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 حرصنا على العادات جعل البعض يحمل الكبسة معه إلى الخارج

بدأ موسم السفر لهذا العام ومجتمعنا السعودي كغيره من المجتمعات تعتريه عدة 

متغيرات متسارعة برزت بعضها من رحم هذا المجتمع المحافظ وبعضها لكون 

من هذا المنطلق أجدها . هذا المجتمع جزءاً من المنظومة العالمية يتأثر ويؤثر بها

فرصة سانحة للدعوة إلى استغالل موسم سفر هذا العام إلى الدول العربية 

واألجنبية بأسلوب ومفهوم وسلوك آخر من قبلنا كأفراد وعائالت سعودية، وذلك 

، "تواصلنا معكم يثري عالقتنا بكم"بتوظيفه كحملة عالقات عامة تحت شعار 

مواطني البلدان التي سنقوم بزيارتها أعرف أن سؤال كيف " بكم"وأعني بكلمة 

الجواب . نحقق ذلك بدأ يتقافز أمامك كراقصة فيديو كليب أصابها مس شيطاني

بمنتهى البساطة هو محاولة التعايش واالندماج قدر اإلمكان مع عادات وتقاليد 

وممارسات ذلك البلد حسب ما تمليه علينا قناعتنا الفردية، والبعد كل البعد عن 

تسفيه ونقد تلك العادات والممارسات ألنها غير متوافقة مع ما درجنا عليه، أو 

 . ألنها على نقيض ما ألفنا

فمن أوجه التعايش المحببة لدى الشعوب كافة تقريباً محاولة تجربة وتذوق طعام 

تلك الشعوب، وطرح بعض األسئلة البسيطة عن مكونات أو طريقة أعداد تلك 

األطباق مما يخلق بينك وبينهم أرضية تفاهم مناسبة تسمح بمناقشة وسبر أغوار 

ما جرني إلى الحديث عن. أمور تتعدى الحديث عن مكونات وطريقة تلك األطباق

هذه النقطة هو حرص البعض منا أثناء سفرهم على التزود بنوع معين من 

األطعمة، وكأنهم ذاهبون إلى غزوة أو مناطق يندر فيها وجود مكونات مأكوالتهم 

أعرف أنه ال غضاضة من عمل ذلك، . الشعبية من رز وبهارات و دقيق وخالفه

ولكن لنكن أكثر وعياً بفوائد السفر والتي من بينها معرفة البلد الذي نزوره عن 

 .قرب من خالل االحتكاك به عن قرب على األصعدة االجتماعية والثقافية كافة

كيف يتسنى لنا معرفة عادات ذلك البلد، والبعض منا يمارس أنشطته اليومية أثناء 

سفره وكأنه لم يبرح مكان إقامته سواء في الدمام أو الرياض أو جدة أو غيرها 

فهناك فئة من الناس أثناء سفره ال يحرص على تناول . من مدن المملكة األخرى

األطعمة إال أطباق الطعام المألوفة لديه من كبسة أو مطازيز أو مرقوق أو 

وال يقرأ أال . معصوب وكأن عينيه معصوبتان عن أطعمة البلد التي يزورها

الصحيفة التي تعود على قراءتها في بلده األصلي وكأن جميع ما يطرح في 

صحف تلك البلدان التي يقوم بزيارتها ال يرقى مستوى إلى فكره، وال يحتك إال 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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وهو . يعلم أن جو مدينة عنيزة أكثر اعتداالً من مدن أخرى وجه الدعوة لسياحتها؟

بكالمه هذا كأن الشمس ال تشرق إال في عنيزة وأن من مقومات السياحة في نظره

أن تخرج لألماكن العامة واألسواق والحدائق في منتصف النهار ونحن نرى 

 .السياحة في كل المدن والمناطق السعودية ال تكون إال في المساء

 .يكفيك كرم الضيافة ونبل األخالق... يكفيك من عنيزة أهلها ورجالها ومثقفوها

ألف زائر في صيف  100يكفيك من عنيزة أنها استطاعت أن تجتذب أكثر من 

يكفيك من عنيزة مساؤها الجميل وجوها العليل وتلك الجهود ... العام الماضي

الجبارة والبرامج الترفيهية واأللعاب الشعبية والبرامج الرياضية والفنون التشكيلية 

والمسابقات الثقافية والعروض المسرحية واأللعاب النارية وعروض الصقور 

وغيرها من مئات الفعاليات ومهرجان التسوق الذي رعته أكبر الشركات 

 .السعودية

يكفيك من عنيزة ذلك المسرح المفتوح الذي صمم على أحدث طراز ويقع على 

ربوة من الرمال الذهبية ويحتضن فعاليات األلعاب الشعبية والعروض 

 .والمسابقات

يكفيك من عنيزة ما أنشئ فيها من مدن ترفيهية كبرى تضاهي أكبر المدن 

 .الترفيهية في وطننا العزيز

مرحباً "يكفيك من عنيزة تلك االبتسامة التي ترتسم على كل الوجوه لتقول للجميع 

 ". بكم في عنيزة

أيها األخ العزيز عندما انطلقت اإلعالنات مبشرة بمهرجان عنيزة السياحي والتي 

أثارت حفيظتك فهذا يعني أن السياحة في عنيزة تستحق كل هذه الحمالت 

اإلعالنية ولوال إدراك المسؤولين قيمة ما قدمته عنيزة من برامج وفعاليات لما 

 !. تجاوبوا ومنحوا عنيزة هذا الحجم من اإلعالنات

 عبدالعزيز عبداهللا الزين

 

 

 على الفلسطينيين مساعدة بوش كما ساعد اليهود بلفور 

ربما كانت غالبية الشعب الفلسطيني مع استمرار االنتفاضة وحماية المقاومة 

ولكن يجب على الفصائل الفلسطينية أن تتكيف مع , وصون شرفها ودماء شهدائها

وينظروا إلى ما هو إيجابي في , المتغيرات على الساحة الدولية بعد سقوط العراق

دولة )وعلى الفلسطينيين أن يتحدوا فيما بينهم لكي يحققوا الهدف , خارطة الطريق

فلنساعد بوش في وعده كما ساعد اليهود بلفور في ( فلسطينية وديمقراطية مستقلة

 .وعده

إن الرفض الدائم لجميع المبادرات لم نجن منه غير السراب وعندما رفض العرب 

 .م وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم48التقسيم عام 

ومن المعروف في المفاوضات أن الطرف القوي يستطيع أن يملي شروطه بقدر 
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فالطرف اإلسرائيلي اآلن يمتلك جميع الوسائل والقوة ,, ما لديه من قوة ودعم 

والدعم األمريكي لفرض شروطه التي يقنع بها الخصم والحكم فنحن في عالم 

 . القطب الواحد فمن ليس مع العمالق فهو مع اإلرهاب

وطالما حققت االنتفاضة الفلسطينية الكثير باعتراف الجميع فيجب علينا أن نجني 

ثمارها بالتوحد والمضي في طريق السالم وطالما أن السالم أصبح خيارا 

استراتيجيا ومطلبا عربيا في المبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية في 

فيجب علينا أال نقف أمام العاصفة وفي وجه التيار وعكس الموج بل . بيروت

 . ننحني لها ونحقق بالمفاوضات ما لم نستطع أن نحققه بغيرها

) شعب الداخل وشعب الشتات(وعلى القيادة الفلسطينية أن تدرك معاناة الشعبين 

فشعب الداخل يتعرض يوميا للقصف واالغتياالت ومالحقة المخلصين من أبنائه 

أما شعب الشتات فهو ال يقل معاناة عن نظيره ويتعرض لكثير من المشكالت كان 

آخرها طرد العراقيين لهم من مساكنهم الشعبية التي وفرها لهم صدام حسين 

بإيجارات رمزية وعادوا إلى الخيام كما كانوا وما سوف يتعرض له البقية الباقية 

ابتداء من لبنان بسحب الجنسية منهم وانتهاء بمالحقة إسرائيل وأمريكا لقياداتهم 

 . وطلبها علنا من سوريا بإقفال مكاتبهم

شعب (يجب على جميع الدول التي يوجد بها فلسطينيون : ومن هذا المنطلق أقول

أن يتم توطينهم ومنحهم الحق في الحصول على الجنسية من منطلق ) الشتات

الخطوات العملية ال الوهمية التي يعيشونها في أمل عودتهم إلى فلسطين الغائبة 

 . عاما وبالتالي تساهم هذه الدول في حل مشكالتهم ويصبحون فعالين فيها55منذ 

على المنظمات الفلسطينية المتشددة أن تدخل مرحلة القضاء , وعود على ذي بدء

وإعادة تنظيم صفوفها داخل الدولة الديمقراطية , على العمالء ألنهم سبب البالء

تصنيف (حتى ال تتعرض للسحق طالما أنها صنفت ضمن المنظمات اإلرهابية 

وتعي جيدا درس العراق الذي لم يستطع قادته أن يفهموا المعادلة فسحقوا) أمريكي

 . وسحق معهم الشعب العراقي

فعلى جميع الدول العربية التي لم توقع معاهدات سالم مع إسرائيل وأمريكا أن 

فترسيم . فالطوفان قادم والعاصفة آتية ال محالة. تسعى إلى ذلك قبل فوات األوان 

الحدود مع الدولة العبرية إحدى الواليات األمريكية أمر ضروري حتى تتوقف عن

 . التمدد وتبدأ في مرحلة االنكماش أو االنسحاب حسب قرارات األمم المتحدة

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 تعليقاً على خالد عبداهللا

 الجميع وقف من الصومال موقف المتفرج 

يوم" الوطن"تعليقا على ما جاء في مقال األخ الدكتور خالد بن عبداهللا المنشور في 

 ".هل هناك من يذكر بلدا اسمه الصومال؟"تحت عنوان  1/7/2003الثالثاء 

 . المنظمات الدولية أهملته لعقيدته اإلسالمية
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