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 الخلط بين العقيدة اإلسالمية والممارسات اليومية والتعصب للرأي 

إن عقيدتنا اإلسالمية السمحة وممارستنا الحياتية اليومية لها هما اللتان حددتا مدى 

كما أن دماءنا العربية الحارة وسهولة استثارتها ورفع ضغطها . كوننا مسلمين

. تجعلنا نتعصب لقوميتنا ونتشدد للذود عن حمانا عند أي بوادر اعتداء أو تحديات

ولكن من المؤسف أن تبدر من بعضنا هفوات والبعض اآلخر يغلط ويجاهر بالغلط

وسبب تلك . ويتعصب له ويخرج برأي يخالف الرأي الذي اتفقت عليه الجماعة

األحداث بصيغة مبسطة الخلط بين العقيدة اإلسالمية والممارسات اليومية وبين 

 .التعصب لقومية وحمية والتعصب لرأي يخالف رأي الجماعة

وقد اعتبر اإلسالم في المدينة قومية لألوس والخزرج بعدما هاجر إليهم الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم وبعدما استعدت اليهود كفار قريش لمحاربة اإلسالم 

لذلك تعاونوا جميعا على دحر عدوان كفار قريش ومواجهة اليهود . والمسلمين

وحماية المدينة وحماية النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن هاجر إليهم، سواء من آمن 

ومما يؤكد ذلك أن رجال يقال له . ودخل في اإلسالم ومن بقي على دين آبائه

قزمان حليفا لبني ظفر أبلى يوم أحد بالء شديدا وقتل عددا من وجوه قريش ولم 

إني ما قاتلت إال عن أحساب : يكن دخل اإلسالم، فسئل عن سبب حماسه فقال

ومما يدل على ذلك أيضا أن طلحة بن عبيد اهللا وصهيب بن سنان الرومي . قومي

نزال بعد الهجرة على خبيب بن إساف من بني الحارث بن الخزرج ولم يكن خبيب

مسلما آنذاك، ولكن لم يمنعه من استقبال المهاجرين، وقد دخل خبيب اإلسالم عقب

خروج النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى بدر مدركا أن عدوان كفار قريش على 

المدينة وسكانها من دوافع التجمع ومواجهة البالء، وقد لحق خبيب بالنبي صلى 

اهللا عليه وسلم في الطريق إلى بدر وأعلن إسالمه وشهد بدراً وقتل أمية بن خلف 

 .رأس الفتنة والضالل

إن الخطر األشد المحدق بالوطن هو في اختالف الرأي، يحسب من ينظر إلينا أننا 

. إن قصر النظر فينا ليس عيبا خلقيا ولكنه عيب أخالقي. جميع ولكننا أشتات

ومن سوء الخلق . وإنما األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

. خروج االبن على رأي أبيه، وخروج الفرد على رأي شيخ قبيلته أو أمير منطقته

ومنتهى سوء الخلق المجاهرة أمام األب وشيخ القبيلة واألمير برأي مخالف 

 .وتحريض الغير إلساءة األدب

إن التربية في مجتمعنا وفي أسرنا يجب أن تكون تحت المجهر ويعاد تقييمها 
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إن انسالخ . ويجب أن تعاد الهيبة لرأي األب وشيخ القبيلة واألمير. وإصالحها

المجتمع من الخلق المحافظ وانفتاحه على أخالق مستوردة أدى وسيؤدي لكوارث 

 .يتعرض لها الوطن والمواطن

منها التبذير واإلسراف. إن في كل جوانب حياتنا ممارسات خاطئة يجب إصالحها

والعادات السيئة داخل المنازل واألعمال، وإتالف الممتلكات العامة مثل الطرق 

المعبدة وتشويه شوارع المدن والتعدي على خطوط الكهرباء والمياه وتشويه 

 .الممتلكات العامة والخاصة بالملصقات التجارية والكتابات السفيهة وغير ذلك

وإني أدعو من هذا المنبر أن يتم تبني مهمة تهذيب وإصالح هذه األخالق من 

الجميع بدءا من المجالس البلدية والمعاهد والمدارس والمساجد والمصالح الحكومية

وأقترح أن يصدر قانون عام لتهذيب األخالق، على أن يشمل . والعامة وغير ذلك

 .تهذيب اللفظ والعمل والمظهر

 كامل حجازي

 

 لنستفد من دروس اآلخرين قبل فوات األوان ونعمل لتنمية الوطن 

الشك أن البالد تتعرض لهجمات خارجية شرسة نلمسها ونتحسسها من وسائل 

اإلعالم وعبر القنوات الفضائية فالبالد بحاجة اللتفاف الشعب والشباب حول 

قيادتهم الحكيمة وبالدهم التي مازالت الدولة الوحيدة في العالم التي يحكم فيها 

شرع اهللا لننظر إلى دول الجوار وما حل بها بسبب بعض الفتاوى والنصوص 

لكنه من المؤكد أنه ال يمكن . التي زعمت فئات أنها تعتمد عليها لتسويغ أفعالها

لمسلم أن يتخذ من تلك النصوص ذريعة إلراقة دماء المسلمين اآلمنين أو تعكير 

األمن العام فقد ابتليت كثير من الدول اإلسالمية بمثلها، وأوضح مثالين هما مصر 

وال يمكن ألي مواطن مخلص أن يرضى بأن تمر المملكة بما مرت به . والجزائر

فقد استمرت المذابح البشعة في الجزائر . هاتان الدولتان الشقيقتان من مآس

والعشوائية في مصر لسنوات دفع المواطنون والسياح خاللها ثمنا غاليا من 

األرواح واألموال، وسجن اآلالف من المنتمين لتلك الجماعات، وخلَّفت تلك 

المذابح عشرات المئات من األرامل واأليتام والمشوهين، وأدخلت الفوضى والكآبة 

وفي نهاية المطاف وبعد كل هذه الخسائر في األرواح . إلى مظاهر الحياة كلها

المتطرفة في " اإلسالمية"والممتلكات واألموال خلصنا إلى اعتراف قادة الجماعات 

اجتهاداتهم حين رفعوا السالح في وجه كلتا الدولتين بأنهم كانوا مخطئين في 

ألنها اعتمدت ". اإلصالح"الدولة سعيا وراء تحقيق ما يسعون إليه مما يسمونه 

. على نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال بعض العلماء

لكنها قرأت تلك النصوص قراءة مغرضة مقطوعة عن سياقاتها ووظفتها في غير 

والمالحظ كذلك أن النصوص التي اعتمدت عليها الفئات التي . ما جاءت ألجله

تقوم بأعمال التفجير في بالدنا هي نفس النصوص التي اعتمدت عليها الجماعات 

في كل من مصر والجزائر وهذا ما يفسر أن ما يحدث اآلن في بالدنا ظاهرة 

وكما اكتشف . جديدة وفي أول الطريق لذا يجب أخذ العبرة من الدول التي سبقتنا
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الشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد وتراجعا بمحض إرادتيهما عن فتاواهما 

التكفيرية السابقة للدولة ورجال األمن وبعض المواطنين، وتحريمهما ألشكال 

التي كانت " الجهاد"التدمير والتفجير كلها، وتجريدهم لهذه األعمال من صفة 

تتسمى بها وسمياها بغياً وسميا من ينفذونها بالبغاة فإنه يجدر بالفئات التي تنتهك 

أمن بالدنا بحجة تلك الفتاوى المتراجع عنها اآلن أن تستفيد من هذا الدرس قبل 

ألنه سيوفر عليها وعلى بالدنا أرواحا كثيرة ودماء غزيرة وأمواال . فوات األوان

 .يمكن أن تصرف في مصلحة تنمية الوطن

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 تعقيبا على الغنامي

 يجب أن نبتعد عن انتقاد العلماء وال بد من مرجعية واحدة للفتوى 

وتاريخ ) 1143(تعقيبا على ما كتبه الكاتب خالد الغنامي في صفحة الرأي بالعدد 

حول انتقاده للدكتور سفر الحوالي  16/11/2003هـ الموافق 21/9/1424األحد 

على ما قاله في مداخالته على قناة الجزيرة في برنامج بال حدود وما تعرض له 

 .الكاتب من انتقاد لما قاله الشيخ

إنني أنصب نفسي هنا مدافعا عن الشيخ ولكنني ضد التجريح والتقريع والطعن أو 

التعرض ألي شخص فكل له حرية الرأي في ما يقول في حدود ما يأمر به اهللا 

 .ورسوله وما يمليه عليه ضميره وحسه الوطني

وأنني ومن هذا المنبر اإلعالمي المتميز أوجه نداء قويا نابعا من القلب للمجتمع 

السعودي بكافة فئاته وطبقاته دون تخصيص إلى أمور في غاية األهمية تفرض 

نفسها بقوة هذه األيام وإن لم نعطها من االهتمام والرعاية ما تستحق فعال نكن 

كمن يضع رأسه في الرمال ليهرب من المواجهة وهو ال يعلم أن الخطر محدق به 

من كل صوب فالواجب علينا يحتم أموراً مهمة ال مناص من الوقوف عندها وهي 

 :يجب أن نربأ بأنفسنا جميعا عن الوقوع في االنتقادات والطعن ألناس أولهم

ألن طاعة ولي األمر واجبة بنص الكتاب والسنة قال تعالى : والة األمر -1

وكذلك طاعة من واله ولي األمر " أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم"

شأناً من شؤون المسلمين ألنها تندرج تحت طاعة ولي األمر ما لم يأمر بمعصية 

أو كفر بواح فإذا كنا نقول إننا نطبق الكتاب والسنة فعلينا أن نطبق هذا المبدأ 

العظيم الذي يجلب األمن والطمأنينة ويدرأ الفتنة وعدم طاعته خروج عما أجمع 

 .عليه علماء األمة

وهم فئة صالحة في سرهم وعالنيتهم وال نزكيهم على اهللا ارتأى ولي : العلماء -2

األمر صالحهم فوالهم أمر الفتوى وتكونت هيئة تسمى هيئة كبار العلماء تتولى 

إصدار الفتوى ليأخذ بها والة األمر وعموم الشعب وهم ال يشرعون من تلقاء 

أنفسهم بل من واقع كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ثم تجمع عليها أو 

يجمع عليها بعضهم فال يجب التعرض لهم بأي حال من األحوال أو القدح في 

فتواهم فإن أصابوا فلهم أجران وأن أخطأوا فلهم أجر كما ال يجب النظر إلى أي 
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السنة الرابعة) 1148(م العدد 2003نوفمبر  21هـ الموافق 1424رمضان  26الجمعة 

 
 

 

 صحابي يالم لقتله كافراً أعلن إسالمه والمفجرون يقتلون المسلمين 

بعد هذه المشاهد الدامية التي أرقت قلب كل غيور على دينه ومجتمعه ماذا عسانا 

لماذا .. نقول ونحن نقف على أنقاض حزن عميق وأسى على هذه الحالة العصيبة

ما جرى؟ ويحهم من يكونون أولئك؟ أنُزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة حتى 

.. بأنفسهم؟ إنها أطباق من المآسي وأرتال من الهموم واآلالم تكاد تعصف بالمهج

كيف سمحت لهم أنفسهم بمثل هذه األفعال التي تأباها النفوس وتعافها الضمائر 

وترفضها الشرائع، إن الباري سبحانه إنما أوجد هذه البشرية لتعمر األرض وتعبد 

الرب وحده وإنما هذه األنفس التي بين جنبينا وديعة من اهللا فينا نحاسب ونسأل 

عنها يوم القيامة فهل رخصت عند البعض ليحرقها بنار الدنيا ويتلفها بلهيب 

 .المتفجرات ألغراض خسيسة وأهداف رخيصة

اكتفيتم بإزهاق أرواحكم فحسب ولكن هل تعلمون  -أيها العابثون  -ويا ليت أنكم 

ما خلفتم وراء أعمالكم، حتى الكافر المحارب الذي يقاتل المسلمين بنفسه وماله ال 

فهذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد. يجوز قتله إذا شهد شهادة اإلسالم ولو ظاهراً

رضي اهللا عنه في إحدى السرايا لما رأى رجالً من المشركين أثخن الجراح في 

المسلمين وقتل وفعل فلما تمكن منه أسامة رضي اهللا عنه ورفع عليه السيف قال 

ال إله إال اهللا، فقتله أسامة فلما بلغ النبي صلى اهللا عليه وسلم خبر الرجل : الرجل

قال ألسامة لم قتلته؟ قال يا رسول اهللا أوجع في المسلمين وقتل فالناً وفالناً فلما 

فقال رسول اهللا . نعم: أقتلته؟ قال: قال. ال إله إال اهللا: حملت عليه السيف قال

كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟ قال : صلى اهللا عليه وسلم

فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟ : يارسول اهللا استغفر لي قال

" فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟"فجعل ال يزيد على أن يقول 

سبحان اهللا هذا الرجل الذي قتله أسامة رضي اهللا عنه رجل أسلم وقت . رواه مسلم

القتال ولم يسجد هللا سجدة واحدة وفعل بالمسلمين ما فعل ومع ذلك نرى كيف 

عاتب الرسول الكريم أسامة على فعلته فكيف بمن يقتل الصائمين القائمين من 

 المسلمين ويروع اآلمنين؟ أال كيف تصنعون بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟

 صالح عبد الشكور

 

 عاماً وال أثر لخريجيها  35لدينا كلية للطب عمرها 

نشرت الصحف أكثر من مرة عن العجز الذي نعانيه في توافر الكوادر الصحية 
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العشرين سنة المقبلة بشرط أن نكون مخلصين في ذلك فلن يتم ذلك وال بعد مئة 

 .سنة

 صالح العبدالرحمن التويجري

 

 

 خارطة الطريق وغرق الواليات المتحدة في مستنقع العراق 

الحديث عن المسألة الفلسطينية شائك وبدال من أخبار عرفات التي كانت تغذي 

مصادر األخبار أصبح صراع رموز منظمة التحرير الفلسطينية هو الذي يغذيها 

وبهذا العمل قد خسرنا قضيتنا إلى حين وأضيف إلى ذلك بما يتعلق برموز السلطة

وأناشدهم بما يملكون من الوقت سواء من كان في منفاه أو غيرهم دعوة للتأمل 

والتفكير في أنفسهم وفي قضيتهم وسوف يصلون إلى نتيجة هامة للغاية وهي أنه 

يجب االعتراف للنفس وللشعب بالقول إننا نحن الذين تسببنا في حدوث هذا لنا 

شخصيا ولشعبنا وألمتنا بسبب ما اتخذناه من خيارات سيئة على مر السنوات وأن 

يتخذوا قرارا شجاعا بالعمل والقول إننا لن نكرر ذلك ثانية ويتركوا الشعب 

هذا الجيل الذي لم . ويتركوا الساحة للجيل الجديد, الفلسطيني يتولى أمره بيده

يعرف الهزيمة ألن التاريخ يقول جيل الهزيمة ال ينتصر وهذا ما تنبئ به 

وطالما أن إسرائيل اآلن تجاوزت جميع , المعطيات الجديدة على الساحة الدولية

الخطوط الحمراء فاتركوها تواجه جيل الحجارة والجسارة فلعل القيادات الجديدة 

تعرف كيف تعالج الوضع الراهن مع شارون فعلى األرجح أن شارون لن يستمر 

طويال وحاولوا أن تضعوا خطط عمل إيجابية قبل فوات األوان وأن الشيء المهم 

الذي يجب أن تعرفوه أن النتائج السلبية التي نمر بها اليوم هي نتاج ما اتخذتم من 

قرارات على الرغم من وجود خيارات كانت أفضل من أوسلو ولكن الكيفية التي 

تمت االستجابة لها والمواقف التي تعرضت لها األمة كلها نتائج إساءة االختيار 

فاألحداث لن تمكن المجلس , بصورة مستمرة فحلت علينا الكوارث والمشكالت

التشريعي من اتخاذ قرارات مصيرية وفرضت علينا أمريكا تعيين منصب رئيس 

فهنا يكون االختبار . الوزراء لدعم مسيرة اإلصالح وقبلنا فوقعنا في الشرك

 .الحقيقي لمن يريد أن يتحمل ضريبة انتشالنا مما نحن فيه

وبناء على ما مرت به قضيتنا من مآس بموجب قرارات سلبية اتخذت أستطيع أن 

أؤكد لكم أن مستقبل القضية في ظل المعطيات الحالية سيئ بل وستزداد سوءا لذا 

نحن بانتظار أن تبرز قيادات جديدة تركز على النجاح بدال من التركيز على 

الفشل وطالما أن واشنطن ترى أن كفالة األيتام وفتح المدارس والمساجد عمل 

ثم هل أصدرت يوماً بيان احتجاج على قتل زعيم . إرهابي فهل نعلق عليها اآلمال

 فلسطيني؟ 

وهل تعلم القيادة الفلسطينية أن هناك الكثير من القوى داخل كل من إسرائيل 

هذا إضافة إلى أن . ستمنع أي ضغط حقيقي على إسرائيل, والحكومة األمريكية
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وكذلك العناصر , الكثير من الشخصيات األمريكية في مجلس األمن القومي

الصهيونية المسيحية القوية في الكونجرس متقاربة في وجهات النظر مع بوش 

 . وشارون

هل يعلم العرب أن أمريكا سوف تضرب كل من يؤوي أو يدرب أو يمول 

وإسرائيل تدق على هذا الوتر فهي من منظورها تحارب . اإلرهاب كائنا من كان

والغريب أن االتحاد األوروبي أقر أخيرا بأن حماس . اإلرهاب وبوش مقتنع بذلك

 . منظمة إرهابية

هل يعلم العرب أن هناك في أمريكا مجتمعا كبيرا جدا من المسيحيين اليمينيين 

الذين يقدمون دعما قويا إلسرائيل في جميع , وهم من البروتستانت األمريكان

 . القضايا

هل ننتظر إسرائيل وأمريكا حتى تأخذا بأيدينا لتطبيق السالم أم نبادر بعمل شيء 

ما على أقل تقدير توطين الالجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم حتى نتمكن من 

 . التنازل عن حصتهم في قضيتهم العادلة

إن سياسة واشنطن تجاه السالم غير واضحة وهذا ما حدا بأمريكا على اعتماد 

ومن غير المعروف إن كان . خارطة الطريق كحل وحيد للقضية الفلسطينية

الرئيس بوش راغبا في تغيير سياسته الشرق أوسطية المؤيدة لشارون أم إن غرقه 

وتموت خارطة ! في المستنقع العراقي قد يقضي على حياته السياسية إلى األبد

 !. الطريق كما ماتت جميع المبادرات السابقة

 مصطفى الغريب ـ الرياض 

 

 أين المرجع لمن أراد التظلم من أذى اإلنترنت؟ 

لقد أنعم اهللا على البشرية بنعم كثيرة ومن أهم هذه النعم العلم ومن ذلك العلوم 

اإللكترونية التي يسرها اهللا للعقل البشري ومن ذلك الحاسب اآللي واإلنترنت 

تحديداً حيث هو محور حديثنا ومن الناس من استغل تلك النعمة استغالالً سليماً 

صالحاً فنفع واتنفع وأفاد واستفاد ومنهم من استخدمه عكس ذلك فتلف وأتلف ولكن

هناك فئة من الناس استخدمت بعض هذه المواقع للقدح في الناس وهذا إثم وباطل 

كبير ولكن لي سؤال هام هو أين المرجع لمن أراد أن يتظلم من ظلم مسه من تلك 

الفئة سواء من موقع أعد للسب والشتم وانتهاك أعراض الناس أو آخر يسيء لبلد 

ما أو موقع أنشئ عن قبيلة معينة وقام العاملون عليه بتحريف تاريخ هذه القبيلة 

وتهميش دور أركان بعض األفخاذ، ولكن أين المرجعية لمثل هذه الحال هل هي 

لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا؟ أم لوزارة الثقافة واإلعالم؟ أم إن 

هناك جهة أخرى مسؤولة عن ذلك في مكان خارج المملكة؟ وال يخفى عليكم أن 

مثل تلك التصرفات تؤدي إلى نشوب أحقاد وضغائن بين الناس وهذا ال يقره دين 

لذا نأمل من اإلخوة المختصين ... وال عقل وال خلق سليم وفطرة صحيحة أبداً

التكرم بشرح طرق التظلم وكيفية ذلك واإلجراءات التي تتبع في مثل هذه الحاالت 

 . من ناحية قانونية ونظامية
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 وضرب المفاصل... بين اللوبي العربي
 2003/11/12     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

ان مقومات اللوبي العربي موجودة في الواليات المتحدة األميركية، اذ لدينا جاليـات عربيـة                      
تنظيـم  . واسعة، واستثمارات عربية ضخمة في االقتصاد األميركي، وال ينقصنا سوى التنظيم                     

مال                   هذه القوى واستخدامها وفق خطة استراتيجية حتى نتوصل الى اهدافنا، بقليـل مــن ال
وال تزال اسرائيل ترسل أفضل الشخصيات لديها الى أميركا،                   . والجهد كما يفعل االسرائىليون       

 .فقضيتنا عادلة ولكن المحامي الذي يدافع عنها غير متمكن. للمشاركة في كل الفاعليات

اما الرأي اآلخر فيتمثل في ضرب المصالح األميركية، ومقاطعة البضائع األميركية، واستخدام                  
صل                            سالح النفط، او اي سالح آخر فاعل كاستخدام الطائرات لضرب المصالح األميركية ومفا

وأصحاب هذا الرأي هم ما اصطلح على تسميتهم باالرهابيين الذين أسـاؤوا الـى                     . االقتصاد
فاسرائيل يكفي  . اصحاب الرأي األول، ولم يفطنوا الى انهم لن يستطيعوا منافسة االسرائىليين                 

سها                       ان تدافع عن مصــالحهــا الذاتيــة، وتسـعى الـى تحقيـق اهدافها حتى تجد نف
فلدى اسرائيل والواليات المتحد من المصالح واالهداف            . تخدم مصالح وأهداف أميركية مهمة       

المشتركة المهمة ما يسمح لجماعات الضغط اليهودية األمـيركية ان تكـون ذات تأثير قـوي                  
 .ومن هنا نستنتج ان اسرائيــل تحقــق أهـدافها بالشيء القليل. في السياسة األميركية

 11أما جماعات ضرب المصالح األميركية فدمروا أنفسهم ومصالحهم قبل انهيار البرجين في                      
ولو كانوا يعلمون رد الفعل لهذا العمالق األميركي، وما قد يحـل بالعالميــن                 ). سبتمبر(أيلول  

العربي واإلسالمي بعد هذا التاريخ من كوارث ونكبات، ابتداء بأفغانستان ومـروراً بـالعراق                            
ونهاية ال يعلم مداها اال اهللا سبحانه وتعالى، فال يحتاج اللوبي الصهيوني الى ان يبذل جهـداً                            

لربما لـم     -مضنياً من أجل تجنيد المؤيدين السرائيل في الكونغرس واالدارة ووسائل االعالم                   
 .يفعلوا ما فعلوا

فكيف لنا، عرباً ومسلمين ان نقنع الواليات المتحدة بأن مصالحها الكبرى عندنا، حتى نملـي                       
ها                           عليها العدول عن انحيازها األعمى الى اسرائيل، وهي ترى كل يوم عبر وسائل االعالم ان

 ضربت في عقر دارها وهي القوة العظمى في هذا العالم؟
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 المصلحة الوطنية أهم ما في التغيير لتحقيق البعد التنموي في نظام الجنسية

يدور الجدل حاليا في مجلس الشورى حول نظام الجنسية السعودية ونظرا 

لحساسية المشروع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية 

فالبد أن تكون التعديالت جذرية هذا على حد تعبير عدد من األعضاء مطالبين أن 

يراعي النظام الجديد البعد التنموي عوضا عن البعد األمني وكال البعدين له من 

األهمية بحيث ال يطغى بعد على اآلخر وهو لعمري قمة اإلحساس بالمسؤولية 

الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى فليس المهم التغيير اآلن بقدر أهمية 

المصلحة الوطنية التي يجب أن يدركها جميع من يعيش على أرض هذه البالد 

وآمل أن يكون البعد الديني هو الدافع لمراعاة البعدين السابق ذكرهما . المقدسة

وإذا اتفق األعضاء على عرض المشروع على اللجنة المختصة إلعادة دراسته 

. من جديد فنقترح أن تحدد مدة زمنية إلنهاء الدراسة حتى ال يفقد المشروع بريقه

كما نأمل تنويع تخصصات المشاركين في هذه اللجنة لتشمل علماء دين أيضا 

لالستنارة برأي الشرع فيما يتعلق بتطوير هذا النظام الذي سيخدم المصلحة 

الوطنية والسيما أننا نعيش عصر التحوالت الجذرية في األنظمة، وهو ما سيضع 

عالمة فارقة في تحوالت فكرية هائلة في عقلية صاحب القرار، وهذه التحوالت 

وجميل جداً أيضاً، أن . ينبغي أن تواكب المتغيرات العالمية، دون المساس بعقيدتنا

تسعى قيادتنا الراشدة إلى طلب ذلك من مجلس الشورى لتطوير نظام الجنسية 

السعودي، حيث من غير المعقول أن يكون لدينا مواليد عرب ومسلمون قضوا 

زهرة شبابهم على أرض هذا الوطن ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية 

فنحن نرغب . السعودية فهي فخر لهم إن يحملوها وتواضع منا أن نمنحهم إياها

في السير نحو اتجاه عقالني رشيد، ستكون له تأثيرات إيجابية على أجيالنا المقبلة، 

ونستفيد من قدرات بشرية هائلة منتقاة من القوى العاملة المؤهلة، لتحافظ على 

ثروات الوطن بدال من تصديرها للخارج وهي التي ترغب في استثمارها في 

ويشار أيضا إلى مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى لشرط اإلسالم . الداخل

لمنح الجنسية العربية السعودية وهو شرط يعزز قيمنا وتقاليدنا دون النظر إلى 

المتجنسين بأنهم سيكونون منافسين للمواطن على فرص العمل ألن النظام الجديد، 

سوف يساهم في تحسين الدخل القومي، كما تدل معظم الدراسات االقتصادية 

العالمية بهذا الخصوص وحرص الدول المتقدمة في جلب المهاجرين لدعم 

كما ندعو بعض أعضاء مجلس الشورى المطالبين بإبقاء تميز المواطن , االقتصاد

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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عن المتجنس بعرض الموضوع على علماء الدين ألخذ رأيهم في ذلك وهو رأي 

الشرع الحنيف الذي هو دستورنا، أما فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية فوزارة 

الداخلية بتجاربها وخبراتها أقدر على تحديد هذا األمر لذا نثمن رأي بعض 

األعضاء المطالبين باستضافة خبراء ومتخصصين من وزارة الداخلية لمناقشة 

المشروع والمشاركة في دراسته ، أما األعضاء المطالبون بعدم فتح الباب على 

سنوات في البالد وتعلم اللغة مطالبين  10مصراعيه لكل من أقام أكثر من 

باقتصار منح الجنسية على النخب والكوادر المهنية العالية مثل األطباء 

والمهندسين والعلماء فهم محقون في ذلك ولكن ما مصير الذين يحملون شهادات 

ميالد سعودية من المقيمين ثم لماذا ال نعيد دراسة شرط العشر سنوات فمعظم دول

العالم المتقدم يشترطون ثالث سنوات مثل كندا وأستراليا وأمريكا ومعظم دول 

أوروبا وبخصوص ما تطرقت إليه النقاشات إلى مسألة منح الجنسية لزوج المرأة 

ما هو مصير أبناء المرأة , السعودية إذا كان أجنبيا فنوجه إليهم التساؤل التالي

السعودية المتزوجة من غير سعودي؟ كما نود اإلشارة إلى مناقشة تسهيل خطوات 

كما ينبغي األخذ بعين االعتبار مناقشة مصير فئة الذين حصل . تطبيق النظام

آباؤهم على الجنسية في الوقت الذي هم لم يحصلوا عليها على الرغم من أنهم من 

مواليد السعودية لماذا؟ ألن آباءهم عندما حصلوا على الجنسية كان األبناء بالغين 

أي أكبر من السن القانونية فإخوانهم القصر حصلوا عليها أما هم فلم يتمكنوا من 

ذلك فنجد أن الوالد والوالدة سعوديان وبعض اإلخوان سعوديون والبعض اآلخر 

غير سعوديين كما وأن هناك شرطا بحاجة إلى دراسة فمثال إذا كان ابن المرأة 

السعودية بالتجنس ذكرا فيحق له التقدم بطلب الجنسية أما إذا كانت ابنة المرأة 

أخيرا . السعودية بالتجنس أنثى فال يحق لها التقدم إال إذا تزوجت من سعودي 

أتساءل لماذا ال يفتح الباب أمام مكاتب المحاماة بمتابعة معامالت المتقدمين 

للجنسية لتطبيق النظام عليهم ونصحهم الستكمال إجراءاتهم النظامية للحصول 

على الجنسية في نهاية المطاف وبهذا تكون الدولة قد نشطت مكاتب المحاماة 

تقدم صاحب الطلب بنفسه وقللت من أعباء كثرة الطلبات غير المكتملة إذا 

 . للحصول على الجنسية السعودية

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 شروط تعجيزية ووظائف محجوزة مسبقاً ألصحابها

نشرت إحدى الصحف إعالناً عن شغور وظيفتين في وكالة إحدى الوزارات في 

محافظة جدة على الباب الثالث بمسمى مستشار اقتصادي واألخرى خبير 

المؤهالت المطلوبة لألولى بحد أدنى ماجستير في االقتصاد وإدارة (جيولوجي 

سنة  15األعمال وخبرة في مجال االقتصاد واالستشارات التعدينية ال تقل عن 

 15وخبرة سابقة في مجال االستشارات االقتصادية لدى الشركات العالمية لمدة 
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