون تمييز بين جنس أو لون عمال بقوله 

 . 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؟

الحياة ومتطلباتها التي تأتي بالدرجة "فمن أسباب تأخر الزواج كما ذكرت هي

وأنني " األولى وتغير الظروف االقتصادية من عصر الطفرة إلى عصر شد الحزام

هنا أخالفك الرأي أيضا فعصر شد الحزام هو العصر المالئم ليبحث الرجل عن 

زوجة بدال من عصر الطفرة التي كنا ننفق فيها على السفر والسياحة أكثر مما 

 . ننفق على الزواج

والبد لنا من أن نتأقلم مع عصر شد الحزام في ظل ظروف ومحن ال يعلم مداها 

 . إال اهللا سبحانه وتعالى

كما أن التقسيمات االجتماعية أو ما يطلق عليه النظام القبلي يقف عائقا حقيقيا "

فما الرد على قوله صلى اهللا عليه" أمام الذكر واألنثى في تحقيق رغبتيهما بالزواج

 . وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس

أما ما أتيت به على مضض في قضية الغلو في المهور فما رأيك في الرجل الذي 

وقال لم أجد مهرا ألتزوج فقال له عليه الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم(أتى النبي

وفي النهاية أود أن أقول البد لنا من . التمس ولو خاتما من حديد: والسالم

االعتراف بأن هناك مشكلة يجب أن تحل بمجتمعنا سمها ما شئت ولكن هي 

 مشكلة تريد حال؟

 الرياض  -مصطفى الغريب

 أوراقنا مملوءة بالخطط التي ال تنفذ 

الحماس لعمل ما يدفع عجلة التقدم لتحقيق إنجازات مرضية فيه، ويتحمس المرء 
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