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 رموز ثقافية عربية ال تختلف عن قياداتها السياسية

حلما عربيا إسالميا، ألن  1918 - 1916لم تكن الثورة العربية الكبرى عام 

الحدث يومها لم يتبلور عن مفهوم قومي بالنسبة إلى القوميين الخُلّص، وال عن 

مفهوم قومي بالشرط اإلسالمي، ألنها تحالف بريطاني ضد خالفة إسالمية 

وال يؤثرها على الثورة العربية ... يتعاطف معها المسلم العربي على عالتها

الكبرى، ألن الخالفة أيضا تحالف مع ألمانيا، ولو انتصرت دول المحور لكانت 

كما ... دار الخالفة تابعة ال متبوعة، وهي لن تتخلص من ربقة االستعمار اآلخر

أن الثورة العربية الكبرى غير شاملة لبالد العرب، وليست هي الهم الجماعي 

ومنذ انتصار الحلفاء لم يتح االستعمار مجاال لتجمع عربي بشرطه ... الحقيقي

ولكن ... اإلسالمي، وكيف ينتظر ذلك وانتصار الحلفاء إسقاط للخالفة اإلسالمية

الحماس الوطني الخالص، والحماس القومي الخالص، والحماس القومي بالشرط 

يعني أن كفاحنا العربي لم يتجرد : اإلسالمي، والحماس الممتزج بكل ما ذكر

للمطالبة بالحكم اإلسالمي في أرضه، وإنما هو حمية تلقائية على األسلوب 

المتشرذم الذي أسلفته للكفاح ضد الوجود االستعماري احتالال كثورة العراق ضد 

، وثورة السوريين ضد االستعمار الفرنسي عام 1920االستعمار البريطاني عام 

ضد االستعمار  1932 - 1928، وثورة عمر المختار في ليبيا عام 1927 - 25

وعلى أي حال فقد انتهى االحتالل العسكري بما يظهر لنا من ... اإليطالي الفاشي

أنه عن انتصار شعبي بعض المرات، وعن انتهاء معاهدات مرات، وعن 

ولكن ... مؤتمرات دولية أقطابها دول االستعمار نفسها تقضي بإنهاء االحتالل

سيادة االستعمار باقية بثورات عربية تتمسح بشعارات كاذبة ولم ير منها العرب 

والمسلمون خيرا، وبرموز ثقافية قيادتها الفكرية توازي القيادة العسكرية، فعلى 

مستوى القيادة نجد أسوأ أنموذج دويلة عربية شاسعة األطراف ال يتجاوز سكانها 

قامت تلك القيادة ... ثالثة ماليين، وهي ثرية وارفة الظالل بالموارد الطبيعية

ببضع دبابات في غياب الحاكم الشرعي تحت ستار صفيق من الغموض، وأول 

أطروحة لفلسفتها شعار القومية العربية، فباركها زعيم القومية العربية جمال 

عبدالناصر، واعتبر هذا الثائر من أنجب تالمذته، ثم تراسلت األيام والشهور 

واألعوام، فإذا بنا نرى هذا القطر الغني القليل السكان على أسوأ من حياتنا قبل 

قرن، وبعض القرى تعيش على السرج أو الضوء الخافت، وال يكاد يتوفر إال 

والظاهر أن وراء ذلك تخطيطا  -وإذا باألموال ... الضروريات لسد الرمق
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كالم ال يعقله : ، وأنها تعربت عقيدة ولغة وثقافة وحضارة بعد عصر الفتح1936

أعظم متخصص في التاريخ، وما عهدنا مصر إال مشعل السياسة منذ الفتح، وهم 

أعظم ركيزة في هزيمة التتار، وقد برهن شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن الشام 

ومصر هما ثقل أهل اإلسالم في عصره وما سبق عصره من خالل قراءاته، وهو 

وهل من داللة على عروبة مصر أعظم من كونهم ... ما يتوقعه مستقبال بحصافته

أساتذة الطلبة في كل العالم العربي من اإلعدادي إلى الدكتوراة يعلمونهم لغة 

 !. العرب وتراثها ودين اإلسالم؟

 

 أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري

 -عفا اهللا عنه  -

 

 

 تعقيباً على باهرمز

 اللجوء للقضاء في جميع األمور هو الحل لنزاعنا مع أي جهة

لماذا التناقض؟ باب يجيك منه الريح سده " تعقيبا على مقال أسماء باهرمز بعنوان 

 .10/9/2003وتاريخ  1076في العدد " واستريح

عبر المقال عن بعض معاناة المرأة متمثلة في بعض األمثلة التي ذكرت في المقال

) تاكسي(وهنا سأورد قصه حدثت أمامي في أمريكا حيث كنت في سيارة أجرة 

يقودها رجل غير أمريكي بل من إفريقيا فطلبت منه أن يقلني إلى عنوان واضح 

) سوبر ماركت(ولم يكن يعرف ذلك العنوان فأوقف سيارته بجوار محل تموينات 

وأخذ يترجل باتجاهه بعد أن استأذنني لكي يجد دليل هاتف يرشده إلى العنوان 

واتهمهم " السوبر ماركت"المطلوب ولم يجد هذا الدليل فغضب من العاملين في 

بالتقصير وتوعدهم برفع دعوة قضائية لعدم وجود دليل الهاتف لديهم مما تعذر 

عليه معالجة مشكلة الحصول على ما يوصله لمعرفة العنوان إياه، لذا أقول إن 

جميع الدول الغربية وأمريكا يتخذون القضاء وسيلة لمساعدتهم للوصول إلى 

أهدافهم ولم يصلوا إلى ما هم فيه بين عشية وضحاها وإنما بطريقة الصواب 

والخطأ وهكذا دواليك وهذا ما دعاني للقول لماذا تبصم الكاتبة وتجزم على قولها 

فهي بهذه الطريقة لم تحل المشكلة بل أبقت المشكلة على حالها ألنها لم تطالب 

بحقوقها في المساواة بين المرأة والرجل على األقل في هذه الحالة وزادت معاناتها 

، )التمييز في المعاملة (التي قد تصبح مشكلة نفسية لها من جراء هذا المعتقد وهو 

إن طرحها للمشكلة في الصحف وحدها ال يكفي ولكن عندما يحاول البعض ليأخذ 

بعدها نقف ونقول سنعيد النظر في , حقه بيده وهي العادة في دول العالم الثالث

المشكلة وإنني أطالب هنا بفكرة بسيطة وهي أن يكون القضاء هو الملجأ وهو 

الفيصل لحل المشكالت أو النزاعات التي تنشأ والتي تعاني منها سيدات المجتمع 

وسواء كانت هذه المشكلة أو النزاعات مع جهة اعتبارية , وأسياده على حد سواء
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أو جهة غير اعتبارية وحتى ال يضيع الحق بالمماطلة وكثرة المراجعة فلماذا ال 

يسند تقديم الشكوى إلى محام شرعي يطالب بحق المواطن لتعديل قانون أو نظام 

ال يفي بجميع متطلبات فئات المجتمع وكلنا يعلم أن القوانين واألنظمة الوضعية 

البد أن يكون فيها بعض القصور وتحتاج إلى تعديل من حين آلخر وتعاون 

الجميع لتعديل هذا القانون أو النظام عند التعامل بصورة عملية هو التفعيل 

 . الحقيقي للقانون وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا لبنة جديدة على طريق اإلصالح

 

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 

 من حق الغرب رفض اإلسالم بهذه الصورة

عن أحوال العالم تجدهم يتحدثون عن التقدم -مثال -عندما تستمع إلى نشرة خبرية 

إلى غير ... االقتصادي، والتقني، ويتحدثون عن مؤتمرات، وعن الخريطة الجينية

ذلك من األمور، وعندما يأتي دور الحديث عن بالد المسلمين تجد الحديث عن 

التفجيرات وعن السيارات المفخخة وعن االقتتال فيما بين المسلمين، وعن 

المشكالت االقتصادية، وعن حاالت المجاعة وعن المشكالت التي يخلفها الفقر 

 .وهكذا

إن الصورة التي يجدها اإلنسان المحايد اليوم ليست مشجعة على الدخول في 

اإلسالم، فهي صورة مثبطة وكئيبة، وهي صورة هزيلة، وكأن اإلسالم قد رِبط 

 ... باإلرهاب والذبح وعِقد مع الفقر والتخلف في مختلف الجوانب

 ما الذي رسم هذه الصورة الخاطئة؟؟

 وهذه الصورة المعكوسة والمقلوبة هي الصورة البارزة لإلسالم بين الغربيين؟

يرجع األمر كله في الواقع إلى مدى الوعي والمعرفة باإلسالم، وإلى مستوى 

عندما ابتعدت هذه األمة عن منهج النبي محمد صلى اهللا عليه .. الثقافة والعلم

هذه الحاالت -بأبعاده المختلفة اقتصادية وثقافية وغيرها -وسلم، أنتج هذا االبتعاد 

 .السيئة وهذه الصورة المقلوبة لإلسالم

إن ما نراه اليوم من أوضاع متخلفة للمسلمين، سببه عندما يأتي من ال علم لهم 

بالدين وال معرفة لهم باإلسالم، وال وعي لهم بالحقائق فيتقدمون ويقودون مسيرة 

هل نتوقع أن تكون النتائج في صالح تطور المسلمين وتقدمهم على سائر .. األمة

 !!األمم

 كلما اتبع اإلنسان هدى اهللا من مصادره وينابيعه ُأغدقت عليه البركات 

ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ : (وأخرجت له األرض كنوزها كما قال تعالى

 (. لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت من السماِء واَألرِض

المشكلة التي يالحظها اإلنسان هو أن الذين يعرفون الناس باإلسالم هم في الواقع 

ال يعرفون حقيقته، والذين يعرضون اإلسالم ال يملكون بضاعته، ولذلك فإنهم 
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السنة الثالثة) 1087(م العدد 2003سبتمبر  21هـ الموافق 1424رجب  24األحد 

 
 

 

 التشكيك في أمن المطارات السعودية وراءه مصالح إسرائيلية

ثالثة أخبار ذوات صلة بأمن الطيران المدني تحمل في طياتها الكثير من المعاني 

 2003أغسطس  14والكثير من التناقض، فحوى الخبر األول الذي نشر يوم الخميس 

بإيقاف رحالتها الجوية ) بريتش إيرويز(قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية 

األسبوعية المنتظمة لكل من مدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، والسبب 

في تعليق تلك الرحالت الجوية بين الدولتين حسب تصريحات الشركة البريطانية بناء 

معلومات استخباراتية موثوقة بوجود مخاطر كبيرة ضد مصالح الطيران (على 

، ووصفت )مخطط لمهاجمة هدف بريطاني يعتقد أنه طائرة(، و)البريطانية بالسعودية 

أما الخبر الثاني المعاكس فهو من نفس المصدر أيضا أي إعالن , باالحتياطات األمنية

شركة النقل الجوي البريطانية عن عزم الشركة تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا في 

القريب العاجل بين العاصمة البريطانية لندن وبغداد والبصرة بالعراق المحتل وبناء 

على رؤية حكومية لم يوضحها ريتشارد ريش مدير الخطوط البريطانية في السعودية 

ومهما قيل عن مطارات المملكة العربية السعودية فإنها وبشهادة سجلها , والبحرين

بينما , األمني تظل بفضل من اهللا من أفضل مطارات العالم من ناحية األمن والسالمة

الوضع الحالي لمطاري بغداد والبصرة يمكن تصنيفهما دون تردد بأنهما من أخطر 

مطارات العالم نظرا لظروف االحتالل والمقاومة فالجنود األمريكان والبريطانيون 

حيث ال أمن وال , أعجز عن حماية أنفسهم عوضا عن حماية مطاري بغداد والبصرة

أمان بالعراق وال دولة تسهر على حماية المواطنين والممتلكات وال جهة أو مؤسسة 

رسمية أو شبه رسمية معتمدة دولياً أو محلياً مسؤولة عن أمن وسالمة الطيران 

واألجواء بالعراق، وحيث يوجد بالعراق حسب التقديرات الغربية عشرات اآلالف من 

، وهناك )قروس(و) قمليت(و) ستيرال(الصواريخ المحمولة على األكتاف من طرازات 

العديد من المواطنين العراقيين الذين تعتمل في صدورهم دوافع االنتقام ولو بصورة 

عفوية من القوات األمريكية والبريطانية الغازية، وهناك مقولة في عالم البحث عن 

الجريمة تقول إذا أردت أن تعرف المجرم فابحث عن المستفيد من الجريمة وتعليقا 

على الخبر األول فمن المعروف من المستفيد من التشكيك بأمن المطارات السعودية 

هو الكيان الصهيوني الغاصب ألولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبالتالي 

المعلومات (بسهولة يمكن التعرف على مصدر المعلومات االستخباراتية أال وهي 
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من الموساد اإلسرائيلي الذي لم يزل يحاول زعزعة األمن ) االستخبارية الموثوقة

بالمملكة وتشويه صورتها األمنية وزعزعة منطقة الشرق األوسط ككل بشتى الطرق، 

قد نقلت بالتسلسل إلى شركة ) المعلومات االستخبارية الموثوقة(وقد تبين أن تلك 

الخطوط الجوية البريطانية عن طريق وزارة المواصالت البريطانية عن طريق 

وال يسع المرء إال أن يالحظ . االستخبارات البريطانية عن الموساد اإلسرائيلي

المفارقات الغريبة والعجيبة التالية وهي حسب هذه الرواية حصر المخاطر في 

استهداف الخطوط الجوية البريطانية من دون شركات النقل الجوي العالمية التي تسير 

ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليال .رحالتها من وإلى المملكة العربية السعودية

المحاولة الفاشلة بالصواريخ المحمولة على األكتاف ضد طائرة إسرائيلية من , وتذكرنا

اإلسرائيلية وهي في مرحلة اإلقالع من مطار ) آركيا(تابعة لشركة  757طراز بوينج 

ممباسا بكينيا لتأكدنا يقينا ما الهدف من إثارة تلك الحادثة، وبناء على القاعدة السابقة 

تقوم , الذكر نتبين أن الشركات اإلسرائيلية والمتضامنة مع الشركات األمريكية

بمحاوالت مستميتة لتسويق أنظمة دفاع صاروخي تعتمد على تقنية الماغنسيوم 

المشتعل والمقذوف من الطائرات المدنية التي ترغب هذه الشركات بالتسويق لها وهو 

محور الخبر الثالث الذي ال يقل أهمية عن الخبرين السابقين وهو الخبر الذي نشر في 

على شكل رسم توضيحي من  1054العدد  2003أغسطس  19يوم الثالثاء " الوطن"

شركة جرافيك ديزاين البريطانية وهو عبارة عن صاروخ مضاد للطائرات المحمول 

على الكتف والغريب في هذا الخبر أن صورة الشخص الذي يحمل هذا الصاروخ 

شخص يلبس الكوفية الفلسطينية وهي معروفة ألي ناظر لها من الوهلة األولى ألنها 

مزركشة باللون األسود على الصوف األبيض ،وباقي مشهد الصورة جهاز ليزر 

لألشعة تحت الحمراء يكتشف الصاروخ ومن ثم يطلق شعل الماجنسيوم الحراري 

, المقذوف لتوجيه الصاروخ إلى مكان آخر بعيدا عن الطائرة المدنية المراد حمايتها

كما أسلفنا ما هي إال حملة تسويقية هدفها إقناع شركات , والهدف من األخبار الثالثة

. النقل الجوي العالمية لشراء أنظمة دفاع صاروخي تعتمد على التقنية السالفة الذكر،

في تسويق هذه األنظمة الدفاعية ضد وقد فشلت شركات السالح اليهودية فشال ذريعاً 

الصواريخ نظراً لخطورتها الشديدة على الطيران، مما أدى إلى إحباط مساعيها في 

مليار دوالر أمريكي، وعليه نرى الشواهد  200جني أرباح سوق يقدر حجمها بحوالي

 . في تدبير حادثة ممباسا وخبر توقف رحالت الخطوط البريطانية والمعتمدة

ولذلك فمن أهداف إثارة هذا الموضوع هو ربط هذا الفلسطيني الحامل للصاروخ 

المضاد للطائرات بحماس والجهاد اإلسالمي الذي أول ما تأثر بذلك كولن باول 

وجورج بوش بعد ما استهدف المناضل إسماعيل أبوشنب بالصواريخ األمريكية حيث 

 . طالب السلطة الفلسطينية بنزع أسلحة المقاومة

 

 الرياض  -مصطفى الغريب 
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السنة الثالثة) 1078(م العدد 2003سبتمبر  12هـ الموافق 1424رجب  15الجمعة 

 
 

 رداً على جمال خاشقجي

الصراع لن ينتهي بالتحدث للشعب اإلسرائيلي وإنما بعودة الالجئين إلى ديارهم عن

 طريق المقاومة

الذي جاء تحت 2003أغسطس12ليوم  1047ردا على مقال جمال خاشقجي في العدد 

أقول له أنت من األشخاص الذين أحترمهم لكونه من ". إنها ليست سذاجة"عنوان 

المثقفين الذين يتمتعون بجرأة ومصداقية فهو يدلي بوجهة نظره ويطرح رأيه حول 

بكل جرأة ولكن لنا أن نتساءل من يقوم بذلك ومتى وأين ... الحوار مع اإلسرائيليين

 وكيف؟ 

ولنا في مؤتمر مدريد عبرة عندما حدد إسحاق شامير شروط إسرائيل بخصوص 

ليست لدينا أية مطامع في األرض اللبنانية، ويمكننا في : "االنسحاب من لبنان بما يلي

إطار معاهدة سالم وإنهاء الوجود السوري إعادة األمن واالستقرار إلى الحدود بين 

ولكن كيف انسحبت من جنوب لبنان إنها لغة القوة التي يفهمها الشعب , ".بلدينا

 . اإلسرائيلي وقيادته ألنهم يمارسونها على الشعب الفلسطيني

التقليدي الرافض لمبدأ التفاوض مع الدول العربية " اإلسرائيلي"هل تعلم أن الموقف 

مجتمعة، وإنما مع كل منها على حدة، ظل يحكم سلوكها من مؤتمر مدريد وحتى 

وهذا سر عدم رغبة إسرائيل في التفاوض مع الجميع في وقت واحد ومؤتمر . اآلن 

 . وهذه هي االستراتيجية التي يعتمدها الشعب اإلسرائيلي في المفاوضات. واحد

صحيح لم يتحقق النصر ولم تحرر األرض ولكن لن يتحقق بالتحدث إلى الشعب 

حكاما "اإلسرائيلي وإنما بالعلم وبالعمل الجاد وال داعي لتبادل اللوم ونحن جميعا 

 . نتحمل المسؤولية على هذا التراجع الذي أصاب األمة" ومحكومين

وهذا الفرق بيننا وبين اليهود فمحطاتنا الفضائية تنعت زعماءنا بأبشع النعوت ووسائل 

إعالمهم يمجدون زعماءهم، وعليه يجب أن نثق بأنفسنا ونثق بزعمائنا حتى يسيروا 

 . بنا إلى بر األمان

لجان "إن المبادرة العربية ما زالت تحظى بالتشكيك وأن من يقوم بهذا التشكيك 

، وهم يمثلون غالبية الشعب اإلسرائيلي فعقلية المستوطن جبلت على "المستوطنين

 . التعدي على حقوق الغير وبالتالي ال جدوى من الحديث معه

لقد اعتمد شارون أكذوبة الحرب على اإلرهاب ليكسب مزيدا من الوقت وهذا فن 

يجيده اإلسرائيليون لبناء مزيد من المستوطنات وتشجيع الهجرة إلى فلسطين لتثبيت 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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سياسة األمر الواقع وعندما تطالب السلطة بمفاوضاتها بخصوص الالجئين الفلسطينيين

وحق العودة تدعي إسرائيل أن لها الجئين إسرائيليين وهي تكفل لهم حق العودة في 

 العيش داخل إسرائيل فهل التحدث إلى الشعب اإلسرائيلي سيعطينا ما نريد؟ 

. ماذا سيكون مصير أربعة ماليين الجئ فلسطيني علما بأن حق العودة قرار دولي

وهل يكفي لم شمل بضعة آالف وتحويل قضية الباقين إلى مسألة إنسانية تشارك في 

وما هو مصير األراضي التي شيدت . حلها دول عربية وغربية توطيناً وتعويضاً 

عليها عشرات المستوطنات التي تحولت إلى مدن يقطنها ما يقرب من ربع مليون 

 يهودي؟ 

إن حملة العالقات العامة هي في الواقع معركة سياسية في إطار معركة ميدانية على 

. األرض مكملة للمقاومة ومتوازية ومتناسقة معها من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

لذا أرجو أن نترك الحوار السياسي لقادة الدول وما الشعوب إال لتدعم موقف القادة 

وما سر نجاح القيادة إال بالتفاف الشعب حولها فالقيادة , الذي يعبر عن رأي الشعب

 .تستمد القوة من الشعب

وفي الحقيقة هذه االنتفاضة لم تبدأ بقرار، وكذلك االنتفاضة التي سبقتها لم تبدأ بقرار، 

عن خيبة  -ثانيا -غضب الجماهير وتمسكها بحقوقها  -أوالً -وإنما هي تعبير عن 

. األمل والمرارة التي تعيشها الجماهير جراء سلسلة االتفاقات والتسويفات والمماطلة

ألن عدم تنفيذ االتفاقات من جانب إسرائيل، هي التي أشعلت االنتفاضة وستشعل 

انتفاضات أخرى، إن الصراع لن ينتهي بالتحدث للشعب اإلسرائيلي وإنما ينتهي بعودة 

كما أنه ال توجد صفقة تبادلية . الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم عن طريق المقاومة

وأما المبادرات التي . في الحقوق الفلسطينية يعني الدولة مقابل التنازل عن حق العودة

تتنازل عن الحقوق المشروعة وعن شيء ال تملكه لن ترى طريقها للنجاح فصاحب 

أما لو قامت الدول العربية بتجنيس , الحق في التنازل هو الشعب الفلسطيني

وهذا أسهل. الفلسطينيين لكان لكل دولة الحق في التنازل عن حقوق من تقوم بتجنيسهم

 . في المفاوضات بين األطراف الدولية إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي

إن إسرائيل لم تلتزم بقرارات األمم المتحدة ورفضت مبادرة األمير عبداهللا ومقررات 

القمة العربية في بيروت التي أعطتهم الحق في العيش بسالم مع العرب في دولة 

. معترف بها من العرب كلهم وبعد هذه المبادرة لم يتوقف اليهود عن قتل الفلسطينيين

 فكيف يمكن الحديث مع أمثال هؤالء؟ 

والعربي يراقب ما يجري، ويعبر ومن هذا المنطلق أود أن أقول إن الشعب الفلسطيني 

عن غضبه باالنتفاضة حتى يصل إلى حقوقه التي يرتضيها فالعبرة بالنتائج، وليست 

 .بالوهم الفكري أو األحالم السياسية غير الواقعية

 مصطفى الغريب ـ الرياض

 ال مكان لها في حضارتنا اإلسالمية "اإلرهابيين"أفكار

يبدو العالم اليوم في حلبة لالحتراب في كل المناحي ، ولعل أهمها الجانب الفكري 
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السنة الثالثة) 1071(م العدد 2003سبتمبر  5هـ الموافق 1424رجب  8الجمعة 

 
 

 عندما تحول كتاب األعمدة إلى المعاريض 

كتاب األعمدة في صحفنا المحلية يتعاملون مع قضايا وشكاوى المواطنين التي ترسل 

إليهم وكأنهم كتاب معاريض، فالكاتب يجسد تلك المشكلة ويطرحها بأسلوبه وهنا ينتهي

دوره، فهو ال يعقب أو يكتب عن تلك الشكوى مرة أخرى، ومما يدعم صحة ما أطرح 

أنهم بعيدون كل البعد عن شكاوى المواطنين التي تنشر في صفحات الصحف التي 

في " الوطن"ينتسبون إليها وال يتطرقون إليها، فمثال الشكاوى التي تطرح في صحيفة 

أال يقول أصحاب تلك األعمدة بأن ما يحركهم الوطنية " صوت وصدى"زاوية 

والمصلحة العامة، فأين هي إذا كان رد المسؤول ال يرقى إلى مستوى الشكوى، وهم 

يعلمون ويدركون تماما أن هذا المسؤول تحت إدارته قسم خاص لمثل هذه الشكاوى، 

وأين هي إذا عقب ذلك المواطن على رد المسؤول ودحض كل ما ذكر تحت بند 

، فإذا كان أصحاب األعمدة يتحججون بأن الشكاوى ألغراض "مواطن ومسؤول"

لماذا تجعلوننا نشعر بأن مبدأكم مستشف من ... وأهداف شخصية فنقول لهم عقبوا فقط

وهي مجمع الورش لصيانة السيارات، فعندما تجلب سيارتك التي ال " الصناعية"

تتحرك وتنزلها عند ورشة معينة وال تتفق مع الفني وتذهب إلى آخر يرفض الذهاب 

معك بحجة أنها عند جاره وهذا عرفهم ومبدؤهم، فتضطر إلى دفعها إلى أن تصل إلى 

أديروا أعينكم لمثل هذه الصفحات إنها مصدر خصب ألعمدتكم، يقول ! سعادته؟

" الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها"المصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

فما هو ردكم إذا كانت هذه الحكمة في كلمة الحق واإلنصاف سواء للمسؤول أم 

المواطن، وما هو تعليقكم إذا كان هذا المؤمن صاحب قلم أي صاحب سلطة، وأي 

شرف وفخر لكم إذا كان هذا المكان هو أعمدتكم، فلعلك بما تكتب قد تصل بالمسؤول 

إلى طرف الخيط لحل تلك المشكلة واجتثاث أخواتها نهائيا، تأملوا في الشكوى التي 

حول محضري المعامل والمختبرات في وزارة  990طرحت في هذه الصحيفة العدد 

إذا هم يصرون على أن دورهم ينتهي ! التربية والتعليم، هل كتب أو عقب أي منهم؟

بطرح المشكلة، فال نريد منهم أكثر من التعقيب على مثل هذه الشكاوى أسوة بمن 

راسلهم، فهل كتبتم وعقبتم ووصلتم إلى الحد األدنى الذي يشعركم بالعدالة والمساواة؟ 

فالمواطن ال يريد إال اإلحساس والشعور بأن هناك من قرأ شكواه، وضعوا نصب 

أعينكم أن من صدع بشكواه في تلك الصفحات ليس كمثل من لجأ إليكم وخصوصا إذا 

نقد المواطن الوزارة أو اإلدارة التي يعمل فيها وصرح باسمه؟ وضعوا في اعتباركم 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 ".نقاشات"أنها شكوى أي معاناة وليست مقاال للنقاش كما يطرح في زاوية 

 المدينة المنورة -سليمان سليم السحيمي

 تعقيباً على قينان الغامدي

 لو حصلت غرامات التدخين لبنينا أكبر صرح طبي

والذي يتحفنا 28/8/2003وتاريخ  1063باإلشارة الى مقال قينان الغامدي في العدد 

دائما بأفكار جميلة لو تناقش وتوضع كبرنامج عمل ألصبحت رافدا من روافد 

اإلصالح، وملخص الفكرة كان فيما يخص الموضوعات التي ستطرح في مركز الملك 

لماذا ال يستعين هذا المركز بأرشيف : عبدالعزيز للحوار الوطني واالقتراح هو

الصحف لمدة عام على األقل لتكون بمثابة األرضية التي ينطلق منها هذا المركز؟ 

ولكن فيما يخص المركز هل سننتظر حتى يتم اعتماد مبالغ مالية له من قبل وزارة 

المالية وبعدها اختيار المقر المناسب الذي يليق بمقام العاملين فيه ومن ثم قص الشريط 

وعودة إلى آلية التنفيذ . إيذانا بافتتاح المقر وكل هذه الخطوات تحتاج إلى وقت طويل

لتنفيذ قرار الغرامة المالية للمدخنين ومن هو الذي يجب أن يستفيد من إيرادات هذه 

الغرامة أو الرسوم كما يحلو للبعض أن يسميها، ولكي ننجح في توجهاتنا يجب أن 

تتطابق عندنا الشخصية مع الذات أي إن قراراتنا يجب أن تنبع من ذاتنا وتتطابق مع 

شخصياتنا فقد قلنا الكثير ولم نفعل، لماذا ؟ الجواب ببساطة أن ما نقوله ال يعبر عن ما

واستشهد بمقال آخر للكاتب صالح الشيحي في إحدى مقاالته . نريد أن نفعله فعال

عندما قال ما معناه إننا نعاني من انفصام في الشخصية ألننا نتصرف بعكس ما نقول 

ألن المجتمع يريدنا أن نتصرف بكذا ولكن شخصياتنا تريد عكس ذلك ولكن ال نجرؤ 

أن نواجه الواقع فنسير في االتجاه المعاكس، وحري بنا أن نعيد ترتيب أوراقنا فنعمل 

على تنفيذ قرار حظر التدخين في المطارات إذا وجدنا آلية قابلة للتطبيق قبل أن نقوم 

بتنفيذ قرار حظر التدخين في األماكن العامة الذي أعدت له مشروعات تجارية ناجحة 

كما ذكر في مقال جعفر عباس في زاويته المنفرجة، والمشروع قيد المفاوضات 

وسيبدأ بالتنفيذ فورا عند تطبيق قرار حظر التدخين في األماكن العامة، وكما يقول 

االتجاه، إن لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار ومضاداً له في : علماء الطبيعة

وردا على تصور زميلنا قينان الغامدي أن وزارة الصحة ستقوم بذلك وهنا أؤكد على 

موضوعات أكثر أهمية وأكثر حساسية تمس وزارة الصحة أكثر من غيرها فيما يتعلق 

بالتطبيق الميداني فهناك أدوية وأدوية كثيرة مغشوشة تباع في األسواق وال حسيب وال 

أنا ال أدافع عن . رقيب ومثال ذلك حبوب الفياجرا األصلية أصبحت مغشوشة وببالش

الشركة الصانعة وال عن الوكيل المحلي ولكن أدافع عن صحة البشر وهناك أدوية 

مسروقة وتباع برخص التراب وهناك أدوية منتهية الصالحية وتباع لالستهالك اآلدمي

وهناك أدوية تغلف محليا بحاجة إلى حملة ال تقل عن الحملة على اإلرهاب حيث لم 

نكن نتوقع أن تصادر الدولة هذه الكميات المخيفة والكبيرة منها وستجد الوزارة التي 
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نطالبها بتحصيل رسوم غرامات التدخين في األماكن العامة أن تحصيل الرسوم من 

, المخالفات الطبية والصحية أكبر بمئات المرات من غرامات التدخين التي ال تقارن

ولو قامت الصحة فقط بتحصيل غرامات بيع بعض األدوية في البقاالت الكتفت بذلك 

وبنت أكبر صرح طبي أو قامت بتشغيل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض دون 

طلب ميزانية جديدة من الدولة للتشغيل، األمر الذي خلق فترة زمنية طويلة تقدر 

بالسنين بين االنتهاء من تنفيذ المشروع وبين ابتداء المرحلة األولى في التشغيل حتى 

أصبح كل من ال يجد له عمالً أن ينزل السوق ويبيع األدوية دون ترخيص وأن 

الجهات التي تبيع األدوية دون تراخيص أكثر مئات المرات من المرخصة وأن األدوية

غير المرخصة أكثر آالف المرات من المرخصة، وعلى غرار ما تقدم أقول لزميلنا ال 

تتعجل على رزقك سيأتي اليوم الذي نرى آليات تنفيذ القرارات تصدر قبل القرارات 

نفسها، وعليه نقترح على كل من لديه مشروع فكرة أن يقدم اآللية للتنفيذ قبل طرح 

الفكرة أصال أو يطرحهما معا وهنا نطلب ممن يتوسم في نفسه خيرا أن يفكر لنا في 

حلول إليجاد آليات لتنفيذ قرار حظر التدخين في المطارات الذي صدر منذ عدة 

 . سنوات

 مصطفى الغريب ـ الرياض

 أندية الطلبة السعوديين في الخارج رمز للوحدة 

للكاتب السعودي " يوم في اإلدارة"قبل سنين عدة كنت منهمكاً في قراءة كتاب ( 

الدكتور غازي القصيبي، والذي عرج فيه بشكل مقتضب على تجربته الشخصية في 

عقد الستينيات مع إحدى دور األندية السعودية الطالبية في الخارج بتبوئه رئاسة ذلك 

وإليجاز القصيبي في التحدث عن تلك التجربة لم تكن حصيلتي المعرفية . النادي وقتئذ

غنية بالشكل الكافي لفهم الكثير عن طبيعة تلك األندية أو الدور المناط بها أو األهداف 

 .إلخ...التي أنشئت من أجلها

ثم دار الزمن دورته وأصبحت عضوا في أحد األندية الطالبية السعودية المنتشرة 

وليس بحكم  -بكثرة في أمريكا الشمالية، وأصبحت مطلعاً بحكم المعايشة واالحتكاك

على هذه التنظيمات شبه الرسمية التي أنشأتها الدولة لتحقيق أهداف  -المعرفة 

 .تدعيمية للجاليات السعودية المغتربة في أصقاع العالم

كمثل أي  -وعلى الرغم مما يشوب هذا األسلوب من أوجه قصور من آونة ألخرى 

فإنه يظل تجربة غاية في األهمية لربط أواصر الجالية السعودية  -تنظيم إنساني قائم 

 .المغتربة بعضها ببعض من جهة أو بينها وبين جذورها الوطنية من جهة أخرى

فتجربة الغربة تختلف في وقعها من شخص آلخر، فالحنين لألهل والوطن الذي حالت 

بيننا وبينهم الغربة يظل شعوراً غريزياً ال نجد فكاكاً منه، وعندها نجد جملة المغتربين 

 .تتوق لاللتفاف حول رمز أو كيان معين يمثل لهم فيه األهل والوطن اللذان فارقاه

فهو برمزيته الذهنية " النادي السعودي" ومن هنا تأتي أهمية هذا التنظيم الذي يسمى 

للوطن األم وواقعية وجوده في عالم الغربة يمثل تنظيماً اجتماعياً يحقق لهم ذلك 
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