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 تعقيباً على رد المسؤول

 مازالت األمور تحتاج إلى توضيح حول مافيا األدوية

هـ 30/8/1424الصادر في  1122تعقيبا على ما جاء في صحيفة الوطن بعددها 

في صفحة صوت وصدى بعنوان رد مسؤول وهو المشرف العام على اإلعالم 

الصحي والعالقات الدكتور خالد بن محمد مرغالني، وإشارة إلى ما نشر بصحيفة 

) مافيا األدوية(هـ بعنوان 24/4/1424الصادر بتاريخ  988بعددها رقم " الوطن"

 .بقلم الكاتب األستاذ محمد عبداهللا المنصور

وما أفاد به المشرف العام بعرض الموضوع على وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية 

 .في وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي

وليس  998إن العدد الذي نشر فيه مقال الكاتب المذكور أعاله هو العدد : أوال

 988العدد 

هـ 24/4/1424لقد تأخر رد وزارة الصحة كثيرا فالمقال نشر بتاريخ : ثانيا

هـ ولنا أن نتساءل هل التأخير من الصحيفة ؟ أم من 30/8/1424وجاء الرد في 

الروتين والبيروقراطية ؟ أم من كثرة المعامالت التي تعرض على المسؤولين في 

 الوزارة ؟ وهل هذا يعكس صورة عن تأخر معامالت المواطنين؟ 

لم يتضمن رد المسؤول ما يتقاضاه أطباء وصيادلة الدعاية ألدوية الشركات : ثالثا

وهي مهنة موجودة فعال ولكن ما هي الضوابط التي يجب أن تتخذها وزارة 

 . الصحة بهذا الخصوص ولو باإلشارة إلى أن الموضوع قيد الدراسة

أشار الكاتب إلى مالحظة مهمة وهي أن بعض األطباء يشتري ويبيع في : رابعا

صحتنا وهو ما تم إغفال التطرق إليه من المسؤول حيث إن هناك حاالت استغالل 

واضحة من بعض األطباء وبعض المستشفيات حبذا لو تقوم الوزارة بالتحقق من 

 . ذلك

 10لم يشر المسؤول من قريب وال من بعيد بخصوص حادثة تغريم تاجر : خامسا

ألف ريال فقد ربحت ثالثة  30أنا مستعد أن أعطيكم : آالف ريال عندما قال

 ! ماليين

وهي حاالت تتكرر باستمرار ولو فكرت الوزارة بحلول جذرية لوجدت كثيراً من 

 . الحلول

لم يقم المسؤول باإلجابة على بادرة قيام الجمعيات الخيرية بإقامة : سادسا

مستوصفات لعالج األسر التي ترعاها ولو من باب التشجيع على هذا العمل 
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الخيري واستجابة الوزارة بتسهيل مهمة هذه الجمعيات إذا قامت بالطلب من 

بل الطلب. الوزارة بحيث ال تصطدم بعقبات تثنيها عن القيام بهذه المهمة اإلنسانية

 . من على هذا المنبر من بعض المحسنين تشجيعها على مثل هذه األعمال

اكتفى المسؤول عند الحديث بشأن ما ذكر عن هدايا شركات األدوية بالقول : سابعا

على الكاتب إثبات ما ذكره باألدلة والبراهين حتى تتمكن الوزارة من التحقق من 

ذلك ومعاقبة من تثبت عليهم تلك التصرفات المشار إليها في المقال على الرغم 

من أنها تحدث يوميا على طاوالت األطباء ومسؤولي مشتريات األدوية سواء 

الحكومية أوالخاصة ومن يقوم بمثل هذا العمل لن يترك خيطا يدينه فجميع هذه 

األموال تدفع نقدا وبسرية تامة ولكن على الكاتب أن ينبه وعلى المسؤول أن يفكر 

بإيجاد اآللية من خالل طاقم وزارته أو الجهات التابعة له متمثال في الفرق التابعة 

 . إلدارات الشؤون الصحية

لم يستجيب المسؤول لما جاء في المقال بخصوص حليب األطفال الذي : ثامنا

يعطى لألطفال حديثي الوالدة في المستشفيات فهو يقدم هدية مجانية من الوكالء 

وربما قدموا أجهزة للمستشفى وال نعلم مدى ! بشرط عدم إدخال منتجات منافسة

 !مشروعية أو أخالقية هذا التصرف

مما تقدم يمكننا أن نقول إنه مازالت بعض األمور تحتاج إلى توضيح حول هذا 

 . فرد المسؤول لم يؤد الغرض المطلوب منه, الموضوع

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 تعليقاً على المصيبيح

 هناك أشخاص على وشك التقاعد ولم يقدموا لمستقبلهم شيئاً 

تحت عنوان زيادة الراتب  872علق الدكتور سعود المصيبيح في العدد رقم 

التقاعدي على ورقة العمل المقدمة في ندوة إدارة خدمات المتقاعدين واالستفادة 

شخصاً من المتقاعدين  1853من خبراتهم، وحيث أجريت دراسة عشوائية شملت 

وقد خلص إلى عدد من النتائج أهمها أن أعلى نسبة الشتراك التقاعد يدفعها 

من الراتب األساسي في حين أنه في دول مجلس % 9الموظف السعودي وهي 

من الراتب األساسي فقط، % 6-2التعاون األخرى يتراوح ما يدفعه الموظف بين 

ويرى الكاتب أن الصندوق وفق الدراسة ممتاز ويطالب بزيادة الراتب التقاعدي 

ريال كحد أدنى من أجل احتياجات المواطنين وأن ذلك سينعكس على  3000إلى 

رفع معنويات المتقاعد المدني والعسكري ويشعره باألمن بعد التقاعد، وبما أن ذلك

يعد لبنة في محاربة الفقر والقضاء عليه في مجتمعنا وتقليص أسباب السرقة 

/ سنة، وهنا يا دكتور 40سنة بدالً من  35إضافة إلى تخفيض سن المتقاعد إلى 

أنت تقترح وغيرك يقترح وهذا ينادي وذاك يكتب وفي الحقيقة فال جديد على أمر 

ومع كل . بل مع كل دراسة يزداد حجم الفقر والبطالة. الواقع من كل النواحي

 .األمنيات واألولويات في مهب الريحمطالب تذهب 
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 تكمله الخطوط الجوية... بداية مشوار
 2003/10/25     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

تناولت الصحف في األيام الماضية أخباراً مفادها تأكيد وزير الخارجية السعودي، األمير سعود                      
ستغرب انـه ال توجـد                        الفيصل، ان عمل المرأة في السفارات السعودية ليس مستغرباً، والم

عمل المــرأة السـعودية       "وأكد سموه ان     . موظفات سعوديات في سفارات المملكة في الخارج         
كديبلوماسية ليس جديداً بل يوجد قسم نسائي في وزارة الخارجية كما هو حاصل في بعــض                      

وشـدد سـموه علـى عنصــرين          ". االنشطة التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية االخرى       
 ".ان يكون عملها متوافراً ومسموحاً وفي اطار تقاليدنا وشرعنا وأنظمتنا: "أساسيين، هما

وقامت بعد ذلك وزارة الخارجية، مشكورة، وتنفيذاً لتعليمات سموه بحصر الوظائف النسـائية                    
كان شـغلها بمواطنـات                             في سفاراتنا بمختلف الدول، وتشغلها غير سعوديات، وبحثـت ام

وكما بدأت الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لشغل الوظـائف بموجـب                       . سعوديات
واذا كانت وزارة الخارجية بدأت المشوار فنتمنى على الخطوط                   . الشروط والمؤهالت المطلوبة    

ير    . السعودية ان تتبعها، وتقوم بتهيئة المجال لعمل المرأة، سواء في الداخل او الخارج                     وكث
وأكثـر  . منا يسافر الى الخارج عبر الخطوط السعودية، ويتعامل مع مكاتبها في أنحاء العالم                     

ولكن لم نجد الى اليوم موظفة سعودية واحدة تعمل فـي اي مـن                    . العاملين فيها من النساء    
فهل يعني ذلك ان السعوديات غير قادرات على           . مكاتب الخطوط العربية السعودية في الخارج        

القيام بمثل تلك الوظائف؟ أم ان الباب لم يفتح بعد لعمل فتياتنا في هذا الصرح الشامخ الـذي                           
 يجب ان يعطي صورة حسنة عن مسيرتنا التنموية والحضارية؟

واذا كان ذا     . ان أهمية الموضوع تدعونا لطرحه على الرأي العام للنظر في مدى الحاجة اليه                  
ايجابيات فيعرض على مجلس الشورى، ومن بعده على علمائنا، وهم والحمد هللا قادرون على                       

 .ايجاد الحلول الشرعية اذا عرض األمر عليهم
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 خوف انقراضنا... غوانتانامو
 2003/10/11     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

كنا نتوقع من عمرو موسى أن يعيد النظر في القرارات التي اتخذت في اطار الجامعـة العربيـة،                           
فمن المعلوم أن الشيء الوحيد الذي ال يتغير               . ويقوم على تحديثها بمـا يتناسـب ولغـة العصر            

هو القرآن الكريم، وما عدا ذلك فهو قابل للتغيير، ولهذا ندعو الجامعة العربية الـى أن تتطـور                            
صادية                   . وتلغي قراراتها التي ال تناسب الظروف الحالية، السياسية والثقافية واالجتماعيـة واالقت

وكما اقتنع األخ العقيد بأن الوحدة أصبحت من هواجس الماضي، وبدأ يعدل مسار ثورته، فإننـا                          
نطالب الجامعة العربية بتحديث نفسها ومسارها وقراراتها بما يتناسب والظروف الحالية، ويجـب                
شترك، والوحـدة                               بي الم تفعيل قراراتها، وأالّ تبقى حبراً على ورق أمثال قرارات الـدفاع العر
االقتصادية العربية، وقرارات تخص الجانب الفلسطيني التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب،                           

 .وهو ما يتعلق بالمحافظة على الهوية الفلسطينية

ية              1959عام   1547فالجامعة العربية أصدرت القرار الرقم         ، الذي طالـب بالحفـاظ علـى الهو
عدم منـح الجنسـية                 . الفلسطينية وجاء القرار، بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية، ب

ونسيت منظمة التحرير ان أهم المسؤولين فيها يحمـل                . للفلسطينيين خوفاً من أن تذوب هويتهم      
لم                  . الجنسيات المختلفة، هم وعائالتهم        ونسوا أنه إذا كان الهدف هو الحفاظ على الهوية فلماذا 

يطالبوا في القرار بأن تعطى كل التسهيالت لهذه الفئة مع بقاء الهوية كرمز، بمعنى أن يسـتفيد                        
أما أن يترك من     . صاحب الهوية من حقوق المواطن في الدولة التي يعيش فيها، ويحتفظ بهويته                       

من                           دون تعليم، ومن دون مأوى يملكه وال خدمات صحية، وهو األحوج من غيره، فال مـيراث 
اآلباء واألجداد وانما مخيمات ترفض الحيوانات األليفة العيش فيها، فكيف يطور شعب كهذا ذاته                             

 .من العدم؟ ويأمل في العودة كحق ابليس في الجنة

ـ       نوب                    500انظروا ما فعلت اسرائيل ب من ج عائلة لبنانية هربت الى اسرائيل، بعد االنسـحاب 
فهم ال  . لبنان، وال تزال تعيش فيها، فقد استطاعت هذه العائالت الحصول على بعض المخصصات                      

وبعد ثالث سنوات من وجودهم في اسرائيل             . يعيشون في مخيمات داخل اسرائيل، وانما في المدن                
وهدفهـا  ". من أجل الجالية اللبنانية فـي اسـرائيل          "أنشأوا جمعية خاصة بهم أطلقوا عليها اسم           

األساسي تحسين أوضاع هذه الفئة، ألنها آثرت البقاء، وتعهدت الحكومة لهم بمساعدات، ووقف                    
واستطاعت هـذه الجمعيـة      . الى جانب قضيتهم نواب في الكنيست، من حزبي الليكود والعمل معاً                   

القيام بحمالت شعبية وتظاهرات ضد سياسة الحكومة االسرائيلية الى أن تجاوبت مع مطـالبهم،                  
 .وقررت تقديم الدعم اليجار البيوت

وبعد ما تقدم فلننظر كم من المهن محظور على أبناء المخيمات الفلسطينية العمل فيهـا، وكيـف                         
أنهم معزولون في مخيمات تتفرج الناس عليهم، كما لو كانوا في حديقة حيوان كبيرة مفتوحة، أو                      
كمن يعيش في اإلقامة الجبرية تحت حراسة مشددة ال يخرج من المخيم إال بتصريح، وال يدخل إال                
بتصريح وكأننا في ثكنة شبه عسكرية، أو محمية محاطة بأسالك شائكة حفاظاً على من بداخلهـا                      

. من االنقراض، ألن هذه الهوية يجب أالّ تنقرض وشديدة الشبه بمعسكرات غوانتانامو في كوبــا                       
 فهل سيأتي اليوم الذي نقول يا الجئي العالم اتحدوا، وهل يتحقق هذا الحلم؟
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 تعقيباً على البراك

 انخفض مستوانا العلمي اليوم ألننا لم نعد نصغي إلى اآلخر 

رداً لألستاذ ناصر بن  13/8/1424الصادر يوم الخميس " الوطن"قرأت في عدد 

علي البراك على الدكتور سلطان بن خالد بن حثلين األستاذ بجامعة الملك فهد 

 هل نُبقي االنتساب للقبيلة أم ال؟: وملخص الموضوع, للبترول والمعادن

 :وما لفت نظري في الرد أمران

فهو لم يتناول . أسلوب الحوار غير العلمي في رده على الدكتور سلطان: أولهما

واتهمه اتهامات باطلة ال أعرف كيف , وإنما تناول شخصية من كتبه, النص

وأريد اإلشارة هنا إلى أن الدكتور سلطان بن . استساغها؟ أو من أين أتى بها؟

واسم معروف في الوسط الثقافي , وأستاذ جامعي مميز, حثلين إنسان فاضل

ويقبل , وهو رجل منفتح. وله مقال رأي ينشر أسبوعياً في صحيفة اليوم, السعودي

 .وغير ذلك, ونشاطه يتسع ليشمل النوادي األدبية والتلفزة, بل ويدعو إليه, الحوار

ورفضاً , لقد كان الرد مجرد كالم انفعالي. لم أجد في الرد ما يقنع: وثانيهما

وكنت أتوقع أن يتناول مقال الرد النقاط التي أثارها , مباشراً لمجرد الرفض

 .ويرد عليها بنفس السوية العلمية والموضوعية, الدكتور سلطان واحدة واحدة

وإنما قرأت افتعاالً متعمداً يشبه ما يحدث في أغلب الندوات, في الواقع لم أقرأ رداً

إن صورة المثقف العربي لم تنحدر إال حين . التي تبثها بعض الفضائيات العربية

 .وصلت إلى هذا المستوى من الحوار

إن أجدادنا لم ينتجوا هذا الكم الهائل : وأريد أن أشير إلى أمر في غاية الخطورة

ولم يصلوا إلى التقدم العلمي في كافة المجاالت العلمية واإلنسانية إال , من المعرفة

, والتوثيق, الدقة في نقل المعلومة: بناء على مجموعة من المعطيات كان أبرزها

وإذا حاور أحدهم , وقبول اآلخر عبر شكل متحضر جداً من الحوار, والحرص

ولذلك قالت , شخصاً ما كان يركّز رده على النص وليس على صاحب الرأي

 ).إن الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية(العرب 

وافتقدنا في نقدنا , لقد انخفض مستوانا العلمي اليوم؛ ألننا لم نعد نصغي إلى اآلخر

إن األسلوب الذي استخدمه الدكتور سلطان في . إلى المنهج العلمي في الحوار

والرد عليه ال يكون مجدياً إال إذا , مقاله كان أسلوباً علمياً صرفاً مثبتاً باألدلة

 .استخدم نفس المنهجية

وأن نؤمن أن الحوار , في حواراتنا) الصراخ(علينا أن نتجاوز : ونقول أخيراً
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 أغنياء يبحثون عن أضواء االنتخابات

لقد استقبل الشعب السعودي صدور نظام مجالس البلديات والمشاركة الشعبية من 

خالل انتخاب نصف أعضاء المجلس بمشاعر متفاوتة فمنهم من استقبل الخبر 

أما الفئة التي , بفرح ومنهم من استقبله بارتياح فقط ومنهم من لم يلق له باال

استقبلت الخبر بفرح فهم أولئك الذين يعدون من الفئة الغنية ويبحثون عن مكانة 

والفئة الثانية هم الفئة , اجتماعية أكبر وزيادة األضواء من خالل مجالس البلدية

الوسطى التي تبحث من خالل هذه المجالس الشعبية إلى كسب عالقات اجتماعية 

أما الفئة الثالثة وهم السواد األعظم من المجتمع السعودي فيرون أن , جديدة

اإلصالحات االقتصادية هي األجدى والمطلب لهم ويطمحون كذلك إلى قيام وزارة 

المالية برفع الجمارك عن الموارد الغذائية وقيام وزارة البترول بتخفيض أسعار 

وتحسين رواتب المتقاعدين وتعديل سلم رواتب الموظفين المدنيين , البنزين والغاز

والعسكريين أهم من مشاركتهم في المجالس البلدية بترشيح أنفسهم أو بانتخاب 

المرشحين اآلخرين بقناعة منهم أو بغير قناعه في كفاءتهم وخوفهم مما قد تجلبه 

لهم هذه المجالس من معاناة فوق معاناتهم التي يعانونها عند مراجعتهم ألي دوائر 

 . حكومية بإضافة هذه المجالس روتيناً جديداً في إنجاز معامالتهم 

 عبداهللا حسن عطيف 

 

 

 

 تشغيل الموظفات السعوديات في الخطوط الجوية 

لقد تناولت الصحف خالل األيام الماضية أخبارا مفادها تأكيد وزير الخارجية 

األمير سعود الفيصل أن عمل المرأة في السفارات السعودية ليس مستغربا 

وكما . والمستغرب أنه ال توجد موظفات سعوديات بسفارات المملكة في الخارج

عمل المرأة السعودية كدبلوماسية ليس جديدا بل يوجد قسم نسائي "أكد سموه أن 

في وزارة الخارجية كما هو حاصل في بعض األنشطة التابعة للوزارات 

والمؤسسات الحكومية األخرى وشدد سموه على عنصرين أساسيين وهما أن يكون

وقامت بعد ذلك ". عملها متوفراً ومسموحاً وفي إطار تقاليدنا وشرعنا وأنظمتنا

وزارة الخارجية بحصر الوظائف النسائية في سفاراتنا بمختلف الدول والتي 

تشغلها غير سعوديات وبحث إمكانية شغلها بمواطنات سعوديات وكما بدأت 

الوزارة أيضا التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لشغل الوظائف بموجب الشروط 

ولذا كانت وزارة الخارجية بدأت المشوار فنتمنى على , والمؤهالت المطلوبة 

الخطوط السعودية أن تتبعها وتقوم بتهيئة المجال لعمل المرأة سواء في الداخل أو 

الخارج وكثير منا يسافر إلى الخارج عبر الخطوط السعودية ويتعامل مع مكاتبها 

في جميع أنحاء العالم وأكثر العاملين فيها من النساء ولكن لم نجد حتى اآلن 

Page 6 of 7::: Alwatan Newspapper ::: readers

10/24/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-10-22/readers.htm



Send mail to webmaster@alwatan.com.sa with questions or comments about this web site. 
Copyright © 2001 Alwatan newspaper. All rights reserved.  

موظفة سعودية واحدة تعمل في أي من مكاتب الخطوط العربية السعودية في 

الخارج فهل ذلك يعني أن السعوديات غير قادرات على القيام بمثل تلك الوظائف 

أم أن الباب لم يفتح بعد لعمل فتياتنا في هذا الصرح والذي يجب أن يعطي صورة 

حسنة عن مسيرتنا التنموية والحضارية بل وإني على يقين بأننا سنكون قدوة 

. حسنة لكثير من شركات الطيران األخرى بانتهاج أسلوبنا اإلسالمي المميز

فاإلسالم لم يمنع عمل المرأة ولكن حدد ضوابط شرعية لها وأن أهمية الموضوع 

يدعونا لطرحه على الرأي العام للنظر في مدى الحاجة إليه والذي يظهر لي 

أهميته من حيث المبدأ ليكون محل نظر ودراسة وإذا كان ذا إيجابيات فيعرض 

على مجلس الشورى ومن بعده على علمائنا وهم والحمد هللا قادرون على إيجاد 

الحلول الشرعية إذا عرض األمر عليهم وكما يجب أن نرتقي بفكرنا اإلسالمي 

فهذا الدين يصلح لكل مكان وزمان ولكننا بحاجة , ليتناسب مع متطلبات العصر

لذا يستوجب عرضه على هيئة كبار . إلى اجتهادات علمائنا ليبينوا لنا األمر

فهم المرجعية  -اهللا يحفظهم  -العلماء للنظر فيه وإرجاع األمر إلى والة أمورنا 

 . المعتبرة للنظر في القضايا المصيرية

 مصطفى الغريب ـ الرياض 

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 7::: Alwatan Newspapper ::: readers

10/24/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-10-22/readers.htm
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 إزالة الحاجز النفسي بين المواطن واألجهزة األمنية 

مما يجعل ... هناك حلقة مفقودة بين جهاز االستخبارات العامة والجمهور

 .المواطنين يتخوفون من هذا الجهاز

الفجوة تكمن في أن جهاز االستخبارات العامة جهاز يعمل بصمت وبكفاءة 

فمن يملك ثقافة كبيرة في أجهزة االستخبارات العالمية ... وهذا ليس عيباً... عالية

في عمله على أجهزة االستخبارات  -مثال  -تفوق ) كي جي بي(سيجد أن جهاز 

... وهو يعمل بتكتم كبير في عمله... العالمية األخرى كاالستخبارات األمريكية

 .ويحقق نجاحات ساحقة في عقر أمريكا إلى وقتنا الحاضر

ولكن المشكلة عندما يقف المواطن خائفا من اإلبالغ عن من يحاول العبث باألمن 

الوطني، كالتجسس مثال، ألنه يخشى من الدخول في دوامة ال تنتهي ولكن األهم 

 .وما هي نتائج هذا الشعور على األمن الوطني؟... ما هو سبب هذا الشعور

تخيل لو وجدت رجال ... سألت رجال تربويا يحمل مؤهال جامعيا هذا السؤال

: قلت له. طبعا ال... هل ستبلغ؟ أجاب... يتجسس مثال على منشآت عسكرية

ربما ألننا لم نعتد : ال أدري، صمت وأعتقد أنه فكر بعمق ثم قال: لماذا؟ قال

وهذا هو شعور من لمست شعوره حيال هذا الموضوع من بقية ...!. ذلك

 .المواطنين

... ربما يقول شخص إن هذا الغموض يفرض االحترام والسيطرة لهذا الجهاز

كيف؟ ... سأقول له ربما هذا صحيح، ولكن أال تتفق معي بأن ذلك صحيح نسبيا؟

جهاز المباحث العامة السعودي أليست له الهيبة واالحترام؟ مع أنه جهاز نشعر 

وهذا ما جعل ... بأنه مفتوح أو باألصح منفتح على الشعب ونعرف سياسة عمله

جهاز المباحث جهازا مألوفا في نظر المواطن، يسير إليه وقتما شعر بأن لديه ما 

 .دون تردد أو خوف... يفيد

ال ... إذا عندما أطالب بانفتاح جهاز االستخبارات العامة السعودي أمام الجمهور

ولكن ليعمل على تقريبنا إليه عن ... أعني أن يطلعنا على أسراره وإنجازاته

فهذا سيعود على الجهاز ذاته بالمنفعة ... طريق البرامج المخصصة لهذا الغرض

الكبيرة وأكبر دليل على ذلك جهاز االستخبارات األمريكية الذي يشكل هو 

ولذلك نجد ... من وجهة نظرهم... والمواطن جبهة واحدة لمكافحة اإلرهاب

المواطن األمريكي ال يتهاون في التعاون مع جهاز االستخبارات في اإلبالغ عما 

... لذلك أعتقد من األولى بنا االستفادة من هذا االنفتاح... يجب اإلبالغ عنه

وسوف يكون نطاق التعاون داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وسوف 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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مع مساهمة الحكومة فيه بإشراف وزارة العمل ويكون الدفع لهذا الصندوق 

إجباريا بحيث ال يجدد نشاط أي شركة أو مؤسسة حتى تأتي بشهادة من الصندوق 

تثبت أنها دفعت المستحقات عليها لذلك الصندوق ويمكن االستعانة برافد آخر لدعم

هذا الصندوق وهو الزكاة ألن هؤالء العاطلين عن العمل يستحقون الزكاة 

باعتبارهم أحد األصناف الثمانية وهم الفقراء فإذا كان هذا الشاب عاطال عن 

العمل فيدفع له من هذا الصندوق مبلغا شهريا لتيسير أموره المعيشية حتى يحصل 

على عمل ومن الممكن أن يسترد منه ما أخذ بعدما يحصل على عمل ليستفيد منه 

 .غيره ليستمر الصندوق في عمله وفي إقراضه لآلخرين

 بريدة-عبداهللا بن سليمان العمران

 متى نضع حدا الستهتار بعض مندوبي مبيعات األدوية بصحة الناس؟

نقاش قضية مندوبي المبيعات في المجال الطبي له حساسية كبيرة في المجال 

الصحي خصوصا فيما يتعلق بالتطبيق الميداني للرقابة على تجارة األدوية وسد 

بعض الثغرات فهناك أدوية مغشوشة تباع في األسواق تحتاج منا إلى وقفة صادقة 

وهناك أدوية , مع النفس للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء

منتهية الصالحية تباع لالستهالك اآلدمي وهناك أدوية تصنع أو تعبأ محليا بحاجة 

إلى حملة ال تقل عن الحملة على اإلرهاب فهو إرهاب من نوع آخر، فلو قامت 

وزارة الصحة بتحصيل رسوم المخالفات الطبية والصحية مثل غرامات بيع بعض 

األدوية في البقاالت والتموينات عوضا عن السوبر ماركت أو األدوية غير 

وقامت بتدويرها عبر , المرخصة في الصيدليات كما ورد في نظام مزاولة المهنة

نظام خاص يصدر من وزارة المالية لكان باإلمكان االستفادة من مئات اآلالف من 

فالغريب في األمر أنه أصبح كل من , الرياالت بل الماليين دون مبالغة في األرقام

ال يجد له عمال يبدأ رحلته من السوق فيبيع األدوية بصفته الشخصية دون فاتورة 

وبالتالي , بغرض عدم تحمل أدنى مسؤولية أو اإلمساك بطرف الخيط المؤدي إليه

فهو الشخص الذي يدق مسماراً في نعش مستودعات األدوية المرخصة و مصانع 

أن هذه " الطين بلة"ومما يزيد في , األدوية التي أنفقت الماليين على تأسيسها

المستودعات تدفع رواتب وعموالت لمندوبيها وإيجارات لمقارها وكثير من 

مندوبي المبيعات يتاجر لحسابه الخاص وكأنما هذا القطاع قد أسبغت عليه الصفة 

وهنا , القانونية إلنعاش التجارة غير المشروعة في األدوية لمصلحة المندوبين

يجب التنويه إلى أن النظام ال يخول أية مؤسسة ببيع المواد الصيدالنية ألية جهة 

كانت دون حصولها على ترخيص بذلك ولكن في المقابل نجد أن كثيراً من 

المؤسسات غير المرخصة التي تبيع األدوية أكثر مئات المرات من المرخصة 

وهي ال تتحمل أعباء إيجارات المستودعات والعاملين فيها ورواتب الصيادلة 

السعوديين حسب نص النظام وإن كان معظمهم يقبض رواتب دون أن يعمل في 

هذا عوضا عن أن األدوية تخزن دون , !ألن النظام يتطلب ذلك! منشأته فقط 

رقابة عليها من وزارة الصحة ألن المستودعات المرخصة مراقبة أما غير 

وغالبا ما تكون ! المرخصة فهي غير خاضعة للمراقبة ألنها غير معروفة أصال
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وربما توجد عمليات تهريب منظمة لالتجار باألدوية , في بيوت العاملين فيها

وخصوصا األدوية غير المرخصة أكثر مئات المرات من المرخصة وعمليات 

 .التهريب هذه تأخذ أشكاال وأنماطا مختلفة 

 مصطفى الغريب ـ الرياض

 تعقيباً على عبدالعزيز السيد

 هناك مديرو مدارس يصرفون على النشاط من مالهم الخاص 

) مديرو المدارس سبب فشل العملية التربوية(تعليقا على مقال عبدالعزيز السيد 

أقول يظهر من مقال السيد أنه قد " الوطن"من  1100الذي سطره في العدد 

تعرض لموقف بل مواقف عدة لم يستطع أن يتعامل معها كما يجب ولعلي أبين 

 -كبد الحقيقة (منها . من خالل مقاله عددا من العبارات التي تؤيد ما ذهبت إليه

الويل والثبور  -المتسلط  -المهازل  -جرحا ما زال غائرا  -المرة الموجعة 

 -الحظ العاثر  -المدير المتسلق  -المراقبة المجهرية اللصيقة  -وعظائم األمور 

تقتلعهم من  -المدير النشاز  -ثالثة األثافي  -الضياع المريع  -الفشل الذريع 

كذلك أظهر عدم إلمامه بأنظمة الوزارة فهل تعين الوزارة مرشدا أو ) جذورهم

رائد نشاط بدءا؟ أم إنهم يعينون معلمين ثم يرشح هذا مرشدا طالبيا وذاك رائد 

 .نشاط حسب الرغبة والتوجه والجاهزية

كذلك استخدم السيد مصطلحات جديدة ليس لها في عالم التربية والتعليم وجود مثل 

 )!مظهري -متسلق  -نرجسي (

دون تعميم وأضيف أال تعلم " بعض"وأقول له إن اإلنصاف هو اإلكثار من كلمة 

أن هناك من المديرين من يصرف من جيبه الخاص على النشاط ومنهم من يعمل 

 .خارج أوقات الدوام الرسمي أما من تحدثت عنهم فهم بعض من بعض

 محمد بن سليمان الشهري

 الرياض-إدارة التربية والتعليم

 السكوت عن قضايا المجتمع جزء من االنبطاحية؟ 

كنت أتابع حواراً في برنامج مع أحد المهتمين بأمور الثقافة والصحافة، حيث ذكر 

في سياق تناوله ردة الفعل العربية أمام ما يجري في ) انبطاحية(في حديثه كلمة 

 . العالم العربي

 عندها تذكرت ما يجري حولنا في الداخل وتساءلت هل هو نوع من االنبطاحية؟ 

بينما نجد مساحات هائلة ... فعندما نظل نحلم بامتالك منزل متواضع قبل المشيب

ومخططات وسط األحياء وخارجها يمتلكها عدد قليل ال هم لهم إال زيادة الكسب 

والثراء فيعرضونها بسعر ال تكفيه عشر سنوات من تجميع الراتب الدخاره 

ناهيك عن البناء أو تجدها مهملة تناساها أصحابها، ونسوا أن هناك ... وتوفيره

 !من هم أحق وأحوج في شراء وبناء وتملك كم شبر فيها وبسعر مناسب

 أليست تلك انبطاحية؟... فعندما ال نحرك ساكناً أمام ما يجري

وعندما نشاهد بعض رجال المال واألعمال واألثرياء والتجار يمتنعون ويشترطون 

ويضعون العراقيل ويتعللون عند توظيف الشاب والمواطن في مصانعهم أو 
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 تعليقا على محمد بابا

 الحوار المباشر مع المسؤولين سيظهر الكثير من المآسي

الحوار الوطني يجب أن يبدأ (قرأت مقاال لألخ محمد بن أحمد بابا تحت عنوان 

وأراه المس عمق الجراح والحقيقة أن  1091في العدد ) من داخل الوزارات

الحوار الوطني يجب أن يبدأ من حيث يقع المسؤول األول في جميع الدوائر 

ولعلنا نأخذ على سبيل المثال ال ... الحكومية التي يناشد المواطن النظر فيها

هذا موضوع بحاجة جادة إلى أن يكون ... الحصر توزيع منح األراضي السكنية

موضع حوار، فكم من مواطن رحل عن هذه البالد وهو يحلم أن تستجيب العديد 

قطعة أرض لم يحصل عليها مواطن ... من البلديات والمجمعات القروية إلى طلبه

وقس على هذا آالف القضايا العالقة والتي يتكتم عليها بعض المسؤولين ويخفون 

وليكن . يجب أن يكون الحوار مع المسؤول مباشراً. خلفها مصالحهم الشخصية

يتحدث المواطن مع الوزير عبر ... هناك برنامج من عدة ساعات مع الوزراء

البداية هي ... التلفزيون مباشرةً  ويخاطبه بدون مديرين أو مكاتب واجتماعات

بالحوار قد يصل . التي تحدد المالمح الحقيقية ألهداف المشروع الوطني البناء

الحوار ... المسؤول إلى مواقع الخلل في أفرع المؤسسات المنتمية إلى وزارته

يكون مع المسؤولين عن مصالح الناس ومع من يتذمر الماليين من الدوائر التي 

لعل اإلخوة في البلديات ال يعلمون أين وصل الحال بالمواطنين ... يشرفون عليها

لم يتطلع ... الذين يدفعون ربع رواتبهم في مدينة كمدينة تبوك مثالً وذلك لإليجار

المواطن إال لما وصل إليه الكثير من المسؤولين الذي يستغلون مناصبهم لتحقيق 

اإلصالح والحوار الوطني هو أمنية أي مواطن تقطعت به السبل .. ما لم يتحقق 

إنني مع األخ بابا قلباً ... في محاوالت يائسة للحصول على أبسط حقوقه في وطنه

وقالباً في كل ما جاء به ويجب أن يكون إصالح األجهزة الحكومية أول ما ينظر 

لم تعد فرق الرقابة ومكافحة الفساد التي تغط في نوم عميق منذ زمن طويل ... فيه

أيعقل كل... فلم نسمع أو نر مسؤوال يحال إلي المساءلة والتحقيق.. إال فراقاً فقط 

وبالطبع هناك مئات ... هذا الخلل الواضح للعيان ولم يقع أحد إلى هذا الوقت ؟

المآسي وإن لم تحل هذه القضايا وغيرها ويستعجل مشروع اإلصالح والتغيير 

 .ستكون المرحلة المقبلة مرحلة أكثر صعوبةً لكافة أجهزة الدولة

 

 خلف بن محمد الحجيرش ـ تبوك 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 .أتفق معك في كل هذا

لكن الشيء الذي لم ولن أتفق معك فيه هو محاولتك المكشوفة للربط بين سخافات 

.الصحاف وبين قناة الجزيرة ومراسلها تيسير علوني كوعاء لطرح هذه السخافات

إن قناة الجزيرة تمثل خطاً فاصالً في تاريخ اإلعالم العربي ال يمكن بأي حال من 

 .األحوال ومهما كانت سلبياتها أن نشوه هذا الخط بمقارنته باإلعالم الرسمي

بل هي . إن قناة الجزيرة ليست منبراً لتحريض الشعوب على الحكام كما ترونها

إعالم كاذب رخيص ( قناة لمناقشة وجهة النظر وخالفها، والمؤسف قولك إنها 

وال أدري كيف صادرت آراء الماليين من الذين )!! موجه إلى عقول أرخص

وال. يرون في الجزيرة بذرة لفكر أكثر حرية ونافذة للطرح الصريح والموضوعي

) الديكتاتورية(أليست هذه! أدري كيف تتهم عقول هؤالء الماليين بأنها رخيصة؟

في الطرح وهي التي نعاني منها منذ زمن طويل؟ أليست هذه الوصاية هي ذاتها 

التي حجبت عنا ما كان يجب أن يعلم في عصر الصحاف ومن على شاكلته من 

 أبطال التضليل الذين قادونا إلى الهاوية؟

بكل ما فيها من ) الجزيرة(لقد بالغت كثيراً في اختصارك لهذه المنظمة اإلعالمية 

ذلك اآلخر الذي ال . تفاصيل كنا وما زلنا بحاجة إليها لتوصل صوتنا إلى اآلخر

 .يعرف عنا سوى القليل والقليل جداً

ولقد تحاملت كثيراً على كوادر إعالمية مؤهلة تقف وراء إيصال هذا الصوت لعل 

 .تيسير علوني أحد هذه الكوادر

وما هو البديل . دعنا نتساءل سويا من الذي كان سينقل لك الصورة بلسان عربي؟

 لو لم تكن قناة الجزيرة في بغداد وكابول والبوسنة وغيرها؟ ما هو البديل؟

 موسى القرني ـ الخبر

 

 تعليقاً على خالد الفيصل

 لن نقضي على الجهل إال بتوفير مقاعد دراسية كافية 

بعنوان  25/7/1424وتاريخ  1088قرأت ما كتبه األمير خالد الفيصل في العدد 

حيث ناقش أموراً كثيرة كانت ومازالت تشغل فكر الجميع ليس "بالعلم ال بالجهل"

من الناحية النظرية فحسب ولكن كيف يمكن التطبيق على أرض الواقع وما زاد 

. من اهتمامي بالمقال هو التشخيص الدقيق لحال األمة والعالج لهذا الداء العضال

حيث ضرب لنا مثال حول حضارة الغرب وكيف قامت بعد أن أخذت نتاج 

التي نحن ,،وال تزال الحضارة الغربية تستقي من حضارتنا....حضارتنا وطورته

أولى منهم بأن ننهل من خيرات علومها وتذكرت تلك الهجمة الشرسة والمخطط 

لها سلفا على محتويات الحضارة العراقية وتلك الهجمة الشرسة على تغيير 

المناهج لدينا وبين ما هو مؤيد وما هو معارض لتلك الحمالت وكأنما الغرب 

 .أصبح وصيا علينا فيما نقرأ وفيما نكتب وفيما نفعل 

وعندما نقول العلم يعني بمفهومه الواسع ليس علوم الدين فحسب ولكن شتى العلوم

منها ما هو موجود لدينا فنطوره ومنها ما سوف نبحث عنه في شتى أصقاع 
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األرض لتوطينه في بالدنا وأقصد العلم النافع ونعيد دراسة حضارتنا وحضارات 

األمم األخرى كاليونانية والرومانية والفارسية والغربية سواء األوروبية أو 

األمريكية وكيف يمكن االستفادة منها وتحويلها إلى قراء لغتنا العربية بعد الدخول 

في حركة ترجمة واسعة ونشيطة ونكافئهم بما يستحقون على أعمالهم الجيدة ولكن 

ما نعانيه اليوم من مشكلة عدم توفر مقعد جامعي لكل خريج ثانوية عامة وما 

يعانيه كثير من الطالب والطالبات الذين لم يجدوا قبوالً في جامعاتنا أجدر بأن 

نركز عليه اهتمامنا كخطوة أولى يتبعها خطوات في االتجاه الصحيح لمحو األمية 

في بالدنا ومن ثم تشجيع كل طالب فكر ومبتكر وكل طالب علم مبدع % 100

 -الفيزياء  -الكيمياء  -الطب : ليصبح لدينا نوابغ في كل فروع العلم والمعرفة

وكلنا يقرأ ما ينشر كل يوم حول معاناة . إلى غير ذلك.. الفلك -الرياضيات 

خريجي الثانوية العامة من الجنسين لعدم وجود مقاعد جامعية لهم هذا لمن يتمكنوا 

وغيرها ولكن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من " الوطن"من عرض مشكلته منهم عبر 

وفي مثل هذه , عرض مشكلته وهذا يعني أننا نعيش تناقضات التصريحات والواقع

الحاالت لنا وإذا كانت مشكلة الطالب ظهرت اليوم على السطح فمشكلة األمة غداً 

سوف تظهر على السطح فلنبدأ من اليوم بالعالج وكل يدلي بدلوه لنتناصح 

ونتدارس لعل الجهات المعنية تستنبط ما يفيد من حلول عاجلة غير آجلة لزهرات 

شبابنا وسواعد األمة التي نبني بها دولتنا وجعلها في مصاف الدول المتقدمة 

هل أجافي الحقيقة إذا .. بحضارتها وعلمها ورجاحة عقل قيادتها وبعد كل ما تقدم

قلت إننا نعاني من أزمة حقيقية تستلزم منا وقفة حاسمة وشجاعة ونعود إلى دعم 

وأنه . والبحث عن أسباب المعرفة الشاملة, جامعاتنا لندعم بها طلب العلم المتكامل

, وثانياً بتشجيع العلم والعلماء واإلبداع واالبتكار, لن يتأتى لنا هذا إال بإيماننا أوالً

وهنا نطلب من القائمين على التعليم العالي أن يعيدوا النظر في سياساتنا لتطوير 

الجامعات وإعادة النظر أيضا في الشروط الحالية الفتتاح الكليات والجامعات 

األهلية واالستفادة من تجارب الدول األخرى ونقيم األمور بما يتناسب مع جميع 

الظروف والمالبسات المحيطة بذلك لكي يساهم القطاع األهلي بدوره في التعليم 

 . والتنمية البشرية

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 المنتسبات بين تأخير المناهج وشروط الكليات 

جاءت فكرة االنتساب منقذة لكثير من اآلمال والطموحات لدى بعض الطالبات 

الالتي لم يتسن لهن دخول الكليات والجامعات إما لتدني النسبة المئوية أو لظروف 

ولكن كانت فكرة االنتساب في . خاصة بهن لم تمكنهن من إكمال الدراسة الجامعية

العام الماضي في بدايتها لذلك لم يستطع االنتساب أن يحقق نسبة نجاح عالية ففي 

إحدى الكليات كان عدد الطالبات المنتسبات أربعة آالف لم ينجح منهن سوى 

ولكن كل فكرة جديدة وفي بدايتها ال بد أن . خمس طالبات وهذه نسبة ضئيلة جداً

تواجه كثيرا من الصعوبات والعراقيل التي قد تكون سبباً في تعثرها ولكن عندما 
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 مرة أخرى... فقدان الوطن بعد المحميات والمهاجر
 2003/10/4     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

ونـرى  . مسألة الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين هي أوالً مسألة تتعلق بحقوق اإلنسـان                 
ما    . دوالً كثيرة تتشدق بحقوق االنسان ال تعطي أهمية لهذه الحقوق عندما يتعلق األمر بها             وأ

وهذه هي سياسة الكيــل بمكياليـن       . عندما يتعلق بدولة أخرى، فتكال االتهامات من كل جانب        
التي تتمتع بها الدول ذات الحصانة في مجلس األمن، وكأن منظار العدل يختلف بحسب زاوية                           

ولو نظرنا الى كثير من القرارات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين، فـي                  . الناظر الى من حوله     
ية                         إطار جامعة الدول العربية والمواثيق الدولية الخاصة المتعلقة بالالجئين والحقـوق المدن
نا                          والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، لوجدنا ان القوى الداعية الى الديموقراطية في عالم

صوروا التمييـز            . العربي تسقط حق الفلسطينيين من اهتماماتها        ويحلو لبعض األطراف أن ي
هم              "التوطين"القائم ضد الفلسطينيين على أنه من باب رفض             ، والرغبة في الحفاظ على حقوق

 .السياسية في العودة الى فلسطين

لكن ما يدعو هؤالء الى انتظاره هو مجرد أمل غيـر           . ومر خمـسون عـاماً على أمل العودة      
فإسرائيل لن تعيد هؤالء الالجئين لمجرد كونهم           . قابل للتحقيق، على األقل في الظرف الراهن           

بل لو استطاعت ان تقضي عليهم التخذت ما أمكن الى ذلـك                 . يعانون في المجتمعات العربية     
والى ذلك، أعطيت الجنسـية        . وكأن بعض األقطار ينفذ عن غير قصد أهداف اسرائيل               . سبيالً

 .العربية لبعض الالجئين الفلسطينيين

سطينية                  . ومعظمهم من المسيحيين أو أصحاب الثروات        ضية الفل عن الق وأهم المسؤولين 
وحملة همومها، لما لهم عالقة وطيدة بأصحاب القرار تراهم يتمتعون بالجنسية العربية، على                         

فأي    . وهم يطالبون بعدم طمس الهوية الفلسطينية          . اختالف ألوانها وأطيافها، هم وعائالتهم      
 تناقض هذا الذي نعيشه؟

وقـد   . إن سياسة التمييز تضر بقضية الالجئين، وتدفعهم الى الهجرة خارج المنطقة العربيــة                  
شهدت السنوات األخيرة ارتفاعاً كبيراً في معدالت الهجرة بين الفلسطينيين طـالبي اللجـوء                       
والباحثين عن األمان في كندا واستراليا وألمانيا والدول االسكندنافية وأميركا وبقيـة الـدول                        

والمالحظ أن السلطات العربية تبادر الى شطب هؤالء من سجالتها، وترفض تجديد              . األوروبية
وهـذا  . وثائق سفرهم، وتدعوهم الى التنازل عنها، وإن أقرت لمواطنيها ازدواجية الجنسـية                   

 .يعني اقتالعاً مجدداً لهم من جذورهم، وفقداناً ثانياً للوطن، والتسليم بوجهة النظر اإلسرائيلية

هم فـي                         وإبقاء القيود المفروضة على الفلسطينيين في الدول العربية، سواء من يعيـش من
عة                           ) محميات( مخيمات أو يعيش في غيرها، يظل العـائق الرئيس دون تحولهم الـى مجمو

قادرة على تطوير طاقاتها الذاتية، األمر الذي يحــد من قدرتـــها على لعـــــب دور                     
 .منتـــج وفاعل في المجتمع العربي

ـاحت بعـــض الـدول                    وكما سبق وأثبت الفلسطينيون قدرتهم علـى ذلـك، عنـدما أتـ
مــناخــات مواتــية لجــذب رؤوس أموالهم الباحثــة عـن األمـــان بعـــد                 

وهذا انعكس إيجاباً عليهم، وعلى من أتاح لهــم ذلــك              . 1967) يونيو(حــرب حزيران   
وإلى ذلك، فــإنه ليــس في مصلحة الدول العربية، وال في مصلحة السالم             . على حد واحد   

ـدم                       واالستقرار في المنــطقة، ان تحرك فئة مشاعر عميقة بالـظلم والتميــــيز وعـ
 .العدالة

. وتوقع عودة مبكرة لفلسطينيي الشتات الى موطنهم األصلي في المدى المنظور غـير قـائم                      
وهو ما تدركه القيادات العربية جيداً، وخصوصاً بعدما اختارت السالم استراتيجية تعمل مـن                    

والطـرد  ). المخيمات(ولكنها تفكر بمنطق الحفاظ على الحياة الفطرية داخل المحميات                  . أجلها
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لذا تبنت بعض الـدول العربيـة           . الجمعي القسري للفلسطينيين ليس بالخيار المقبول انسانياً          
سياسة الطرد التدريجي، غير الالفت للنظر، ومنعتهم من زيارتها تخلصاً من تبعات إقامتهـم                      

وكأن من يساعد فلسطينياً يخاف على ماله وأهله من الطرد من رحمة الغـرب، أو                     . وتكاثرهم
 .يوصـم بدعم اإلرهاب
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