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 ةَمدِّـــمقاُل

 

  أغلـــح األوطـــان فيـــه)احلرمان الشـــريفان( وطننـــا نعمـــة مـــن اهلل

ومعادن الرجال, وطـن الثوابـت واألخـالق, مهـبط الرسـالة ومصـدر       

 وطن اآلباء واألجداد.النور عرب العصور, 

 ابواووا فيه َوغَث داٍدألج  بل الوطُن الَعزيز مثاَر ِذْكري

قضـاياه والكتابـة حـول أمـور     و هموم الـوطن يناقش الكتاب يف 

 :يف جمال تارخيه وثقافته ورجاله وعالقات أبنائه سواءختصه شتح 

  الٍةــــح لَّـــا علح كـــناهْفأِل الٌدـــب

 ِنباحلَس َسيء الذي لْيالشِّ وقد يؤلُف

 األرض اليت ال هواء بها   ونستعذُب

 ينــــها وطنَّـــولك ذٌبــــاؤها عــوال م

رائهـم  ومهما تعددت مشارب أبناء الـوطن واختلفـت اجتاهـاتهم و    

ــه, و    ــه و ايت ــه وخدمت ــوا يف حب ــي أن ال خيتلف يتنافســوا يف أن ينبغ

د علـح مـا مييـزه, فهـو قلـب      يـ ك مـع احلـرص علـح ثوابتـه والت ك    لذ

العـــامل إســـالمًيا وعربًيـــا واقتصـــادًيا وال أبـــالً إن قلـــت وأخالقًيـــا,  
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وحنن حنرتم كل من حيرتم نفسه ونقدر كل من يقدر نعمة الوطن 

وأن يزايــد  ,بالوطنيــة علــح حسـاب األخــر   ونـرف  أن توصــف فئـة  

علح ذلك وخصوًصا من بع  أدعياء الثقافـة ف صـحاب الثوابـت يف    

ت نظـر  كـان هلـم وجهـا    نإنظري أكثر إخالًصا للـوطن وقضـاياه و  

يطرحونهـــا بوضـــوك فـــال شـــك يف حـــبهم وتفـــانيهم وحرصـــهم علـــح  

مهمـا اختلفـت أسـاليبهم يف الطـرك, وكمـا       مصاحل الـوطن وأبنائـه  

 الشاعر: قال

 يهم  ـال إلـان الرجـبب أوطـوح

 ااها الشباب هنالكـآرب قضـم

 إذا ذكروا أوطانهم ذكَّرتهم 

 ازمان الصبا فيها فحنوا لذلك

يف هــذا الكتــاب  طــركل أن أكــون مــن هــذا القســم حيــث أ مــو

ورغــم  اته,جمموعــة مــن املقــاالت يف ســياق قضــايا الــوطن وشخصــي

يف أوقــــات ومناســــبات أنهــــا نشــــرت يف صــــحف ســــعودية  تلفــــة 

, ورغم إن بعضها يف ظـاهره نقـد لقضـايا معينـة إال أنهـا يف      متفاوتة

ــة إصــالك         ــه و اول ــه توجي ــة ورأيــي في جوهرهــا طــرك لقضــية عام

 ومهما كتبت فإني أردد قول الشاعر:

     يةزيز حتـــــمين إىل وطين الع
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 اماأليـــحائف لصــطبوعة ـــم    

 ي راه يف مسعي أحب لدـــــذك

 رابع اآلرامـبا ومـر الصمن ذكـ

إعادة نشرها مرة أخر  يف كتاب حفًظـا ملـا كتبـت     وقد رأيت 

ضايا وشيء مـن الوفـاء لـوطن الوفـاء الـذي      وتذكرًيا ببع  هذه الق

 حنبه وحيبنا, وكما قال الشاعر:

 ـدياًلين بــو  وطــبغي سأ فمـــا

 ريمــفحسيب ذاك من وطن ك

 هله من كل مكروه.حفظه اهلل لنا, وصانه وأ 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري         

 الرياض       

 هـ1/1/1429               
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 أحياء الرياض القدمية و التجديد

 

 يف كــل مــدن العــامل وعواصــمه املختلفــة نــدد أفقــي يــنعكس   

 قدميـةٍ  ن املواقـع إىل أحيـاءٍ  بالتالي تتحول كثري معلح داخل املدن و

مع أنها ذات موقـع اسـرتاتيجي حـي يف قلـب تلـك املـدن وتصـبح تلـك         

لعل ذهاب األجيال اليت أقامت واملباني القدمية مهجورة يف معظمها 

ــة إضــافة إىل عوامــل أخــر     عاشــت فيهــا و و تــوارم مواقعهــا العقاري

ــدهو      ــاء بشــكلها القــديم و ت ــك األحي ــاء تل ر  تلفــة ســاهمت يف بق

بعد املستثمرين والساكنني عنها, ولعل مدينة الرياض أحالتها مما 

تعاني من نفـس املشـكلة يف كـثري مـن     ــ عاصمتنا العزيزة ــ الغالية 

حيــث ال  ,حالــة تــدهورهاإن تفاوتــت يف قــدمها وأحيائهــا القدميــة و

تزال تلك األحياء اهلامة يف املوقع والتاريخ تقع خارج دائـرة االهتمـام   

امش االستخدام أمثال املنطقة اجملاورة للمحكمة الكرب  وعلح ه

والشميســي القــديم والعطــايف و غريهــا الــيت أصــبحت أجــزاء منهــا   

ألجنبية حبيـث يصـعب   ا تقطن كالعادة من قبل بع  العمالة اخراًب

معرفــة مـا  ــري فيهـا حتـح أصــبحت تشـكل تشــويه     النظـر إليهـا و  

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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منيـة املختلفـة و الـيت ال    جلمال الرياض إضافة إىل بع  احملاذير األ

 ختفح علح أصحاب الش ن.

غريهـا مـن اجلهـات ذات العالقـة قـد      شك أن أمانـة الريـاض و   الو

ا ب وضاع تلك األحياء و أعدت لذلك دراسات كثرية فكرت كثرًي

حول األمر, لكن يف تصوري أن هذا أخذ سنوات عديدة و ال تـزال  

 تلك األحياء دون أي حترك واضح لتغري حاهلا.

و قد توجهت الدولـة يف السـنوات األخـرية إىل ت سـيس شـركات      

ة تطـرك  سعودية مساهمة خاصـة ب حيـاء ومنـاطل يف الريـاض ومكَّـ     

ــات      ــة النفقــات املاليــة الضــخمة لعملي ــاب العــام جتنــب الدول لالكتت

"شركة الريـاض  ت سيسالتطور ملثل هذه األحياء مثل ما حدم عند 

التعمري" و"شركة جبل عمر" يف ة لإلنشاء و"شركة مكَّأو للتعمري"

 ة و غريها.مكَّ

ويف تصوري أننا حباجة إىل سرعة تطوير بعـ  الشـركات ذات   

 امثل الريـاض للـتعمري أو العقاريـة أو غريهـ     ,العالقة مبدينة الرياض

ا تطـوير هـذه املنـاطل وإزالتهـا     أو ت سيس شركات جديـدة ميكنهـ  

عاليــة ممــا   إعطائهــا إمكانيــة خاصــة بــ دوار   وإعــادة ختطيطهــا و 

ســريفع قيمــة املنطقــة ويعــود بالتــالي علــح مدينــة الريــاض الغاليــة         

كتطـــوير وإحيـــاء وتعمـــري ألجـــزاء غاليـــة يف قلبهـــا النـــاب  كمـــا  
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الرفــع مــن قيمتهــا    وسيســاهم بتحريــك العقــارات يف تلــك األحيــاء      

تعمال, ومـن الـرخإ إىل االعتـدال    انتشاهلا مـن اإلهمـال إىل االسـ   و

ر أصـحاب العقـارات بـني البقـاء مسـاهمني      خّيُييف مثل هذه احلالة و

ً نقديـة مـن الشـركة ذات العالقـة     بعقاراتهم أو احلصول علـح مبـال  

شـك أن مثـل    اليـاء و ا خاصة بهـذه األح اليت ميكن أن تطرك أسهًمو

ــن الدراســة و    هــذه  ــد م ــاج ملزي ــور حتت ــرار فالســنوات  األم  ســرعة الق

ــوء, و    ــاء تسـ ــك األحيـ ــال تلـ ــي وحـ ــرك نضـ ــا أن نتحـ ــوء علينـ  يف ضـ

ا علـح  ا كـبريً اليت رمبا جلبت عائـدً الدراسات االقتصادية املعقولة و

ــاريف      ــة مصـ ــات ذات العالقـ ــف اجلهـ ــاض دون أن تكلـ ــة الريـ مدينـ

 عليه وحده التكالن.املستعان و اهلل, وزائدة
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 التغليف واخلامات احمللية

 

وارداتهـا  العامل عموًما بصفة مستمرة مبحاولة تقلـيإ   تهتم دول

وزيــادة صــادراتها وخصوًصــا يف بعــ  املــواد املســتهلكة, والســوق   

 احمللية يف اململكة تعـج مبختلـف أنـواع السـلع االسـتهالكية ابتـداءً      

باملواد االلكرتونية املعقـدة, وهـذه السـلع     من املواد الغذائية وانتهاًء

املعروضــة يوجــد فيهــا الكــثري مــن املنتجــات احملليــة, ولكنهــا مــع    

ف قــد تعتمــد يف جزئيــات رئيســية منهــا علــح مــواد مســتوردة,   األســ

وهــذا بالتــالي خيفــ  مــن النــاتج احمللــي والــربح العائــد لالقتصــاد     

الـــوطين مـــن تلـــك املنتجـــات, وبقـــدر مـــا يضـــاف هلـــا مـــن جزئيـــات 

مستوردة فإن الناتج منها يضعف واالستفادة احملليـة تقـل وال بـد مـن     

 مدامه مــن املــواد اخلــا دراســات جــادة الســتخدام مــا ميكــن اســتخ   

ــح ســبيل      ــك الصــناعات وإحالهلــا  ــل املســتورد, فعل احملليــة يف تل

كــبرًيا  لتعبئــة والتغليــف يف اململكــة جــزًءاملثــال, تشــكل صــناعة ا

ــة وتغليــف املــواد   نمــن الصــناعات احملليــة ب نواعهــا املختلفــة مــ   تعبئ

ك مـروًرا  وغـري ذلـ   ءالغذائية إىل تعبئة املنتجات البرتوليـة ومـواد البنـا   

ب نواع املنتجات املختلفة احملتاجة إىل هذه الصناعة, وهذه الصناعة 
                                                           

  هـ املوافل 1414ذو القعدة  22, الثالثاء جبريدة البالدُنشر هذا املقال

 (.10885م, العدد)1994مايو  3
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ــوادٍ   ــح مـ ــد علـ ــب تعتمـ ــل     يف الغالـ ــارج, مثـ ــن اخلـ ــتوردة مـ ــام مسـ خـ

الكرتــون واألملنيــوم والصــفائح املختلفــة, ولــو وجهــت بعــ  تلــك        

الصــــناعات املعتمــــدة علــــح التعبئــــة والتغليــــف الســــتخدام مــــادة       

كبرية علح االقتصاد احمللي خصوًصا أننا البالستيك لوفرت مبالً 

بل ومنتج فـائ  نسـعح دائًمـا     ,نعلم أن مادة البالستيك منتج  لي

لتســــويقه يف العــــامل اخلـــــارجي, بينمــــا ميكننـــــا أن نزيــــد مـــــن     

االســـتهالك احمللـــي لـــه بتوجيـــه الشـــركات الكـــرب  باململكـــة       

خـام يف التغليـف خصوًصـا,     لالعتماد عليـه قـدر اإلمكـان كمـادةٍ    

ومن أمثلـة هـذه الشـركات شـركات تعليـب املرطبـات والعصـريات        

ــيارات     ــوت السـ ــاج زيـ ــركات إنتـ ــان, وشـ ــة وشـــركات األلبـ املختلفـ

وتشحيمها, والشركات الزراعية, كما أن هـذه املـادة ميكـن أن    

, أو يف بتدخل يف مواد البناء أحياًنا عوًضا عن األملنيـوم أو األخشـا  

ليت تستهلك كميات كـبرية مـن   مسنت أو غريها, واتغليف مادة األ

ــورق أو      ــن الــ ــت مــ ــواء كانــ ــراض ســ ــذه األغــ ــتوردة هلــ ــواد املســ املــ

واسـع يتطلـب    نطـاق   حالكرتون, وال شـك أن دخـول هـذا املنـتج علـ     

كيميائيــة و ربيــة ودراســات تســويقية, وحســب   حبــوم ودراســاٍت

ــك الدراســات قــد تكــون موجــودة      إطَّ ــإن بعــ  تل العــي القاصــر ف

اكـــز األحبـــام والدراســـات والشـــركات    بالفعـــل لـــد  بعـــ  مر  

الكرب  السعودية, مبا يتناسـب مـع االحتياجـات املختلفـة للتصـنيع      
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وللتغليف, كما أني ال أشك أن وزارة الصناعة والكهرباء وغريهـا  

لة عن التصنيع ومتعلقاته لديها اهتمامات قدميـة  ؤومن اجلهات املس

ة إىل مبثـــل هـــذا األمـــر, ولكـــن هـــذا األمـــر يظـــل حباجـــة مســـتمر 

حتريــك الشــركات املنتجــة الختــاذ هــذا االجتــاه والســعي اجلــاد يف  

توفري األموال علح االقتصاد احمللي واملساعدة يف توجيه االستهالك 

ت الكـرب , واهلل  احمللي إىل منتج  لـي عـن طريـل تلـك الشـركا     

 من وراء القصد.
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 الزراعة ثم الزراعة

 علــح تشــجيع الزراعــة واملــزارعني كــثري مــن دول العــاملحتـرص  

ــدٍ    ــرون أن أي بل يعتمــد يف  فيهــا, إذ يعتربونهــا أمــًرا اســرتاتيجًيا, وي

غذائه علح غريه مهدد بشكل ميكن أن يـؤثر علـح اسـتقالليته يف    

ــثري مــــن األمــــور, ولــــذلك فــــ     ن الــــدول القويــــة عســــكرًيا,    كــ

واقتصــادًيا, وصــناعًيا, وسياســًيا, ال تهمــل هــذا اجلانــب وتركــز    

عليه وتدعم قطاع الزراعة باملساعدات املختلفة, ليقف علـح قدميـه   

وليكون دعًما لقوة الدولة يف هـذا اجلانـب, ونـارس بعـ  الـدول      

ا كبرية علح الغربية وخصوًصا الواليات املتحدة األمريكية ضغوًط

ــاجتوقــف بعــ  الــدول لتقلــل أو   لكــي تظــل تلــك   ,القمــح مــثاًل إنت

ألمريكي, والذي لن يقدم بالطبع هديـة  الدول  تاجة إىل القمح ا

إىل تلك الدول بل سيكون له مقابـل مـادي حتـح وإن كـان بسـيًطا      

ا أمثــن مــن املــال, يف نظــر الــبع  وقــد يكــون لــه مقابــل  خــر أيًضــ

يف االحتــاد الســوفييت ــــ ســابًقا ــــ حيــث كــان  كمــا كــان حاصــاًل

ثري يعتمد علح القمح األمريكي, وكان هذا االعتماد يذلـه يف كـ  

مـــن األحيـــان, رغـــم قوتـــه العســـكرية والسياســـية, كمـــا أن قلـــة 

اإلنتاج من القمح لد  بع  الدول نتيجة الضغوط األمريكية يبقي 

ــيس يف       ــم لـ ــع قمحهـ ــريكيني لبيـ ــزارعني األمـ ــا للمـ ــوق مفتوًحـ السـ
                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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الواليات املتحدة فحسب بل يف  تلف أحناء العـامل, وهـذا بـالطبع    

يـني مـن املشـتغلني بالزراعـة داخـل      يساعد علـح تشـغيل وإعاشـة املال   

الواليات املتحدة, كما أن احلكومـات الغربيـة عموًمـا حـني تقـدم      

أي مساعدة للدول احملتاجة فإنها ال تقدم مساعدات مالية ولكنهـا  

ــح      ــة, وتركــز بالدرجــة األوىل عل ــب تقــدم مســاعدات عيني يف الغال

ملزارعيهـا  تقديم املساعدات من اإلنتاج الزراعـي لتـوفر بـذلك سـوًقا     

لتصــريف مــا لــديهم مــن إنتــاج, وحنــن نعلــم أن احلــرب اجلمركيــة   

القائمة حالًيـا بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة والـدول األوروبيـة,        

ــا     ــواق ملنتجاتهـ ــوفري أسـ ــة بتـ ــل جمموعـ ــداف كـ ــا أهـ ــا حيركهـ إمنـ

ــم    ــاهم يف دعـ ــة األخـــر , حيـــث أن ذلـــك يسـ ــة يف اجملموعـ الزراعيـ

 الزراعة يف تلك البلدان.

تشهد نشاًطا زراعًيا ملحوًظـا,   ــ وهلل احلمدــ وال شك أن بالدنا 

ــح        ــًدا مــن الزراعــة عل ــا جدي ــد شــهدت يف الســنوات األخــرية نوًع وق

, ذلك هو اإلنتاج لزراعة القمح من خالل مزارع ضخمة مستو  عال 

ـــ  وحديثة تنتج كميات كبرية من القمح, حتـح أصـبحت اململكـة    

ح إىل العديـد مـن الـدول خـارج اململكـة,      تصـدر القمـ  ـــ  وهلل احلمد 

ــغرية     وال ــر  الصـ ــزارع األخـ ــافة إىل املـ ــزارع باإلضـ ــك املـ ــك أن تلـ شـ

ــت       ــواطنني والعمــال, وقــد كن ــات اآلالف مــن امل ــة ُتشــّغل مئ والعادي

ــل كــم       أحتــدم يف أحــد املــرات مــع أحــد املــزارعني فقــال لــي: ختيَّ
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واآلالت  ل كــم نشــرتي مــن املعــداتنشــغل مــن العمــال لــدينا, وختّيــ

ل كـم مـن الـورش القائمـة علـح إصـالك       الزراعية من السوق, وختيّـ 

ل كم من الشاحنات أو السيارات املختلفـة الـيت   تلك املعدات, وختّي

ل كـم نسـتهلك مـن البـذور واألمسـدة      نست جرها من السـوق, وختيّـ  

إىل غري ذلك من القطاعات اليت تعتمد علينا اقتصادًيا فكل قـرش  

موًما ومزارعي القمح خصوًصا ي خـذ دورة كاملـة   يستلمه املزارع ع

يف اقتصــاد البلــد وحيــرك قطاعــات زراعيــة وصــناعية واقتصــادية       

  تلفة وليس مردوده ملزارع القمح فقط كما يتخيل البع .

قلت: وكم من األفراد املشتغلني بهذا األمر والـذين سيتعرضـون   

املعادلــة, وقــد عنــد وقــوع أي خلــل يف هــذه ــــ ال مســح اهلل ــــ للبطالــة 

قرأت كما قرأ غريي ما كتبه سابًقا معالي وزير الزراعة رًدا علح 

بع  الداعني إىل إيقاف إنتاج القمح يف اململكة, حيـث أن معاليـه   

أملح إىل خلفيات كثرية حـول هـذه القضـية مبـا يـدل علـح وعـي تـام         

ا بعيـدً  من الدولة حول أهمية إنتاج هذه املادة احليوية واإلسـرتاتيجية 

عــن حســابات الســوق الــيت حــاول الــبع  أن يتعامــل بهــا حــول هــذا   

 املوضوع احلساس.

وإنين بهذه املناسبة أدعـو معاليـه إىل النظـر مـرة أخـر  يف بعـ        

املشاكل اليت تطرأ باسـتمرار علـح املـزارعني, خصوًصـا مـا يتعلـل       

بقرارات مصلحة صوامع الغالل ومطـاحن الـدقيل, وكـذلك قـوائم     
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لة لديها والـيت ال ختفـح علـح معاليـه حيـث إن كثـرة       االنتظار الطوي

ــل املــزارع        ــول يتلفــه وال شــك كمــا حيم االنتظــار يف تســليم احملص

 مزيًدا من املصاريف.

ــ      ــل بعــ ــاهموا يف حتويــ ــذين ســ ــئولني الــ ــا أشــــكر املســ كمــ

املســـاعدات اخلارجيـــة إىل مســـاعدات عينيـــة وعلـــح رأســـها القمـــح 

ــاون يف هــذا األمــر     ــز يف   ووأدعــو لشــيء مــن التع ــد مــن الرتكي املزي

املســاعدات اخلارجيــة علــح القمــح والتمــر وغــريه مــن املســاعدات        

العينية اليت تقدمها حكومـة خـادم احلـرمني الشـريفني ملـا يف ذلـك       

إضــافة إىل أن  ,مــن دعــم لقطــاع شــعيب هــام وهــو قطــاع املــزارعني   

الــدعم العــيين ســيكون مشــاهًدا وملموًســا عنــد الشــعوب املدعومــة 

أو ال تعلـم   ,عم املالي الذي قد ال تر  هذه الشعوب أثـره خبالف الد

 واهلل من وراء القصد. ,عنه
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 السوق البيضاء لالتصاالت

 

ــة      ــر  عــاملي  عــن الســوق التجاري ــام إىل تقري ــل أي  كنــت اســتمع قب

يف بعــ  الــدول, وقــد كــان تركيــزه بالدرجــة األوىل    تلالتصــاال

مباليني الـدوالرات مـن    من أرباك  علح الشركات الغربية وما جتنيه

مـــن األجهـــزة  هـــذه الســـوق, فهـــي الوســـيلة الرئيســـية لعمـــل كـــثري 

ــة, واملؤسســات اخلاصــة والعامــة كمــا أن أهــم وســائل        احلكومي

وما ماثله, فاملؤسسات املالية االتصال االجتماعي عن طريل اهلاتف 

ح الــذي يعتمــد بــدوره علــ  رتعتمــد يف أعماهلــا علــح الكمبيــوت  مــثاًل

ــات       ــاتف, وكــذلك مؤسس ــح رأســها اهل ــات االتصــاالت وعل مؤسس

والفنـــادق وغريهـــا والـــيت ال  ناملعلومـــات العامـــة وشـــركات الطـــريا

تسـتغين عـن اهلـاتف بـ ي مــن األحـوال وال دقـائل معـدودة, وبالتــالي        

                                                           

 ــدة الــبالدقــال ُنشــر هــذا امل هـــ 1414مجــاد  األوىل 18, الثالثــاءجبري

 (.10710م, العدد)1993نوفمرب 2املوافل 

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

ويدفع من جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن  ددة وبشـل األنفـس   

ن الوضع كثرًيا ــ وهلل احلمـد  مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتس

ــــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال   

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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فهــي تصــب األمــوال الــيت ال حتصــح يف خزينــة الشــركات اهلاتفيــة   

امل, والــيت تعتــرب عملــها ومؤسســات االتصــاالت يف  تلــف دول العــ

نـــوع مـــن االســـتثمار الـــذي يـــدر األمـــوال علـــح مـــالكي مؤسســـات   

االتصاالت سواء كانت حكومـات أو شـركات خاصـة, أمـا حنـن      

عن هـذا   ــ مع األسف الشديدــ هنا فقد ختلت االتصاالت السعودية 

الدور وظهر عندنا ما يسمح بالسـوق السـوداء لالتصـاالت ف نـت إذا     

يف منطقـــة مـــن منـــاطل اململكـــة وخصوًصـــا يف املـــدن أردت هاتًفـــا 

ل النــاس يف البلــدان فعــنــك ال تــذهب إىل اهلــاتف كمــا يإالكــرب  ف

األخـر  إال إذا كنـت مـن أصــحاب التخطـيط املسـبل كمـا يقــال,       

ــة   بعــد أعــوام   أي إذا كنــت ال تريــد اهلــاتف إالَّ  فانــك يف هــذه احلال

قـيم فيهـا و لعـل أحـًدا     تتجه إىل مكتب االتصاالت يف املدينة الـيت ت 

مـن أبنائــك أن يعـيش لــري  تنفيـذ هــذا الطلـب, هــذا يف حـال وجــود      

ك أمـا إن كنـت ممـن يقيمـون يف منـاطل مل      اهلاتفية يف حيّـ  ةاخلدم

 واحلمـد هلل ـــ  تصلها اخلدمة اهلاتفية مع وجود كل اخلـدمات فيهـا   

ال تقبــل  ت, فــان طلبــك لــيس لــه  ــل وال يف األدراج ألن االتصــاالــــ

ستالم الطلب كما يفعلون بسكان حي القدس يف الرياض اجمرد 

الذين أضناهم التعب من كثرة ما يس لون ويستفسـرون عـن موعـد    

فضــت طلبــاتهم عــن عمــد  توصــيل اخلدمــة اهلاتفيــة إلــيهم والــذين رُ  

وسابل إصرار من اهلاتف حتـح ال حتتسـب تلـك الطلبـات الـيت تقـدر       
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مـن   تف واليت ال يعلـم عـددها إالَّ  باأللوف علح قوائم االنتظار يف اهلا

حيصيها وهي عشرات األلـوف مـن الطلبـات الـيت ال تـزال يف ثالجـة       

االتصاالت حتح إشعار  خر, ويبـدو أن العجـز عنـد االتصـاالت أد      

ث أن إىل فـتح الســوق الســوداء الــيت اعتربهــا بيضــاء يف نظــري, حيــ 

عليـه  أو حتح صـندوق بريـد ف   (بيجرمن أراد احلصول علح هاتف أو)

أن يتصفح اجلرائد اليومية ليبحث عن إعـالن مـن أحـد مـالك هـذه      

العزائـز واجلـواهر الفريــدة يف زمـن االتصــاالت, وهـذا واهلل حرينــي     

كثرًيا وخصوًصا صناديل الربيد اليت حاولت يف أكثر من مكتب 

بريــدي يف مدينــة الريــاض أن أحصــل علــح واحــدة منهــا بالطريقــة       

يـدلين علـح إعـالن يف أحـد الصـحف      الطبيعية ولكين فوجئت مبن 

ملـــن يريـــد أن يشـــرتي صـــندوق بريـــد, ومعلـــوم بســـاطة مـــا يكلـــف  

صــندوق الربيــد وجتهيــزه, ومــع هــذا فقــد أصــبحت تبــاع يف الســوق   

ــة      ــه حيل ــاج أن يشــرتي, ألن مــن ل ــح احملت البيضــاء ويف نظــري أن عل

فليحتـــال, أمـــا اهلـــاتف املنزلـــي العـــادي فهـــو غالًبـــا معـــروض عنـــد   

لعقارية ومكاتب اخلدمات العامة واملؤسسات الـيت تبيـع   املكاتب ا

معدات اهلاتف, أما عنـد االتصـاالت السـعودية فـال؟ وجهـاز اهلـاتف       

مــن خــالل صــفحات اجلرائــد,   الســيَّار ال وســيلة للحصــول عليــه إالَّ 

مـع  ـــ  وقد أصبحت هناك بورصة بيضاء لوسائل االتصاالت يف البلد 

مائة ا اليوم كالتـالي هـاتف سـيَّار)   هلذ , وأسعارهاــ األسف الشديد
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وبالطبع دون السيارة وليس معها, هاتف  ,ريال للرقم (وأربعني ألف

ريــال, وبــالطبع بيــع   (مثانيــة  الف( ريــال, بيجر)عشــرة  الف)عادي

تلك األرقـام يف السـوق البيضـاء يـتم بالتحايـل والواسـطة وغـري ذلـك         

لـبع  تسـمييت   من الطرق اليت يعرفهـا احملتـاجون, وقـد يسـتغرب ا    

وأقـول   السـوداء, تلك السوق البيضاء, بينما يسـميها النـاس السـوق    

)االتصــاالت الســعودية(, فهــي  نهــا واهلل أرحــم مــن مراجعــة اهلاتف  أ

أما الضعفاء أمثالنا  ,ر ة للمحتاج للهاتف ولو دفع أكثر من مثنه

سكان حي القدس بالرياض فال نستطيع أن نستفيد ال من السـوق  

ن احلــي مل تصـــله بعــد عـــروق    مـــن الســوق الســـوداء أل البيضــاء وال 

فشوارعه ال تزال ميتة مل تدب فيها بعد أسالك االتصاالت , اهلاتف

اليت ترف  جمرد التعقيب أو التعليل علح ما يكتبه سكان احلي 

من شكاو , وأعود من جديد ألقول إن االتصاالت يف كـل أحنـاء   

 عنـدنا فتحـت جمـاالً    تصااللالستثمار. وأن االت كبرٌي العامل جماٌل

للمستثمرين يف السوق البيضاء أو السوداء بتقصريها حيث أوجدت 

جديــدة تعمــل يف اجملتمــع بســبب هــذه املصــيبة    طريًقــا جديــًدا لفئــةٍ 

أعـــين تقصـــري االتصـــاالت وتطويلـــها يف هـــذا التقصـــري, وذكرتنـــا 

وأخشـح أن يغضـب    ,مبصداقية املثـل مصـائب قـوم عنـد قـوم فوائـد      

اب اجلرائد فيوقفوني عن الكتابة عن املوضوع, حتح ال علي أصح

تت ثر أسواق اإلعالنات لديهم, حيث أصبحت هـذه السـوق مصـدًرا    
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ــول       ــر حـ ــاء  خـ ــم لقـ ــي معكـ ــوا فلـ ــات وإن مل يفعلـ ــًدا لإلعالنـ جديـ

 واهلل املستعان. ,املوضوع نفسه
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 املدن السعودية ـ احلركة والتخطيط

 

ـــ ا تتمتــع بالدنــ  ـــ وهلل احلمــدـ  بوجــود الكــثري مــن املــدن اهلامــة   ـ

مت علح أسس ختطيطية جيدة, حتح توسـعت  واملنظمة واجلميلة, َن

وزاد حجـــم الكـــثري منهـــا علـــح املتوقـــع بكـــثري, ومـــا تـــزال طـــرق  

تســـري  واالســـتفادة منهـــاا لألراضـــي اجلديـــدة التخطـــيط وخصوًصـــ

لب املخططات بنفس األسلوب القديم وهو اعتماد دورين فقط يف غا

ا يف الســـابل لظـــروف شـــك قـــد كـــان مناســـًب واألحيـــاء, وهـــذا وال

 تلفــة, أمــا اآلن ويف ظــل النمــو الســكاني واالمتــداد العمرانــي       

وتوسع املدن يف كافة االجتاهات فإنه حيتاج إىل إعادة نظر, وهذا 

ا يف املـدن  الذين يتابعون هذا األمر خصوصًـ  املسئولنيال خيفح علح 

الكثافـــة الســـكانية العاليـــة, فـــنحن جنـــد شـــوارع  الكـــرب  ذات 

 ً  كبرية وهامة, وفرت فيها كل اخلدمات املطلوبة, وكلفت مبـال

ــح اجلهــات ذات العالقــة,    ــة عل ــدورين    هائل ــا ب ــك يســمح فيه ومــع ذل

ــم    ــا بشـــكل أكـــرب حبكـ ــتفادة منهـ ــان ميكـــن االسـ فقـــط, وكـ

, ومــع أن مدينــة  مواقعهــا والوصــول إليهــا وتيســري اخلــدمات فيهــا     

ياض قد أقرت أكثـر مـن دوريـن يف بعـ  الشـوارع التجاريـة إال       الر
                                                           

  هــ املوافـل   1426 ـرم   14, األربعـاء ةجبريدة اجلزيـر ُنشر هذا املقال

 (.11836م, العدد)2005فرباير  23



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

32 

ذيـة تعيـل املسـتثمرين    خطواتـه التنفي  لأن األمر ت خر كثرًيا وال تـزا 

جهـل كـثري مـن املكاتـب اهلندسـية بالوضـع ولعـل طـول         إضافة إىل 

الفــرتة بــني صــدور القــرار وصــدور اإلجــراءات التنفيذيــة قــد أصــاب  

 بع  املستثمرين بالي س.

أن النمــو الســكاني الكــبري يف اململكــة جعــل أســلوب       كمــا  

ف صـبح كـثري    النـاس, السكن وإمكانياته تتغري لـد  كـثري مـن    

ناهيـك   ,اا ال يسـتطيع أن يشـرتي أرضًـ   من الشـباب املتـزوجني حـديثً   

ـــ  ــبين بيًت ــن أن يـ ــتالك األرض, والعـ ــع امـ ــدد األدوار  ا مـ شـــك أن تعـ

أقل ات تكاليف أكرب لبناء وحدات سكنية أكثر ذ سيتيح جمااًل

وحنن نعرف أنـه قـد ظهـرت     للشباب,مع الظروف اجلديدة  تتناسب

العديد من التنظيمات اجلديـدة يف نظـام نلـك الشـقل ملعاجلـة هـذا       

األمـــر إال أنهـــا مـــن الناحيـــة التنفيذيـــة ال تـــزال  ـــدودة التعليمـــات 

ــب اهلندســية ذات       ــدل واملكات ــديات وكتابــة الع ــة بــني البل التنفيذي

كذلك العقاريني أهل االختصاص واالستثمار, وإن تيسري العالقة و

هذا األمر علح املستثمرين سيعود بدوره علح  تاجي السكن مـن  

 املتوسط.ذوي الدخل 

ــة    ــثري مـــــن اآلراء األخـــــر  ذات العالقـــ ــا أن هنـــــاك الكـــ كمـــ

بالتخطيط واليت ميكن التذكري بهـا للفائـدة املرجـوة, مـع أنهـا ال      

أن  املثـال, التخطيط: من ذلك علح سـبيل  ختفح علح املسؤولني عن 
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عدد من اخلـدمات  يكون املسجد مركز احلي وميكن أن حياط ب

املركز الصحي واخلدمات االجتماعية للحـي,  مثل مركز الربيد و

ــدم     ــذي خيـ ــي الـ ــوق احمللـ ــذلك السـ ــي,وكـ ــدائل   احلـ ــافة للحـ إضـ

ومالعب األطفال وغريهـا ممـا يقـدم خـدمات عامـة لسـكان احلـي        

مرتبطــة بطريقــة أو أخــر  باملســجد, كمــا ميكــن  حبيــث تكــون 

للمســجد أثنــاء التخطــيط أن تكــون جــزء مــن تلــك املواقــع اجملــاورة 

ــل ــاري صــغري أو غــريه    مث ــ ,ســوق جت ــرتبط باملســجد   أوقاًف ــة ت ا عام

 .مستقباًلا يساعد يف تشغيله وقيامه ب نشطته ميكن أن تدر عائًد

كالريـاض  ومن املعروف للجميع معانـاة سـكان املـدن الكـرب      

مة وغريها, من الوصول إىل املنـاطل املركزيـة   ة املكّروجدة ومكَّ

ــك      ــة لتلـ ــرق املؤديـ ــح الطـ ــديد علـ ــام الشـ ــراً  لالزدحـ ــز,نظـ  املراكـ

ــامو ــيارات إذدحـ ــيارات    ,السـ ــح السـ ــاس علـ ــاد النـ ــن اعتمـ ــاتج عـ النـ

ا اخلاصة يف حتركاتهم داخل املدن ومراكزها مما يشكل ضغًط

ملناطل املركزيـة للمـدن وعلـح مواقـف     ا يف حركة السري يف اكبرًي

الســـيارات وغـــري ذلـــك مـــن مشـــاكل التلـــوم واحلـــوادم والضـــغط  

النفسي, ولو وجد املتنقلون وسائل أفضل من سياراتهم يف تنقالتهم 

ا ام يطـردهم طـردً  ــــ ملا ترددوا يف استخدامها, لكن واقـع النقـل الع  

ــد   ــياراتهم اخلاصـــة, وقـ ــيط مـــؤخًرا يف مدي إىل سـ ــة جـــر  التخطـ نـ

ــن      ــة إال أن الدراســة الــيت أعل الريــاض إل ــاد قطــارات داخــل املدين
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عنها تعاجل أجزاء  دودة من مدينة الرياض والزلنا ننتظر خطوات 

أكرب بفضل جهود القائمني علح هذا العمل كما أننا علـح أمـل أن   

 .تلحل بها بقية املدن األخر  وب سرع وقت ممكن

ا, لكـن تـ خريه   مر حاليًّوقد يكون باإلمكان اجلد يف هذا األ

ا وصــعوبة, ومــدننا ال تقــل أهميــة عــن كــثري مــن يزيــد األمــر تعقيــًد

مـدن العـامل األخــر  الـيت جعلـت عمــاد مواصـالتها قطـارات ســفلية       

وأخواتهـا,   (رياضـنا الغاليـة  )ا يفحتت األرض, فهـل نـر  ذلـك قريبًـ    

 التكالن.واهلل وحده املستعان وعليه 
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 قوق املواطنالورش وح

 

ــن      ــد مـ ــل العديـ ــن طريـ ــدم عـ ــة تقـ ــيارات يف اململكـ ــيانة السـ  صـ

ــغرية    ــورش الصــ ــافة إىل الــ ــة الكــــرب  إضــ الشــــركات املتخصصــ

املنتشرة يف مجيع أحناء اململكـة, والـيت يقـوم علـح العمـل فيهـا يف       

ــذين كــثرًيا مــا       معظــم األحيــان جمموعــة مــن املــتعلمني األجانــب ال

ــيارات   ــون يف سـ ــدربون ويتعلمـ ــا   يتـ ــر ممـ ــون أكثـ ــل اهلل فيخطئـ خلـ

يصيبون ويفسدون أكثر مما يصلحون يف سيارات النـاس, ويفاجـ    

لتغيري  ةأصحاب السيارات بتقارير متخبطة عن نوع العطل أو احلاج

بع  قطع الغيار, واهلدف يف معظم تلك األحوال ألصحاب الورشـة  

 أو العامل فيها هو جيـب املـواطن وإفـراا مـا ميكـن مـن نقـوده بغـري        

وجه حل, حينما يقع فريسة هلؤالء الذين يستغفلونه وأمثالـه ولـذلك   

فقد تسرق بع  قطع الغيـار الصـاحلة يف سـيارته. وقـد تبـدل قطـع       

غيار ال داعي لتبديلها, وقد تفسد سيارته أكثر مما تصلح وهـو ال  

حول له وال قوة فيما لو اكتشف أو مل يكتشف عمليـات االحتيـال   

النهار, وكثري ما تشتكي أقسام الشرطة تلك أو السرقة يف وضح 

ــورش مــن مشــاكل تقــع بــني أصــحابها وأصــحاب       اجملــاورة لتلــك ال
                                                           

  هـــ 1426مجــاد  األوىل 7, الثالثــاءجبريــدة اجلزيــرة ُنشــر هــذا املقــال

 (.11947م, العدد)2005يونيو  14املوافل 
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ــها, وقــد يتبــادر إىل     الســيارات, ورمبــا مل  ــدوا  ليــة واضــحة حلل

أذهان العاملني فيهـا رفـع األمـر إىل احملـاكم أو اجلهـات احلقوقيـة       

ــن دوائرهــا الروتين      ــح املــواطن م ــة والــيت خيش ــة وطــول  ذات العالق ي

الريــاالت أو   فاإلجــراءات يف وقــت تكــون املشــكلة  ــددة بــ آل     

ه ويف الوقت نفسـه ألخـذ   مئاتها أحياًنا لكنه ظلم ال يستطيع جتاهل

ال يســتطيع متابعتــه والــرك  ورائــه, وبالتــالي  (روتنيحقــه أمامــه)

 فإنه يسكت أحياًنا عن حقه رغًما عنه.

ــورش الن    ــحاب الـ ــدعو أصـ ــه يـ ــت نفسـ ــذا يف الوقـ ــابني إىل وهـ صـ

االســتمرار يف اللعــب علــح النــاس وغمــط حقــوقهم, وال  ــدون مــن  

يردعهم عن التعلم بال علم والعبث يف سـيارات خلـل اهلل. ويوجـد يف    

كثري من الدول  ليـة معينـة للبـت سـريًعا يف مثـل هـذه احلـاالت عـن         

طريل  كمني مـؤهلني يتواجـدون يف مكاتـب خاصـة للتحكـيم      

الفـات الـيت تنـتج بـني أصـحاب السـيارات       ومعرفة تفاصيل هـذه اخل 

وبني أصحاب الـورش أو  ـالت بيـع السـيارات. ويـدفع هلـا صـاحب        

السيارة قيمة رمزية لتقيـيم الواقعـة أو عمـل الورشـة وإصـدار تقريـر       

فــوري ولــو اســتدعح األمــر فإنهــا تســتمع ملهنــدس الورشــة ولصــاحب  

يـث ي خـذ   السيارة وتصدر بينهما قراًرا حتكيمـا ملزًمـا للجميـع حب   

صاحب السيارة حقه وخيشح صـاحب الورشـة مـن أي خطـ  أو ظلـم      

لآلخــرين وحبــذا أن تنظــر اجلهــات املختصــة يف وزارة الصــناعة أو      
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ــة ذات العالقــة يف هــذا األمــر       ــاطل أو اجلهــات احلقوقي ــارات املن إم

وتنظـــر يف تشـــكيل عـــدد مـــن اللجـــان أو النقابـــات املختصـــة الـــيت  

ة كمــا يقــال أو بشــرطة املنطقــة   ميكــن أن تــربط بشــيخ الصــناعي  

حبيث ميكن أن تصدر رأيها يف احلال يف مثـل هـذا األمـر وحبيـث     

ننع احملتالني من أصحاب الورش وتوقفهم عند حـدهم والـذين هـم    

يف الغالـب مـن األجانـب الـذين يتعلمـون فينـا بـل رمبـا أن بعضـهم مل          

أن  ير  السيارة اليت يزعم قدرته علح إصالحها يف حياتـه قـط قبـل   

 ي تي إىل اململكة, واهلل املستعان.  
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 إىل معالي وزير الربق والربيد واهلاتف

 

ـــ ال أدري هــل       معــالي ـــ وفقــه اهلل ـ ــد والــربق واهلــاتف ـ ــر الربي وزي

ــة الــيت أوليتموهــا بتعييــنكم بهــذا         ــح الثقــة الغالي ــارك لكــم عل أب

لــح عــواتقكم, باألمانــة الكــبرية امللقــاة ع كمذكــرأاملنصـب, أم  

حتمـل يف طياتهـا تـذكري     ةوأفضل أن  تمع األمران مًعـا فمباركـ  

ــة وخدمــة      ــح أداء األمان وأســ ل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يعيــنكم عل

 البالد والعباد.

معــالي الــوزير لســت حباجــة ألن أذكــركم ب هميــة االتصــاالت    

ــات    ــراد وللمؤسسـ ــواطنني األفـ ــام, للمـ ــتو  اخلـــاص والعـ ــح املسـ علـ

, كمــــا أنــــين لســـت حباجــــة لتــــذكريكم مبــــردود  والشـــركات 

املادي علح واردات الدولة ف نتم الذين تتحدثون عن ذلك  تاالتصاال

وحنن متطفلون علح هذا األمر, معـالي الـوزير تسـلمتم دفـة الـوزارة      
                                                           

    هـــ 1416ربيــع اآلخــر  11, األربعــاء جبريــدة الــبالد ُنشــر هــذا املقــال

 (.14330م, العدد)1995سبتمرب  6املوافل 

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن  ددة وبشـل األنفـس    ويدفع من

مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتسن الوضع كثرًيا ـ وهلل احلمـد    

ـــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال    

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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ن عنــدما حيــاول وأنــتم تعلمــون جماهلــا وتــدركون مــا يعانيــه املــواط  

ولعلكـم شخصـًيا    أو أي خدمة أخر  (بيجراحلصول عل هاتف أو)

قبــل تســلمكم الــوزارة قــد واجهــتم شــيء مــن ذلــك أو علمــتم بعــ    

قصإ املعاناة ملن يطلـب خدمـة االتصـاالت ولسـت ألـوم أحـد معيًنـا        

بذاتـه لكـن النتيجـة واحـدة وأنـتم تـدركون الفـرق بـني االتصـاالت          

مــن  دالســعودية والربيــد الســعودي وبــني غــريه مــن األجهــزة يف العديــ 

ناهيـك عـن الـدول املتقدمـة, وأنـا كمـواطن وغـريي         الدول اجملاورة

كـثري مــن املـواطنني يطمعــون بالتحسـن وأن يصــل مسـتو  خــدمات     

أهـل   ـــ  وهلل احلمـد ـــ  وزارتكم إىل مستو  الـدول املتقدمـة فبالدنـا    

أفضل مـن كـثري مـن الـدول, كمـا أن حتسـني        الذلك وإمكانياته

الشـريفني  هدف من أهداف حكومة خادم احلرمني  تهذه اخلدما

ــ وفقه اهلل لكل خري ــ إن نظام التمويل للهاتف من أهم األمور اليت 

 ــب أن تســعح إل ــاد مــا يناســبها, ولعــل مــن ذلــك احلصــول علــح  

موافقـــات ســـامية بـــ ن تعـــود نســـبة معينـــة مـــن دخـــل االتصـــاالت         

ــها, لكـــ   ــاالت نفسـ ــل   يلالتصـ ــوم بتمويـ ــعاتها  تقـ ــاريعها وتوسـ مشـ

ــا( دون ــدخول يف) أوتوماتيكًيا)ذاتًيــ ــروتنيالــ ــاريع   (الــ ــام للمشــ العــ

ــة إىل       ــت حباجـ ــادة, ولسـ ــنوية املعتـ ــا السـ ــة وميزانيتهـ ــوزارة املاليـ ولـ

واالتصاالت املختلفـة   فنه كلما منت سوق اهلاتأتذكري معاليكم 
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كلمـــا زاد دخلـــها ملصـــلحة الدولـــة عموًمـــا وملصـــلحة االتصـــاالت       

 خصوًصا إذا كانت هلا نسبة معينة من الدخل للتوسع.

الكـثري   إجنـاز أحب أن أذكر معاليكم أن املواطنني ينتظرون و

االتصاالت علح أيديكم, وأن النـاس يتحـدثون عـن مـا     خدمات من 

ويشيدون مبا  دون وحيكمون ما يواجهـون ويتكلمـون مبـا     نيرو

حيصل هلم, فهم حكام عـدول  ايـدون, وكلنـا أمـل مبزيـد مـن       

لدعاية للحصول علـح  واإلجناز وأن تكون خدمة االتصاالت ل لالعم

مزيد من الزبائن كما يعرف االقتصاديون واملطلعون علح حاهلـا يف  

 بالد الغرب وأنت منهم.

ر حـال  معالي الوزير قبل أن أخـتم موضـوعي هـذا أحـب أن أذكُـ     

حي عزيـز مـن أحيـاء معـالي الريـاض الغاليـة وهـو حـي القـدس وأنـا           

جملـاورة لـه   حد سـكانه والـذي ختطـاه اهلـاتف إىل مجيـع األحيـاء ا      أ

والبعيدة عنه, وما زال ينتظر رنني اهلـاتف منـذ عشـرة أعـوام كمـا      

م  ــّر22بتــاريخ (10944" يف عــددها)الــبالد" جريــدةقــال حتقيــل 

بــت يف هــذه الزاويــة يف هـــ, وأن تســتمع هلــاتفهم, كمــا كت 1415

مــن " :هـــ بعنــوان 1416م  ــّر23بتــاريخ (14253")الــبالد"عــدد 

ــدس    ــاتف ألهــل الق ــف اهل ــوزير أن     "يهت ــالي ال ــا مع ــح ي ــا أنن و كم

أنكن من تغيري رأي والدتي اليت أعلنت بكل صراحة إني عنـدما  

كنــت يف أمريكــا كنــت أقــرب إليهــا مــن كــوني يف حــي القــدس  
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أمـي وأنـا واهلـاتف    " :بالرياض, وذلك موضـوع مقـال كتبتـه بعنـوان    

 م ـرّ 23: بتـاريخ  (10598عـدد: )  "الـبالد " يف عدد "وحي القدس

ــامكم أن ختتفــي الســوق البيضــاء أو     هـــ1414 كمــا أننــح يف أي

ع الســــوداء لالتصــــاالت يف مدينــــة الريــــاض وغريهــــا, وأن يراجــــ     

 امـن مكاتــب العقـارات, وهــذ   املواطنـون مكاتـب االتصــاالت بـدالً   

: بتــاريخ (10710عــدد: ) "الــبالد"مقــال نشــرته يف جريــدة  موضــوع

ــاد  األوىل 18 ــوزي  1414مجـ ــالي الـ ــا معـ ــرًيا يـ ـــ, وأخـ ــب أن هـ ر أحـ

وزير الربق ــ السابل ــ حتت لعوا علح برقية سبل أن رفعتها ملعالي تطَّ

هـ ومما جاء فيها مقارنـة حلـال   6/10/1413 :بتاريخ (14/6رقم)

وأسـعار خدمــة اهلـاتف, وقبــل أن أخـتم حــديثي عـن حــي القــدس يف     

الرياض العزيزة واخلدمة اهلاتفيـة فيـه أحـب أن أذكـر إن جـزء مـن       

ــذ شــهر رجــب عــام    م ّلاحلــي سـُـ  هـــ وكــان  1415ملقــاول احلفــر من

هـــ وحتــح اآلن مل 1415يفــرتض أن ينتهــي خــالل شــهر ذي احلجــة   

ا قريــب مــن خــالل   ّمــفــر املقــرر ويبــدو أنــه لــن ينتهــي ع     ينتهــي احل

 عمشاهدتنا وال نعلم من املسئول عن ذلك ولكننـا نسـتنجد ونسـتفز   

 بك.

لتوفيـل والسـداد   وأخرًيا يا معالي الـوزير فـإني أسـ ل اهلل لكـم ا    

وأن يعيــنكم علــح األمانــة الــيت  لتموهــا وأن ييســر لكــم العمــل   
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ــام    لالــذي يرضــي اهلل ويرضــي النــاس, ويســج   ــح مــر األي لكــم عل

 واهلل املستعان وعليه وحده التكالن. ,واألعوام

 إىل مقام وزارة املواصالت مع التحية

 

 تشــهد بالدنــا بفضــل اهلل نهضــة كــرب  وهامــة يف جمــال الطــرق

واملواصالت, وقد نفذت يف فرتات ماضية العديد من الطرق املفردة 

واملزدوجة خدمت معظم منـاطل اململكـة وربطـت بـني اـال الـبالد       

ــل      ــرت التنقــ ــة ويســ ــا املختلفــ ــا ب جزائهــ ــرقها وغربهــ ــا وشــ وجنوبهــ

 .ــ وهلل احلمدــ بالسيارات بسرعة وأمان 

ن املنـاطل  ت يف العديد مـ ذومع أن هنالك مناطل وطرق رئيسة نف

إال أن هنـــاك طريـــل رئـــيس وشـــريان حيـــوي هـــام مـــازال املواطنـــون  

يتطلعـــون إىل تنفيـــذه ملـــا لـــه مـــن أهميـــة كـــرب  للمملكـــة عموًمـــا  

)الطريل الذي لية)منطقة اجلوف( خصوًصا ذلك هووللمناطل الشما

يــربط حائــل مبنطقــة اجلــوف(, وحســب علمــي فــإن جــزء مــن هــذا     

ه سـو  قرابـة مـائيت كيلـو مـرت,      الطريل سبل أن نفذ ومل يتبقح من

ــة كــرب  ملنطقــة اجلــوف وللمســافرين مــن        ــه أهمي ــل ل وهــذا الطري

                                                           

    ــدة  26, األربعــاء مبجلــة اليمامــة ُنشــر هــذا املقــال  هـــ,1415ذو القع

 (.135العدد)
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اململكــة وخصوًصــا املنطقــة الوســطي إىل األردن وســوريا والشــام,   

نظــًرا إىل التوجــه إىل حفــر البــاطن ومنهــا إىل عرعــر ومــن ثــم إىل        

اجلوف فإنه يضطر لقطع مسافة ألف وسـتمائة كيلـو مـرت, أمـا لـو      

اخلط املذكور فلن تزيد املسافة عـن ألـف كيلـو مـرت وبالتـالي      نفذ 

سوف يوفر أكثر من ستمائة كيلو مرت, وأمـا مـن أراد السـفر مـن     

األلـف كيلـو مـرت مـع أن      نحائل إىل اجلوف فإن املسافة قد تزيد عـ 

الفاصل بني املنطقتني ثالمثائة كيلو مرت منهـا مائـة كيلـو مسـفلتة     

نــاس يســلكون الطريــل الــربي الرتابــي   وبالتــالي فــإن كــثرًيا مــن ال 

اخلطـــري الـــذي ميـــر بصـــحراء النفـــوذ ويعرضـــون حيـــاتهم للخطـــر, 

)منطقــة اجلــوف( فيــه مــن  م أن هــذا اجلــزء العزيــز مــن بالدنا ومعلــو

اإلمكانـــات االقتصـــادية والبشـــرية الشـــيء الكـــثري وهـــذا اخلـــط   

سيســاهم يف ربطهــا مبزيــد مــن أجــزاء الــوطن الغــالي وسيســاهم يف  

ثري من املصروفات وخصوًصا يف النقل التجاري, كمـا أن  توفري ك

هذا اجلزء كما ذكرنا هـو الـرابط بـني السـعودية وبـني االسـترياد       

الربي للمنطقة الوسطي من خضروات أو غري ذلك من تركيا وبالد 

أنـه يــربط التصـدير مــن املنطقـة الوســطح إىل     االشـام وأوربـا, كمــ  

لي أن تسـرع وزارة املواصـالت   خارج اململكة عري الطرق الربية, وأم

ــوزارة مل       ــي ثقــة أن ال ــوي واهلــام, وكل باالهتمــام بهــذا اخلــط احلي

تنسح ما هلذا اخلط من أهمية ولعلها قد اختذت خطوات سـابقة يف  
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ــم بهــا ن مــل أن نســمع مــن مقــام       ســبيل تنفيــذ هــذا الطريــل ومل نعل

الــوزارة مــا يــثلج صــدرونا حــول هــذا املوضــوع, وفــل اهلل اجلميــع         

 لسداد.ل

 أمي وأنا واهلاتف وحي القدس

 

 ترن يف أذني صباك مساء كلمات الوالدة وهي تردد: " يا وليـدي 

حينمــا كنــت يف أمريكــا كنــت أقــرب إلينــا وكنــا نســمع صــوتك 

 ضونعــرف أخبــارك أمــا اآلن حينمــا اقرتبــت منــا وأصــبحت يف الريــا

ــد نســمع صــوتك إال يف        ــم نع ــومرت فقــط فل ــة كيل ــد ثالمثائ ــح بع عل

يف حي يدعح حي  ضيا أماه, أنا أسكن يف الريا :قلت هلا, ادر"الن

د أهلــه باهلــاتف مــن قبــل مــا يســمح باالتصــاالت   ِعــالقــدس, وقــد ُو

الســعودية منــذ أكثــر مــن أربعــة أعــوام, وقــد مجعــوا أكثــر مــن         

أربعمائة توقيع يف يوم واحد لريفعوها لـوزارة الـربق والربيـد واهلـاتف     
                                                           

   هـــ املوافــل 1414 ــرم  23, الثالثــاء جبريــدة الــبالدُنشـر هــذا املقــال

 (.10598م, العدد)1993يوليو  13

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

 أماكن  ددة وبشـل األنفـس   ويدفع من جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف

مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتسن الوضع كثرًيا ــ وهلل احلمـد  

ــــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال   

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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قلت هلا أعـرف ذلـك ولكنهـا     ,ء واحدةاهلاتف بها :قالت لي والدتي

, وعـدت ملواصـلة احلـديث معهـا     تقف يف حلقي حينما أحاول نطقها

يا بين  :وقد راجع أهل احلي أكثر من أربعني مرة, قالت لي :قائاًل

أين حي القدس هذا من األحياء األخر  اليت يوجد بها اهلاتف قلـت  

عـين حـي   أق الريـاض  نا القديم اال شرأنت تعرفني يا أماه حيَّ :هلا

الروضة و حنن جبواره ومالصقني حلـي األنـدلس, اجلـوهرة سـابًقا     

ــر مــن        ــاه أكث ــا يف بعــ  زواي ــدات اهلــاتف عــن حين وال تبتعــد ندي

عشرين مرًتا عرض الشارع الذي يفصل حينا عن احلي اآلخر, ومع 

ذلك فإن عطوفة االتصاالت مل ت به لنا س لتين الوالدة لعل سـكان  

دها وماهلـا  ن, وبالتـالي ال تسـتطيع الـوزارة أن تضـيع جهـ     احلي قليلو

قلت هلا: بل أن سكان احلي  الف األسر, ألجل قلة من السكان, 

وفيــه العديــد مــن املــدارس, ونوعيــة ســكانه مــن املــوظفني ورجــال    

ــين أال حتــا      ــا ب ــت ي ــال وأصــحاب املصــاحل واالتصــاالت قال ول األعم

ــا أو)   ــوزير برقًي ــة إىل ال ــه شــفوًيا أو    (فاكســًياالكتاب أو االتصــال ب

بواســطة أو بــ ي طريقــة, وحتــح لــو طلبــت هــاتف ســيَّار وصــرفت         

أمورك مؤقًتا, قلـت يـا أمـي احلبيـة, واهلل لقـد كتبـت قبـل أكثـر         

من شهرين برقية ملعالي وزير الربق شرحت فيهـا ظـروف أهـل احلـي     

وظــرويف وطلبــت منــه املســاعدة بــ ي وســيلة ولــو حتــح بهــاتف ســيَّار    

لــذي تعرفينــهووو ورمبــا أخــربك بكــم حصــلت عليــه حينمــا بالســعر ا
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كنــت يف أمريكــا, إن مل يكــن هــذا اخلــرب يغضــب االتصــاالت,   

وواصلت احلديث معي, دعنا من حكاية األسعار املهـم مـاذا كـان    

الصــمت, قالــت مــا ذا تعــين بالصــمت ؟؟  :جــواب برقيتــك, قلــت هلــا

ــي مل أ :قلـــت ــع ومل أعـــين إنـ ــواب أمسـ ــرأ ومل أر  أي جـ ــربقييت قـ لـ

يا أمي واهلل لقـد   :قلت ,لعلك مل تضع لك عنواًنا :قالت ,املذكورة

ــوان ووضــعته واضــًحا وكتبــت   رقــم اهلــاتف يف العمــل,   كتــب العن

أخي الذي تعرفني إنـين قـد اسـتعرته ألن الـرقم      (بيجروكتبت رقم)

الذي طلبته منذ أكثر من سنة ونصف مل خيرج حتح اآلن وال أظنه 

نعـم والـدليل    :قلـت  ,هل أنت مت كـد مـن ذلـك    :قالت ,خيرج قريًبا

أنــين لكثــرة األرقــام يف الربقيــة قــد دفعــت أكثــر مــن مــائيت ريــال   

بعثت من يس ل وعلمت  :قلت ,لعلك مل تس ل عنها :قيمة هلا, قالت

أنهــم يف الــوزارة ال يكلفــون أنفســهم جمــرد الــرد علــح مثــل هــذه         

تف خـاص ولـو   ست والدتي من حصولي علـح هـا  ئالربقيةووو بعد أن ي

هناك حـل  خـر وال تعتـذر,     :سيَّار وب ي مثن كما قلت إذا بها تقول

أخشـح أن يكـون معسـر علـي وعلـح       :وهو ميسر لك ولغريك, قلـت 

لعلـــك  بـــل أكملتـــه أنـــا قـــائاًلغـــريي, ومل أدعهـــا تواصـــل حـــديثها 

ــت     ــذي يف الشــارع, قال ــة ال ــاك    :تقصــدين هــاتف العمل ــذا مت ــم فه نع

نا واألحياء اجملاورة مـا دمـت   حاهلا يف حّي إذن امسعي :للجميع, قلت

قد حبثتيها, صحيح أنه يوجد لدينا يف دائرة قطرها مخسـة كيلـو   
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ــة, ولكــن هــذه اهلواتــ      ــة  فمــرتات حــوالي مخســة هواتــف عمل مليئ

بالطوابري ف نت لكي تتصل من واحد منها عليك أن ت تي مبكًرا, 

ــاعة أحيا   ــابور نصـــف سـ ــوف يف الطـ ــتعًدا للوقـ ــون مسـ ــا, وأن تكـ ًنـ

وعليك أن تكون مستعًدا للمشاحنات اليت جتـري عنـدها حيـث أن    

 هبع  الناس وال يالمون يف ذلك ميسك دليله اهلاتفي لينجز ما لديـ 

مــــن مكاملــــات, وبالتــــالي يعطــــل اآلخــــرين وحتصــــل املشــــاكل, 

وبصــراحة يــا أمــي كــم مــرة ذهبــت وعــدت دون أن اتصــل حيــث أن  

حينــا إال إذا كانــت قــد    الطــوابري ال ختفــي مــن هواتــف العملــة يف    

مــتألت اهلواتــف بالعملــة وتعطلــت فيرتكهــا النــاس وكنــت اســتغل  ا

مثــل هــذه الفرصــة التصــل ب مريكــا وغريهــا مــن البلــدان لــو شــئت   

عجيب يا بين تتصل ب مريكا بسهولة واهلاتف ال يقبـل عملـة    :قالت

نعــم أســتطيع أن اتصـــل منهــا إىل هنـــاك وال     :وال تتصــل بنــا, قلـــت  

ــتطيع االأ ــام   سـ ــاك نظـ ــم ألن هنـ ــال بكـ ــدي collect call)تصـ ( ولـ

(calling card     الذي وصلت خدمته هلـم عنـدنا, ومل مـدم أنفسـنا )

ورمبـا لـن تفهميهـا, فـردت      :بعد, قالت أمـي هـذه مل أفهمهـا, قلـت    

احلــال مــن بعضــها, فلــدينا  :ولكــن مــا هــي حــال جريانكــم, قلــت

اهلـاتف وعـن    دورية أسبوعية يف احلارة, احلديث الرئيسي فيها عن

إجنازاتــه الــيت عجــزت عــن الوصــول إلينــا يف عصــر الســرعة قالــت    

ال أسـتطيع ووو سـكتت أمـي     :حبث عن غري اهلاتف السـعودي قلـت  أ



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

48 

احلــل أن تــرتك هــذا احلــي إىل حــي   :بعــد ذلــك عــن الكــالم وقالــت 

امسعــي مــين هــذه احلكايــة بعــ  اآلبــاء الــذين لــديهم  : خـر, قلــت 

اتف يرحتلـون إىل هـذا احلـي لريتـاحوا     أبناء يعاكسون الناس يف اهل

من معاكستهم لعدم وصول اهلاتف إليه سكتت أمي عـن املناقشـة   

معلنة عجزها عن إقامة احلجة علي, وتذكرت حينهـا كلمـة أحـد    

ــا خــارجني مــن املســجد فقــال     ــد   :اجلــريان حينمــا كن ــو كــان عن ل

ا ذرينـا ألنهـم هـم املسـتفيدين قلـت مـا      اهلاتف اهتمام ألوصلوه لنا ولغ

تعين بهذا ؟ فقال: إذا أوصلوه لنا فهم ي خذون علح كالمنا نقوًدا, 

وأنت تعلم كم يـدفع النـاس يف فـواتري اهلـاتف قلـت لـه لعـل عنـدهم         

ولكن الـذي نعرفـه مـن خـالل مـا عشـناه        :مشاكل ال نعرفها, قال

إننا أهالي حي القدس بالعاصـمة احلبيبـة حباجـة إىل اهلـاتف ومللنـا      

ول لنــا وال قــوة إال بــاهلل وحــده. ولــي لقــاء  خــر مــن مواعيــدهم وال حــ

معكــم بــإذن اهلل حــول جريانــي وأنــا واهلــاتف إن مل يســكتين أو       

 مينعين هاتف أو وسيلة من وسائل االتصاالت السعودية.
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 حاجات اإلسكان

 

 وحنـن يف  ,السكن حاجة ضرورية يف مجيع اجملتمعات البشرية

ا إىل حـد كـبري, وجمتمـع    ومتطـورً  اميًـ ا نااململكة نشـكل جمتمعًـ  

ومنــذ ســنوات  وملحــوظ,مــتغري يزيــد عــدد ســكانه بشــكل كــبري 

 تلفــة مــن القــروض واملســاعدات   عديــدة والدولــة تقــدم أشــكاالً 

ولقطاعــات  اًمــللمســاهمة يف إ ــاد مســاكن جيــدة للمــواطنني عمو

ا, وما صندوق التنمية العقارية إال جهـد  معينة من املوظفني خصوًص

إال أنـه   األوىل,ا يف بداياتـه  اضح يف هذا اجملـال الـذي خـدم كـثريً    و

ا ال يسـتطيع  بوضعه احلاضر ويف ظل املتغريات الكثرية أصبح بطيًئ

أن يؤدي الدور املطلوب منه يف ضوء احلاجـات املتصـاعدة للمجتمـع    

ومنـــوه  األطـــراف,الســـعودي مبدنـــه الكـــثرية ومســـاحاته املرتاميـــة 

أن بعــ  القطاعــات احلكوميــة ســعت الســكاني الكــبري, كمــا 

لت سيس جممعات سكانية ملوظفيهـا عاليـة التكـاليف مقارنـة مبـا      

فتكلفــــة الوحــــدة  وتــــوفريه, هيســــتطيع الشــــخإ العــــادي إجنــــاز 

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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القطاعات قد تتجـاوز املليـون ريـال يف وقـت      بع  تلكالسكنية يف 

ما هـو أفضـل     يستطيع املواطن العادي ومبتابعته الشخصية أن ينش

 أقل.بكلفة  منها

ــام وبعــ  املؤسســات       وقــد انتبهــت بعــ  شــركات القطــاع الع

 ـاد قـروض ألغـراض سـكنية     إفعملـت علـح    األمـر, اخلاصة هلذا 

خاصة للموظفني مباشرة من ميزانيـة املؤسسـة أو الشـركة تسـتعاد     

من راتب املوظف خالل فرتة طويلـة, تسـاهم يف سـد حاجـة املوظـف      

دة عطائــه وارتباطــه باملؤسســة للســكن ويف اســتقراره النفســي وزيــا

 ضالــيت ينتمــي إليهــا, كمــا أن تلــك املؤسســة تســتعيد املبلــً املقــر   

ــح       كــاماًل ــا تشــرف مباشــرة عل ــا أنه خــالل ســنوات  ــددة, كم

استخدام املوظـف للقـرض يف الوجهـة الصـحيحة وحتقيـل األهـداف       

منهـا, وتشــرتط عليــه بعــ  املواصـفات اخلاصــة يف الســكن الــذي   

ا يسـاهم يف رفـع مسـتو  ونوعيـة البنـاء, وقـد القـت        يريد تنفيذه مبـ 

ـــ  ــة جناًحـ ــذه الطريقــ ــبرًيهــ ــا   ا كــ ــركات, ومنهــ ــك الشــ ــد  تلــ ا لــ

 وغريها.السعودية  (أرامكو)شركة

خبالف املؤسسات واألجهزة احلكوميـة الـيت تنفـل مبـالً طائلـة      

وب سعار هائلـة إلنشـاء وحـدات سـكنية, توقـع املؤسسـة املنشـئة يف        

أثناء فرتة اإلنشاء بل بعد ذلـك فيمـا يـرتبط    إحراج كبري ليس فقط 

 السكن.وتنظيم األولويات يف  والصيانة,بالتشغيل 
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وفكــرة إعطــاء قــروض مباشــرة للمــوظفني يف القطــاعني العــام    

ا الشــركات الكــرب  واملســاهمة, واملؤسســات واخلــاص وخصوًصــ

إلنشــاء وحــدات  واجلامعــات والقطاعــات العســكرية,   احلكوميــة

ك أنهــا ستســاهم يف رفــع نوعيــات الســكن,  شــ ســكنية خاصــة ال

وسد حاجة السوق املتنامية للوحدات السـكنية, وختفيـف الضـغط    

ــح      ــة, علـ ــالً هائلـ ــتوفر مبـ ــا, سـ ــا أنهـ ــاري, كمـ ــك العقـ ــح البنـ علـ

املؤسسات احلكومية اليت تنفل علح الوحدات السكنية و ميكن 

ــد تســديد          ــوظفني  خــرين بع ــح م ــرة أخــر  عل ــالً م ــك املب ــدوير تل ت

ضني, وميكن أن يقوم البنـك العقـاري بتنظـيم تلـك العمليـات      املقرت

ــات ذات    ــع اجلهــ ــا مــ ــاهمة يف ترتيبهــ ــة, واملســ ــده العالقــ واهلل وحــ

 .التكالناملستعان وعليه 
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 فرص الدخل

 

 مشــكلة قلــة الــدخل أو احلاجــة إىل إ ــاد أو زيــادة مصــادره,      

مـن   ابشـرية, فمـ  قائمة لـد  األفـراد يف كـل اجملتمعـات ال     ةمشكل

فــرد يف أي جمتمــع بشــري إال يســعح جهــده لتحســني وضــعه وزيــادة   

دخلــه لكــي يســاير متطلبــات احليــاة وحاجياتهــا املاديــة ويســهم يف    

السعي علـح الـنفس وطلـب الـرزق لـه وللعيـال وهـو أمـر شـرعي وقـد           

ــاملرء إمًثـــ  :ورد يف األثـــر ــح بـ ــول( )كفـ ــن يعـ ــيع مـ ــاك  ,ا أن يضـ وهنـ

بع  األفراد وسد الـنقإ عنـدهم وإشـغال    مصادر للدخل ولتشغيل 

فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع ال جمال حلصر هذه املصـادر املفيـدة   

 :ضرب عليها بع  األمثلةأحملدودي الدخل ولكين 

ــال   ــح ســبيل املث ــا طالبـًـ  أفعل ــا حينمــا كن ا يف اجلامعــة ذكــر أنن

كــان معنــا العديــد مــن الــزمالء يدرســون يف اجلامعــة وهــم يعولــون    

جانبية يف الوقت نفسـه مـع اسـتمرارهم     ا كاملة ويعملون مبهن أسًر

 يف التحصيل العلمي.

                                                           

 هـــ 1415, الثالثــاء األول مــن رمضــان جبريــدة الــبالدهــذا املقــال  ُنشــر

 (.11158م, العدد)1995يناير  31املوافل 
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)تاكسـي( داخـل البلــد   ن عـدًدا مـنهم يقــودون سـيارات أجرة   كـا 

حاجـة أسـرهم القائمـة,     دوكانوا حيصلون من دخلهم علـح مـا يسـ   

كانــــت هنــــاك جمموعــــات أخــــر  تعمــــل لــــد  اهلــــاتف أو  اكمــــ

يف بعــــ  املستشــــفيات  وجمموعــــات تعمــــل الشــــركات األخــــر .

بوظائف  تلفة و خـرون لـد  بعـ  الفنـادق وبالتـالي كـان مجيـع        

ا ويف لديهم من وقـت ويكسـبون دخـال طيبًـ     رهؤالء يشغلون ما يتوف

 الوقت نفسه يسريون يف دراستهم سرًيا حسًنا.

ومن املالحـ  يف هـذه األيـام أن كـثرًيا مـن األعمـال تشـغل بغـري         

 يا, ففــالســعوديني يف بعضــها أحياًنــمكانيــة عمــل إمــع  الســعوديني

ا يقودهـا  جتـد سـعوديً   دا ال تكاسيارات األجرة اليت ذكرتها سابًق

إال مــا نــدر حتــح اآلن مــع التوجــه الرمســي لســعودتها والــذي هــو يف   

حيز التطبيل أو بالكـاد. مـع أنهـا تشـكل مصـدًرا رئيًسـا أو ثانوًيـا        

التطبيل والبلورة  للكثريين لو عملوا بها, وحتتاج تنظيماتها لسرعة

هـا بصـفة خاصـة ولـيس     لتشجيع قطاع كبري من السعوديني للعمـل ب 

ال الكــبري, ( واألجــرة ذات الرأمســالليموزينعــن طريــل شــركات)

وهذه التنظيمات يف عمومهـا مـع تطورهـا قصـد منهـا ضـبط األمـور        

يكن مـن أمـر فالـذي ينبغـي أن      اواخلوف من بع  احملاذير, ومهم

تفيدين مــــن هـــــذه املهنـــــة ب شخاصـــــهم  يراعــــي األشـــــخاص املســـــ 

واحملتــاجون هلــا بــذواتهم ولــيس أصــحاب الشــركات التجاريــة الــيت 
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تعتمد علح السائل املوظف وبالتالي ينبغي مراعـاة قطـاع كـبري مـن     

الناس ميكن أن يستفيدوا من سيارات األجـرة كمصـدر لتحسـني    

  دخلهم وإعالة أسرهم. مع الت كيد علـح أن احملـاذير املوجـودة لـد    

بع  السائقني األفراد يوجـد أكثـر منهـا لـد  السـائقني املـوظفني       

 لد  الشركات.

كما أن العمل املسائي بنظام الساعات لو حدد لـه حـد أدنـح يف    

النظام وطبل لد  بع  الشركات واحملالت التجارية وغريها رمبا 

ســاهم يف تــدريب الشــباب واالســتفادة مــنهم واالســتغناء عــن بعــ      

 دخل األسر. العمالة وزيادة
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 من يهتف اهلاتف ألهل القدس

 

أوقاتهم  لست من الذين حيبون اهلاتف وال ممن يرغبون يف تضيع

أن أقـيم   لـي حوله لكنين من أكثر الناس حاجة له, وقد قدر اهلل 

يف القدس ــ حـي مـن أحيـاء الريـاض ـــ كـان علـح اهلـامش بالنسـبة          

ت مضت, وقد كـان اهلـاتف مـع    للهاتف طيلة أكثر من عشر سنوا

بطئــه يف توصــيل اخلــدمات قــد تكــرم خبدماتــه علــح أحيــاء أبعــد     

ــذ         ــد مــرت خطوطــه جبــوار احلــي من ــن حــي القــدس, وق كــثرًيا م

سنوات عدة لكنها كانت مغلفة وبعيدة عن خدمة أهله إمنا ختدم 

ــرات       ــحف وعشـــ ــاالت يف الصـــ ــدة مقـــ ــد عـــ ــر , وبعـــ ــاء أخـــ أحيـــ

ــاخرة مــن اهلــ    ــه مــن احلــي ورمبــا    الكاريكــاتريات الس اتف وموقف

مسعنـا قبـل    فمئات الربقيات و الف االتصـاالت باملسـئولني يف اهلـات   

                                                           

     هــ املوافــل  1416 ـرم   23, األربعــاء جبريــدة الـبالد ُنشـر هـذا املقـال

 (. 14253م, العدد)1995يونيو  21

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

ويدفع من جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن  ددة وبشـل األنفـس   

مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتسن الوضع كثرًيا ــ وهلل احلمـد  

ــــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال   

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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تكــــرم بتوقيــــع عقــــد حفرياتــــه  ســــبعة أشــــهر تقريًبــــا أن اهلــــاتف

جلزء من احلي, واستبشـر أهـل القـدس ـــ أعـين       (الكوابلونديد)

حي القدس ـــ خـرًيا وهـم يـرون يف صـبيحة يـوم مـن أيـام شـهر رجـب           

ــات, وحســب      املاضــي ــارات الشــركة املنفــذة للحفري جرافــات وحف

مل يـذهبوا   يعلمي فإن عددا كبرًيا من املوظفني القـاطنني يف احلـ  

للدوام ذلك اليوم, بل كـانوا يتـزاورون ويتبـادلون التهـاني ويقومـون      

أننــا يف عيــد الفطــر أو  ل إلــّيجبــوالت علــح منــاطل احلفــر حتــح خّيــ

أن احلفــر يف القــدس ألجــل   ال كــذًبا  وكانــت حقيقــةً  ,األضــحح

اهلاتف بدأ يشاهد بالعني اجملردة بعـد أن كـان همسـات وإشـاعات     

ا, حتح أصبح أهالي احلـي يستنشـقون   وأخبار يكذب بعضها بعًض

غبار احلفريات وك نهم يستنشقون عبري الربيع, وكانوا يطمعـون  

يف انتهــاء احلفريــات عمــا قريــب كمــا وصــلتهم األخبــار مــن بعــ     

ــذي املســئولني يف ــوا عــدم ذكــر أمســائهم وكــ نهم     ن اهلــاتف ال طلب

يتحدثون عن مشـروع للطاقـة الذريـة  ـاط بكـل وسـائل السـرية,        

هلم و ليست اخلدمة من أجلهم, كان   وك ن أهالي احلي ال دعو

قني والطبـــاخني ئأهـــالي احلـــي يســـ لون العمـــال واملهندســـني والســـا

ــاهدون مــــ  ذوي العالقــــة بشــــركة  نوالكناســــني وكــــل مــــن يشــ

ــت     ــن الوقـ ــومي عـ ــاء وبشـــكل يـ ــباك مسـ ــاتف صـ ــات أو باهلـ احلفريـ

التقــرييب النتهــاء الشــبكة, وكانــت كــل املؤشــرات تــدل علــح أن  



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

57 

ــة شــهر ذي        ــا احلفــر يف نهاي ــدأ فيه ــيت ب ــة ال موعــد التســليم للمنطق

هـ, ولكن مع األسف الشديد فقد دخل عام 1415احلجة من عام 

م الشـوارع الـيت   هـ, ومل نر  احلفريات قـد امتـدت إىل معظـ   1416

من املفرتض أن تكون قد انتهت, ومل تصل اخلدمة ألي فرد وأخذ 

أهل احلي يتساءلون عـن السـبب يف ذلـك, وبـدأت فـرق البحـث مـن        

األهــالي تعــد تقريرهــا, حيــث جــاء فيــه مــا يلــي: املقــاول مشــهور          

بالنشـــاط وبالتنفيـــذ يف الوقـــت احملـــدد عـــادة, وإن القضـــية املاليـــة  

ـــ علــح األقــل يف   وصــرف االســتحقاق ال  تشــكل عائًقــا بالنســبة لــه ـ

الوقت احلالي ــ وبالتالي ذهب أهل احلي يبحثون عن سـبب التـ خري   

أو التعليــل أو التعطيــل يف احلفــر وقــد وصــلتهم األنبــاء الــيت  مــل أن  

تكون غري مؤكـدة مـن وكالـة ـــ يقولـون ـــ وهـي وكالـة مشـهورة          

مـن بعـ  مسـئولي     اعلح املستو  احمللـي تـذكر: إن هنـاك ضـغوطً    

اهلـــاتف مورســـت علـــح املقـــاول لكـــي ال ينجـــز املشـــروع يف الوقـــت  

احملدد وهـذه األخبـار غـري مؤكـدة لكنهـا غـري مسـتبعدة نظـًرا ملـا          

عــرف عــن اهلــاتف إن صــحت ــــ وعســح أن ال تصــح ــــ بــدعو  أنــه ال  

يريد صرف أرقام جديدة ألهل احلي حتح ال تزيد مشكلة الضغط 

ــكل   ــح الســنرتاالت بش ــد ردَّ    عل ــاض, وق ــة الري بعــ   عــام يف مدين

اخلرباء علح تلك التوقعات ب ن معظم أهل احلي لديهم أرقام أخـر   

ــوائي        ــاتف اهل ــل اهل ــتخدمونها عــن طري ــم يس ــاء جمــاورة وأنه يف أحي
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املنتشر باحلي وأن كثرًيا منهم لن يكلف اهلاتف أرقاًما جديدة بـل  

لــح قطاعــات رمبـا حــل مشــكلة كثــرة اإلرسـال اهلــوائي املشــوش ع  

كثرية يف املنطقة, كما أن اهلاتف إن مانع يف إعطاء أرقام جديدة 

الســوداء للــهاتف والــيت تنتشــر يف معظــم أحيــاء  قفالربكــة يف الســو

حتـح أن بعـ  املكاتـب العقاريـة أصـبح يعلـن داخـل         ضمدينة الريا

احملل نبيع ونشرتي اهلاتف, وصـار أكثـر املـواطنني والشـركات ال     

ــهات  ــدمون للـ ــد      يتقـ ــون لـ ــنهم يبحثـ ــام ولكـ ــح أرقـ ــول علـ ف للحصـ

 هاملكاتــب العقاريــة أو السماســـرة املعــروفني و مـــل أن تســتمر هـــذ    

الطريقة ما دام اهلـاتف مل يباشـر طلبـات النـاس, وحنـن أهـل احلـي        

بــدورنا نقــول للــهاتف إن مل توجــد لــديكم إمكانيــة إلعطــاء أرقــام 

عرقلوهـا وحنـن   نهوهـا وال ت أجديدة فعلح األقل وصلوا لنا الشبكة و

 مـن مكاتـب اهلـاتف.    األرقام يف املكاتـب العقاريـة بـدالً   نبحث عن 

وقد كان لي مـع مكاتـب اهلـاتف مواقـف حيـث ذهبـت أكثـر مـن         

مــرة ملكتــب االشــرتاكات ألقــدم طلًبــا وأنــا أعــرف أنــه ال توجــد        

شــبكة يف احلــي لكــن علــح أمــل أن تــ تي الشــبكة فكــان ردهــم 

حقــي علــح اإلطــالق كمــا قــال  علــي أن أمــأل بياًنــا لكــن لــيس مــن

املوظف أن أخذ لـه رقًمـا أو أن أت كـد مـن أخـذه طريقـه أو دوره أو       

إجراءاته فكل ما يف األمر أن أمأل البيان وأضعه يف صندوق أشـار  

 فإليــه وال عالقــة لــي بــاألمر بعــد ذلــك بــل وال مســؤولية علــح املوظــ  



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

59 

ان كما قال وال رقم للطلب, وفهمت أن هذه حال الكثري من سك

األحياء داخل املدينة اليت مل تصلهم اخلدمة, وقد كررت الـذهاب  

 بعد بداية احلفريات فكانت نفس النتيجة. فملكتب اهلات

ــاكم أن      ــاتف إيـ ــئولني يف اهلـ ــول للمسـ ــإني أقـ ــبة فـ ــذه املناسـ وبهـ

ــانوا    تكونــــوا عــــبء يف إيصــــال اهلــــاتف ألهــــل القــــدس فقــــد كــ

نتظــار فــإذا بهــم يستبشــرون خــرًيا بــاحلفر بعــد عشــر ســنوات مــن اال

ــر,      ــار ال تسـ ــاجئون ب خبـ ــنهم يفـ ــر ولكـ ــة احلفـ ــل ببدايـ ــرون األمـ يـ

املرضح والنسـاء والعجـزة والضـعفاء و لسـت حباجـة       ءفإياكم ودعا

لتــذكريكم بوضــع أهــل احلــي وال ب هميــة اهلــاتف الــيت يفــرتض        

 إنكم تعلمونها للناس, واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.
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 املدارسأراضي 

 

 تبذل وزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات جهـوًدا كـبرية  

ــاني املدرســيّ  ــالي فهــي  إة اخلاصــة بهــا و لتــ مني املب متالكهــا, وبالت

ــا ضــخمة لشــراء األراضــي مــن        ــد خطًط ــة, وتع ــالً طائل تصــرف مب

ة عليها ومع كل اجلهـود املبذولـة فـإن    املالك وإقامة املباني املدرسّي

ــل    النمـــو يف ــالي يف عـــدد املـــدارس يفـــوق كـ ــداد الطـــالب وبالتـ أعـ

اخلطــط املوضــوعة لتــ مني املبــاني املدرســية للمــدارس احلكوميــة    

سواء ما يتبع منها وزارة املعـارف أو مـا يتبـع تعلـيم البنـات, وال شـك       

ســد يف الغالــب عــن طريــل اســتئجار بعــ  املبــاني  أن هــذا الــنقإ ُي

رس, وأي زائـــر ألي مدرســـة اخلاصـــة بـــاملواطنني لتقـــام فيهـــا املـــدا 

ــاني وعجزهــا عــن      مســت جرة يلحــ  الــنقإ الكــبري يف مرافــل املب

ت ديــة الــدور الرتبـــوي املنــاط بهـــا ســواء بوجـــود نقــإ يف املنشـــآت      

ــية, أو يف   ــات والفصــــول الدراســ ــية أو يف القاعــ واملالعــــب الرياضــ

ــن مرافــل اخلــدمات, كمــا أن بعــ  تلــك        ــاه وغريهــا م دورات املي

علــيم البنــات أو وزارة املعــارف مزيــًدا مــن املدرســني املبــاني تكلــف ت

                                                           

  هــ  1416مجـاد  األوىل   24, األربعـاء  جبريـدة الـبالد  هـذا املقـال   ُنشر

 (.14373م, العدد)1995أكتوبر  18املوافل 
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بسب صغر الفصـول وبالتـالي زيـادة عـدد املدرسـني واملدرسـات دون       

 حاجة لذلك.

ــي    ــاج إىل احلصـــول علـــح األراضـ وإعـــداد املبـــاني املدرســـية حيتـ

اخلاصة بها وبالتالي إقامة املباني عليهـا وال شـك أن احلصـول علـح     

خصوًصــا يف املخططــات اململوكــة األراضــي يواجــه بعــ  العقبــات 

املتعــارف عليــه أن كــل  طــط ســكين   نمــن قبــل املــواطنني, ومــ

حيتوي علح قطع خاصة مبدارس األوالد تتم متابعتها مـن قبـل وزارة   

ــتم    ــافة إىل قطـــع أخـــر  خاصـــة مبـــدارس البنـــات تـ املعـــارف باإلضـ

متابعتهــا عــن طريــل الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات, ويف كــثري مــن  

يان يكون شراء األرض عقبة يف إ اد املبين اخلاص باملدرسة األح

يف بعــ  األحيــاء, كمــا أن عــدم شــراء األرض املخصصــة ملدرســة   

يضر باملالك أيًضا والذين قد يضـطرون لالنتظـار أكثـر مـن عشـر      

سنوات أحياًنا وبالتالي تتعطل رؤوس أمواهلم كما قـد تضـع أولئـك    

ــود   ــة وجـ ــدة نتيجـ ــاكل عديـ ــالك يف مشـ ــود   املـ ــا أو وجـ ــة أحياًنـ ورثـ

شركاء  خرين بسبب طول االنتظـار للجهـات املختصـة لت خـذ تلـك      

األراضي بثمنها وبالتالي فإن أصحابها يتعرضون للضرر, وسـكان  

احلــي ال يســتفيدون مــن تلــك املواقــع اجليــدة, وجهــات االختصــاص   

باملــدارس ال تســتفيد مــن تلــك املواقــع لعــدم نكلــها وهــذا الوضــع    

نــاطل  تلفــة مــن مــدن اململكــة,   حيــاء عديــدة ويف مأمعــروف يف 

بــد مــن حبــث هــذا األمــر جبديــة مــن قبــل وزارة املعــارف ورئاســة   وال
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ــا         ــة مبــا فيه ــد األطــراف املختلف ــات للوصــول إىل حــل يفي ــيم البن تعل

أصحاب األراضي, ويف تصوري إن ما قامت بـه هاتـان اجلهتـان مـن     

كل حــاًل شــنويــل بعــ  املــدارس عــن طريــل شــركة الراجحــي ي   

ه مــع مــالك األراضــي أنفســهم, حبيــث  جيــًدا ميكــن أن يطبــل مثلــ

يطلب منهم بناء تلـك األراضـي وجتهيـز املـدارس فيهـا علـح أن تقـوم        

الوزارة أو الرئاسة باستئجارها منهم أو أن تقوم بشـرائها عـن طريـل    

التقسيط, ويف حال عجز مالك األرض عن البناء يقوم بالبحث عـن  

ح له االستفادة من أرضه ويتيح للرئاسـة ولـوزارة   ممول لذلك مما يتي

 رف تنفيذ  ططاتها لبناء املدارس ونلكها.ااملع

كما أن هناك اقرتاحات أخر  للحصول علـح تلـك األراضـي يف    

ــدفع       ــث تـ ــة حبيـ ــل املقايضـ ــن طريـ ــك عـ ــة, وذلـ ــات القدميـ املخططـ

ألصحاب األراضي أراضـي بديلـة مقابـل أراضـيهم وتكـون مسـاوية       

قيمة حبيـث ي خـذ صـاحب أرض املدرسـة أرًضـا أخـر  مـن        هلا يف ال

أراضي وزارة املعارف أو تعليم البنات أو أمالك الدولة مما ال حيتـاج  

إليه مقابل أرضه لتستفيد منها تلك اجلهات يف بناء مدارس عليهـا,  

وعلح كل حال فاألمر يتطلب مزيًدا من البحث والدراسـة مـن قبـل    

رف وتعلـيم البنـات وأمـالك الدولـة     اجهات االختصـاص يف وزارة املعـ  

واهلل املســـتعان  ,مبـــا خيـــدم املـــواطن وخيـــدم املـــدارس احلكوميـــة

 وعليه وحده التكالن.
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 ؟لو كنت وزيرًا للمياه والكهرباء

 

ــاء     ــح أشــرف األنبي  احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم عل

 ؛وبعد, واملرسلني سيدنا ونبينا  مد وعلح  له وصحبه أمجعني

 (سؤال  ري؟لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء )ففي املنصـب   و

من هو أهل له ولغريه. لكين لـو كنـت كـذلك     ــ وهلل احلمدــ 

هــم حلمـدت اهلل ســبحانه وتعــاىل علــح أن جعلــين مســؤواًل عــن أ 

ــع اهلواء    ــاس مـ ــاة النـ ــادة يف حيـ ــه   مـ ــال اهلل فيـ ــذي قـ ــاء( الـ : )املـ

َأَفال ُيْؤِمُنوَن َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء  أن  وألدركـت

أي ســعي لتــوفري املــاء وتيســريه للنــاس وترخيصــه هلــم فيــه ثــواب 

يف اإلســراف فيــه,  ظــيم, علــح أن ال يكــون ترخيصــه ســبًبا  ع

ِإنَُّه َلـا   ُتْسِرُفوا اَوَلعن ذلك: حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل نهح 

                                                           

    هــ  14234مجـاد  اآلخـرة    7, الثالثـاء  جبريـدة اليـوم  ُنشر هـذا املقـال

 (.11008م, العدد)2003أغسطس  5املوافل 

ولســت مــؤهاًل ألن أكـــون وزيــًرا وال أننــح ذلـــك وأشــفل علــح أصـــحاب       

املسؤولية مبختلف مستوياتهم حيث يضـحي الكـثري مـنهم جبهـدهم وأوقـاتهم      

وصحتهم من أجل القيام باخلدمة العامـة, والتـاريخ والنـاس هـم شـهود اهلل يف      

أرضه علح كل صاحب منصب, وقد كـان هـذا املقـال إجابـة لزاويـة كانـت       

( وقــد أحرجــوني بتوجيــه هــذا الســؤال فكــان هــذا  متكتــب يف)صــحيفة اليــو

 قال.امل
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ال تســرف ولــو )) , قــال :رســوله  كمــا إن ُيِحـب  اْلُمْســِرِفنيَ 

 .((كنت علح نهر جار

    خاصـة لشـرائح املسـتهلكني     لو كنت كـذلك لـدعمت أحباًثـا

ــك      ــاء ولراعيــت يف ذل ــاه أو الكهرب ــل إ ــاد أي تســعرية للمي قب

ــاب ــيهم,      أرب ــا هلــم ال عل األســر, وعــدد أفرادهــا, وكنــت عوًن

كــرب  ال يعلمــون مــن أيــن يؤتــون   ســًرامــن يعولــون أ وخصوًصــا

عليهم)للرتشــيد( أمــا  ألســعار ميكــن أن ترفــع  ومبــاذا يبــدأون ا 

ل فــال ترفــع هلــم مهمــا كــان عــدد مــن يعولــون الرواتــب والــدخو

وسـواء كــانوا يتحملــون أو ال يتحملــون, يشــتغلون أم عــاطلون,  

ل األسـرة  أغنياء, دون ذلك وحنن شئنا أم أبينا من جمتمـع معـدَّ  

 فيـه كـبري واملســؤوليات االجتماعيـة أكــرب والـدخل وحــده اهلل    

 املستعان.

 علح احلاجـة لشـراء املـاء عـن      لقضاءت كذلك لسعيت للو كن

 الشــديد ــــ مــع األســفــــ  يف األصــل والــيت هــي (,الوايــتطريل)

احلقيقــة املــرة, فاملــاء وكميتــه واســتهالكه هــي هــي, إال إن    

طريقة وصوله  تلفة وما يدفعه الناس من مثـن متفـاوت, ومـا    

لية أكثر ممـا وصـلته, بـل    مل تصله شبكه املياه يف مدننا الغا

 إن املدينة الواحدة تتفاوت فيها تلك اخلدمة.
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        لو كنت كـذلك لـدعمت أحباثـًا خاصـة يف تصـميم احلنفيـات

وأمــاكن خاصــة للوضــوء يف البيــوت واملســاجد    (ناتفوالســي)و

ن مـن إعـادة اسـتخدام املـاء النظيـف      مكِّواملرافل املختلفة مبا ُي

ـــ  مــــثاًل ــلة إىل الســــيفون كـ ذلك مــــن املواضــــ  إىل مــــن املغســ

األشــجار, وكانــت هــذه الطريقــة األخــرية معروفــة عنــد اآلبــاء   

 واألجداد.

 ا للمياه والكهرباء ملـا فكـرت علـح اإلطـالق يف     لو كنت وزيًر

فرض أي رسـوم علـح ميـاه املـزارعني, ألن الضـحية هـو املـزارع        

ــاع    ــع ارتفـ ــزارعني واقـ ــح املـ ــتهلك وكفـ ــوم واملسـ ــديزل) رسـ  (الـ

لــيهم فمجــرد الــتفكري يف املــاء ورســومه ع ,موالكهربــاء علــيه

, بل لو كنت كـذلك  للمزارعني )قاتلة(سيحدم ضربة قاضية

الكهربـاء علـيهم وتيسـري طـرق الـرش      رسـوم  لسعيت لتخفـي   

 احلديث مبا يوفر االستهالك.

 ا للمياه ألوجدت دراسة دقيقـة للميـاه اجلوفيـة يف    لو كنت وزيًر

عات التجارية رية واجملمَّاألحياء ولشجعت أصحاب املنازل الكب

علح إ اد  بار صنف ثان من املياه غـري قابـل للشـرب خيصـإ     

لألشـــجار, والغســـيل وغـــريه مـــن االســـتهالكات غـــري اآلدميـــة 
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رت األمر عليهم من ناحيـة اإلجـراءات الرمسيـة, والدراسـة     ويسَّ

 واألعماق اليت ال تؤثر علح املخزون اجلويف الثمني.

  ًلدرســت اهتمــام احلضــارة اإلســالمية  ا للميــاه ولــو كنــت وزيــر

يف زمــن  اخللفــاء الراشــدين لشــبكاته خصوًصــا  باملــاء وتنفيــذ

ــان   ــن عفـ ــان بـ ــافهم   يف املدي عثمـ ــا وإيقـ ــة وغريهمـ ــة ومكَّـ نـ

)جمانيـة( املـاء, فلـيس ممـا حـث علـح الكسـب والتجـارة         اآلبار

لتجــار, فلــيس مــن أبــواب التجــارة كغــريه لفيــه حتــح خيصــإ 

الناس )): ال الرسول واليسر, وكما ق فهو من أبواب الثواب

ممـا حـرم    لكنـه أيًضـا   ((شركاء يف ثالثة املاء والكـأل والنـار  

 اإلسراف فيه والتبذير.

  عرفـــت فيــه املواطنـــة   (1)فـــإني أؤكــد إن وزيرنـــا للميــاه   وأخــرًيا

والعنايـة   مومراعاة مصاحله الصحيحة واحلرص علح املواطنني

والتقصــي ســواء مــن   رف عنــه اهتمامــه بالبحــث بهــا, كمــا عـُـ 

اجلوانب العلمية أو أحـوال املسـتهلكني ومـا ذكرنـاه ال خيفـي      

ــه:         ــول ل ــد, لكــنين أق ــه وهــو األكي ــل رمبــا ســبقنا إلي ــه ب علي

ألسـعار  بـل ويزيـد الـدعاء لـك وإيـاك وا      ,أحرص علح أن يستمر

إن خــري بالدنــا كــثري وقــد   ومــا ميــس جيــوب النــاس خصوًصــا  
                                                           

ـــ وفقــه اهلل      1) ــه معــالي االــدكتور غــازي القصــييب ـ ــوزير يف حين ( كــان ال

 لكل خريــ.
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فــــاألقربون أوىل  ين جــــًداىل البعيــــدإ ــــــ وهلل احلمــــدــــــ وصــــل 

ــح     وفباملعر ــع احلــرص يف الوقــت نفســه عل ــيهم م ــالتوفري( عل )ب

 وفل اهلل اجلميع خلري البالد والعباد. ,الرتشيد وعدم اإلسراف
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 البيئة

 

 املشــاكل الصــحية املرتبطــة بالبيئــة يف جمتمعنــا احمللــي كــثرية 

ــر     اجــًد ــاس ويظه ــة الن ــه عام ــا يعرف ــا م ــي لكــل    منه بشــكل طبيع

املالحظني بال استثناء, ومنها ما ال يظهر إال لذوي االختصـاص مـن   

اخلــرباء والراصــدين, وهنــاك العديــد مــن الدراســات واألحبــام يف    

هذا اجملال رصدتها اجلهـات ذات العالقـة بصـحة البيئـة سـواء علـح       

ــا     ــة العلي ــديات أو األمانــات يف املــدن الســعودية, أو اهليئ مســتو  البل

طــوير مدينــة الريــاض, أو علــح مســتو  وزارة الصــحة وقطاعاتهــا  لت

السعودية أو الشركات الكرب   املختلفة أو علح مستو  اجلامعات

)أرامكو( و)سـابك( وغريهـا مـن الشـركات املسـاهمة األخـر        مثل

ــة, إضــاف   ــدرات البحثي ــتو      ةذات الق ــح املس ــة عل للدراســات املختلف

لألمم املتحـدة, وميكـن الرجـوع     العاملي اليت رعتها اجلهات التابعة

ملعرفة املعدالت الدقيقـة   ,لتلك الدراسات املتوفرة لد  تلك اجلهات

  شــك أن اململكــة كمجتمــع ناشــ    للمشــاكل املرتبطــة بهــا, وال  

فيه شيء من االنتقال املفاج  للتقنيـات احلديثـة والتصـنيع     ,ثيحد

لـــًدا واإلنشـــاءات الضـــخمة والزراعـــة احلديثـــة إضـــافة إىل كوننـــا ب

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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برتولًيا منتًجا ومستهلًكا, وما يرتبط بذلك من صناعات كيماوية 

وجـد عنـدنا شـيء مـن العبـث يف البيئـة وعـدم تقـدير          دوغريها, فقـ 

النتــائج لتلــك التحــوالت املفاجئــة يف كافــة القطاعــات املــؤثرة علــح   

ــالي وجــد شــيء مــن االنفــالت والتســيب وعــدم مراعــاة        ــة وبالت البيئ

ــرتب   ــة ومــا ي ط بهــا مــن صــحة اإلنســان ســواء مــن بعــ      صــحة البيئ

القطاعات الكرب  أو من األفراد وإن وجد نـوع مـن الـوعي يف هـذا     

اجلانب مؤخًرا لكن بعد درجات كبرية من التلـوم املـؤثر يف حيـاة    

الناس الذي رمبا كان الكثري منهم غري مدركني ملا يتعرضون لـه  

 ولت ثريه علح صحتهم.

ضحة املرتبطـة بصـحة البيئـة يف    وهناك العديد من املشاكل الوا

مدينـــة الريـــاض, يـــ تي يف مقـــدمتها معاجلـــة النفايـــات ب نواعهـــا       

ــاطل       ــاء و وضــع املصــانع واملن ــات البن ــة, باإلضــافة إىل  لف املختلف

ــذ     ــزين ومنافــ ــتودعات التخــ ــاض, ومســ ــة الريــ ــناعية يف مدينــ الصــ

 التسويل واخللـط يف هـذه املنـاطل بـني اإلنتـاج املسـتهلك  دمًيـا وبـني        

ــا       ــواد البنــاء والكيماويــات وغريه ــاج للمعــدات أو مل مــن املــواد  اإلنت

حـوم أو للمـواد الغذائيـة جمـاور ملصـنع      للَّ اخلطرة, فقد جتد مصنًعا

يتعاطح املواد الكيماوية, أو املواد األخر  امللوثة للهواء يف املنـاطل  

 اجملاورة له إضافة ملراكز التخزين أو التسويل املشابهة. 
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باالسـتخدامات   ةاك بع  املشاكل األخر  املرتبطـ كما أن هن

غــري الصــحيحة للمــواد الكيماويــة الداخلــة يف عمليــات البنــاء ومــا    

 يرتبط بها, أو الزراعة أو النظافة.

إضافة إىل ما نسمعه باستمرار من تلـوم ظـاهر يف اجلهـات ذات    

هــو معــروف  االعالقــة باالســتهالك اآلدمــي كاملطــاعم وغريهــا, ومــ

ــاه الصـــرف   مـــن تلـــوم م نـــاطل كاملـــة يف الريـــاض عـــن طريـــل ميـ

 ــددة  أو تركيزهــا يف منــاطل االصـحي بعشــوائيتها أو بتســريباته 

 سوًسـا لكـل عـابر بـالقرب مـن تلـك        لوثت هواءها تلويًثا كاماًل

املناطل فمـا بالنـا مبـا ال حيسـه اإلنسـان العـادي مـن أثـر لتلـك امليـاه           

 اه اجلوفية الباطنة.و لفاتها يف اهلواء الظاهر أو يف املي

لتلـوم يف مدينـة الريـاض    معينة لدراسة واقـع ا  وال بد وضع  لياٍت

والتحريك واالسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة واالسـتعانة      وأسبابه, 

ــدر       ــة الق ــب املدين ــاخلربات اخلاصــة والعامــة يف هــذا اجملــال لتجني ب

املســتطاع مــن التلــوم املــؤثر يف صــحة اإلنســان وحتريــك اخلطــط        

ميــة أو وضــع خطــط جديــدة وفاعلــة قريبــة املــد  وبعيــدة املــد   القد

ــح معاجلــة مشــاكل      ــات وتــدويرها وســرعة العمــل عل ملعاجلــة النفاي

الصــرف الصــحي و ثــاره والنظــر يف أحــوال املنــاطل الصــناعية ومــا    

ــوم   ــن تلـ ــه مـ ــد      ,حتدثـ ــوعي لـ ــر الـ ــتمرار يف نشـ ــافة إىل االسـ إضـ

ــحة الب   ــول صــ ــة حــ ــات املختلفــ ــواطنني والقطاعــ ــجيع املــ ــة, وتشــ يئــ
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التوجهات القائمة لد  األمانة يف هذا االجتاه والرتكيـز عليهـا, ملـا    

 لصحة مع مراعاة حقوق املستثمرين واملواطنني اخلاصة.ل فيه حفٌ 

إن االطــالع علــح التجــارب العامليــة للمجــالس البلديــة يف  تلــف  

شؤونها أمر ميسـر يف هـذا الوقـت, ويفـرتض أن مجيـع مـن خاضـوا        

نتخابــات البلديـــة اطلعــوا علــح جتـــارب اجملــالس العامليـــة     جتربــة اال 

الناجحـــة, يف  تلـــف القضـــايا الـــيت عاجلتهـــا تلـــك اجملـــالس ويف   

ــد    ــل بلـــ ــان لكـــ ــا وإن كـــ ــائر أعماهلـــ ــا وســـ ــا ويف جلانهـــ تنظيمهـــ

خصوصيتها, ولكـل جملـس أنظمتـه وصـالحياته املختلفـة مـن بلـد        

جتــارب  ألخــر, وفيمــا يتعلــل باإلصــالحات البيئيــة الصــحية فهنــاك  

عامليـــة كـــثرية ولعـــل مـــن أحـــدثها التنظيمـــات األخـــرية يف االحتـــاد  

ــنيع     ــن التصـ ــاتج عـ ــا النـ ــي وخصوًصـ ــوم البيئـ ــة التلـ ــي ملواجهـ األوربـ

واستخدام املواد الكيماوية إضـافة ملعاجلـة مشـاكل البيئـة املـؤثرة      

علح الصحة العامة مبختلف أشكاهلا, كما أن العديـد مـن الـدول    

ها جتارب قيمة يف هذا اجملال باإلضـافة لـبع    العاملية الكرب  لدي

الدراســات احملليــة الســعودية الــيت أولــت هــذا األمــر عنايــة خاصــة,   

أن الدراسات والقوانني واألنظمة يف هذا اجملال ليست  يوقي تصور

كافيــة ملعاجلــة مــا ينــتج مــن مشــاكل بيئيــة ناجتــة عــن املمارســات   

ــد مــن وعــ      ــة, بــل الب ــة يف اســتخدام البيئ ي حقيقــي وتنفيــذ  اخلاطئ

يف ح باإلضـافة إىل  اسـبة املقصـرين    صحيح هلـذه األنظمـة واللـوائ   
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ــام بـــ ي    هـــذا األمـــر وتقدميـــه علـــح االعتبـــارات املختلفـــة قبـــل القيـ

مشروعات هلا ضرر علح البيئـة والصـحة العامـة, وقـد اطلعـت علـح       

الكثري من الدراسـات املرتبطـة بتلـوم البيئـة  لًيـا وعربًيـا وعاملًيـا        

أن إحــد  الــدول العربيــة هــي مــن   ــــ مــع األســف الشــديدــــ  تفوجــد

أكثر الدول دراسات وأحبام يف جمال تلوم البيئة, لكنها أكثـر  

البلـــدان العربيـــة تلوًثـــا بيئًيـــا وأســـوأها تطبيًقـــا لتلـــك الدراســــات        

 ملهـم جـًدا  واألحبام, وخرًقا لألنظمة يف هذا اجملال, ولـذلك فمـن ا  

مــن أنظمــة وتعليمــات علــح  تلــف     تطبيــل مــا مينــع تلــوم البيئــة     

األصعدة دون استثناءات  ونشر هذا الوعي لد   تلـف القطاعـات   

, واالستفادة من يف هذا األمر مع مجيع املخالفني واألفراد, واحلزم

 جتارب البلدان الناجحة يف تطبيقات  اية البيئة. 

كمــا ينبغــي إشــراك املــواطن يف عمليــات املتابعــة املســتمرة ملنــع    

يــث البيئــة بآليــات معينــة تتــيح االســتفادة مــن املتطــوعني يف هــذا   تلو

 اجملال للوقاية من تلوم البيئة أو للمعاجلة عند الضرورة.
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 ِشجـــار األشجار

 

 مررت قبل عدة أيام حبديقة خاصة بإحـد  املؤسسـات التعليميـة   

ــتوردة       ــة مسـ ــة زينـ ــاهدت ملـ ــد شـ ــاض, وقـ ــة الريـ ــرب  مبدينـ الكـ

علــح األرض اجتثــت مــن عروقهــا وتعلوهــا وجبوارهــا ملــة  مطروحــة

 لية سامقة ترتفع خبـيالء جبـوار تلـك النخلـة املزيفـة وك نهـا قـد        

 صرعتها أو قل قتلتها لتحل  لها.

ــة       ــتني احملليـ ــني النخلـ ــرت بـ ــد جـ ــة قـ ــاك معركـ ــت أن هنـ وختيلـ

 احلقيقية املثمرة, واألخر  املزيفة الواردة الغريبة عن بيئتنـا الـيت ال  

يعــرف هلــا غــرة, ولعــل هــذه املعركــة قــد وقعــت حقيقــة ولكــن يف   

ــة        ــح الصــراع بالتضــحية بالنخل ــتني, وانته ــن غرســوا النخل فكــر م

 املزيفة.

 لة قوية للتشجري علح املسـتو    ــ واحلمد هللــ يوجد يف بالدنا 

الرمســي والشــعيب وهــذه احلملــة املســتمرة جلبــت معهــا العديــد مــن    

 وهلل احلمـد ــ حساب األشجار احمللية, وحنن  األشجار املختلفة علح

لــدينا يف بيئتنــا مــا يناســبها مــن أشــجار تنتشــر يف كــل بقعــة مــن    ــــ

                                                           

  هـــ 1414مــن ذي القعــدة  8الثالثــاء  ,جبريــدة الــبالدُنشــر هــذا املقــال

 (. 10871م, العدد)1994أبريل  19املوافل 
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البالد حسب ما يناسبها مـن أشـجار بـاختالف أنـواع الرتبـة واملواقـع       

وأهمية املكان, وقد تصور البع  يف  اوالت التطوير والتشجري 

ضـل ممـا هـو فيهـا, وبالتـالي      السابقة أن ما ي تي من خارج البيئـة أف 

بدأت تصلنا أنواع من األشجار غريبـة عـن بيئتنـا تكلـف كـثرًيا يف      

استجالبها ويف غرسها وسقيها وصيانتها, ويف أحيان كثرية تفشل 

 يف حتقيل اهلدف الذي جلبت من أجله فتستبدل بغريها.

وقد يعود البع  ليزرع من األشجار احمللية لكن أحياًنـا حسـب   

لتوجه يف زراعة األشجار, وقـد ال يكـون ذلـك عـن قناعـة      املوضة وا

 كاملة.

ــا        ــيش يف بيئتنـ ــح العـ ــدرتها علـ ــة قـ ــجار احملليـ ــت األشـ ــد أثبتـ وقـ

ــة مــثالً  الصــحراوية آل ــدينا النخل ــا يف   الف الســنيني, فل هلــا مكانته

جمتمعاتنا ولو حبثنا عن مثيل هلا من اخلارج ملا وجدنا, فهي شجرة 

ألشــهر بــل ولســنوات ومــع ذلــك تظــل    صــابرة قــد ينقطــع عنهــا املــاء  

أوراًقا بال  لفات بل نسكها حتح ي تي من ي خذه منها, إضـافة  

ملــا اشــتهرت بــه مــن كــرم فيمــا ينــتج عنهــا مــن نــر, كمــا لــدينا     

الســدر, وهــو مــن األشــجار املعروفــة يف البيئــة لــو أعــتين بهــا عنايــة    

خاصة كمـا يعـتين بغريهـا لكانـت أمجـل وأحسـن وأمثـر للمحتـاج         

من األشـجار   ا, وغريهءلثمرها, ولدينا األثل والطلح واأُلترج واحلنا

 املختلفة اليت تصرب علح العطش وتناسب البيئة.
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وقــد ثبــت أن كــثرًيا مــن األشــجار املســتوردة تســبب احلساســية    

للعديد من الناس, كما أن بعضها ال يتحمل لفحة الصيف عنـدنا,  

 النار.فرتاها عند أي موجة حر ك نها قد أحرقت ب

وأنا يف هذه العجالة أدعوا القائمني علح التشـجري وخصوًصـا يف   

صاحل احلكومية أن البلديات, ويف املؤسسات واحلدائل التابعة للم

باألشجار احمللية ويركزوا عليها بالدرجـة األوىل علـح    يعتنوا ابتداًء

النخلـــة فلـــن  ـــدوا أمجـــل منهـــا وال أرخـــإ مثًنـــا وال أصـــرب فهـــي  

 الصحراء.كاجلمال يف 

ــوفري يف قضــايا التشــجري, وأن ال تكــون     كمــا أدعــوهم إىل الت

ــو,    احلـــدائل جمـــال جتـــارب لـــبع  أنـــواع األشـــجار الســـريعة النمـ

وك ننا راحلون عما قريب, وأن يركزوا علح احمللـي منهـا, كمـا    

إنــين أذكــر أصــحاب احلــدائل املنزليــة بهــذا األمــر وبــالتوفري علــح    

ــة قــد جربــت هــذه   أنفســهم مــن الوقــت واجلهــد وأذكــ   رهم إن البيئ

 األشجار قبلهم فلم يصمد منها إال ما يصلح لطبيعتنا احمللية.

وأما األزهار, واألشجار املومسية أو السنوية املؤقتة فليس هنـاك  

ما مينع من االسـتفادة منهـا, أمـا األشـجار الـيت خيطـط هلـا لتعـيش         

أول  عشرات السنوات فيفرتض أن تكون من البيئة احمللية, ولسـت 

ــنهم بعــ           ــي كــثريون وم ــه قبل ــاد  ب ــد ن ــذا األمــر فق ــاد  به مــن ن
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وغريهــا, ومــا  والبلــديات املســئولني عــن هــذه القضــايا يف اإلمــارات 

 واهلل املستعان. ,ذكرته هنا هو دعم لوجهة النظر تلك
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  صندوق خريي لكل أسرة.. كيف؟

 

 ايـات منهـا فإنـه ال بـد أن    لنجاك هلـذه الصـناديل والوصـول إىل الغ   

تتوافر يف القائمني علح الصناديل أمور  تلفة أهمها إخالص النية 

ــل       ــح العمـ ــام علـ ــد اهلل فالقيـ ــن عنـ ــر مـ ــاب األجـ ــاىل, واحتسـ هلل تعـ

ومصـابرة وحتمـل    ومواجهة احملتـاجني أو احملسـنني حتتـاج إىل صـرب    

 لألذ  يف بع  األحيان كما أن القائمني علح العمـل حيتـاجون إىل  

حكمة وحسن تعامل حتح يستدروا عطـف احملسـنني, فهـم حباجـة     

ــة إىل     ــم حباجـ ــا أنهـ ــة كمـ ــرف واحلكمـ ــن التصـ ــة وحسـ إىل اللباقـ

الوضوك والشفافية والبيان التام أمام األسرة ملا يدخل وما خيرج من 

ــالوا احــرتام اجلميــ     ــح ين ــة اجلميــع    عهــذا الصــندوق, حت ــالوا ثق وين

أن يكـــون القـــائمون علـــح الســـتمرار الصـــندوق كمـــا أنـــه يفضـــل 

ن كـانوا مـن ميسـوري احلـال,     إالصندوق قدوة لآلخرين يف التـربع  

ن يشكروا من قدموا الدعم للصندوق حتح يكون ذلـك مشـجًعا   أو

ن جناك الصندوق مـن عدمـه يرجـع    هلم يف املرات القادمة, وال شك أ

للقائمني عليه وثانًيا من تعـاون معـه مـن العائلـة, ومـن املالحـ         أواًل

تـه عمـل تطـوعي ال مـردود لصـاحبه      اردإأن القيامة علـح الصـندوق و  
                                                           

 مـن   16هــ املوافـل   1421القعدة 22ةاجلمعجبريدة اجلزيرة,  من حوار

 (.10368م, العدد)2001فرباير 
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سو  األجر والثواب, لكـن مـن املالحـ  أن اجملـامالت تـدخل فيـه       

أحياًنا مما يقلل من أداء الواجبات املنوطة به, أو تعاون بقية األسرة 

مع الصندوق وهذه الصناديل علح وجه العمـوم أوىل اجلهـات ملعرفـة    

ومتابعة أحواهلم وتطوراتها وحبـذا أن تنـال هـذه    احملتاجني عن قرب 

الصناديل دعم اجلمعيات اخلريية, واملربات ألنها تقوم بعمل رديف, 

وحتمل عنها عبًئا كبرًيا وبالتالي فـإن وجـود نـوع مـن العالقـة بينهـا       

 وبني اجلهات اخلريية يدعم الطرفني.
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 جتربة عام يف اجملالس البلدية

 

 كثــر مــن عــام عاشــت اململكــة أجــواًء خاصــة ألول مــرة,  قبــل أ

حيــث جــرت انتخابــات اجملــالس البلديــة يف شــيت أحنــاء اململكــة        

الغالية مبدنها وعواصمها الكرب  وبلدانها األخـر  ذات املسـتويات   

املختلفة, وقـد حظيـت تلـك الفـرتة بتغطيـة إعالميـة  ليـة وإقليميـة         

 متابع جاد لذلك احلدم. وعاملية, وكان اإلعالم الغربي خصوًصا

ثــم مــا لبــث أن توقــف ذلــك الــوهج اإلعالمــي وتعــرض املنتخبــون   

للتصنيف وال زالوا كذلك يف نظر الكـثري مـن ُكتَّـاب التحقيقـات     

 الصحفية يف الصحف احمللية والعاملية.

وبدأت التجربة العملية لتلك اجملالس ت خذ جمراها بعـد تكملـة   

وجلانهـــا للنهـــوض مبهامهـــا وتشـــكيل اجملـــالس  سعضـــوية اجملـــال

 املختلفة اليت حددتها هلا اللوائح واألنظمة والتعليمات.
                                                           

  هـ املوافل 1428ربيع األول  4, اجلمعة جبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال

 (.12594م. العدد)2007مارس 23

وُكتب هـذا املقـال بعـد مـرور مـا يزيـد علـح عـام مـن بدايـة عمـل اجملـالس             

ــا شخصــًيا للوضــع وحت     ــة وقــد كــان رأًي ــاع مــن عــاش    البلدي ــل خــاص النطب لي

التجربة يف عاصمتنا الغالية وقد خيالفين فيه الكثريون مـن أعضـاء اجملـالس    

 البلدية.
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ــف املــدن       ــام املاضــي يف  تل ــة طــوال الع واســتمرت هــذه التجرب

واملنــاطل, وقــد كثــرت التســاؤالت مــن اإلعالمــيني ومــن املــواطنني  

عن اجملالس, ولعل بع  تلك التساؤالت كان فيها نـوع مـن العتـب    

 أو شعور باإلحباط عند املواطنني عموًما.علح اجملالس 

ا مــن بعــ  مــن كــانوا وال يزالــون يتشــمتون وال يثقــون   وتهكًمــ

مبثــل هـــذه األعمـــال والقـــرارات الرمسيـــة الـــيت أصـــرت علـــح قيـــام  

اجملــالس ونهوضــها بــدورها يف هــذه املرحلــة مــن تارخينــا الــوطين        

" ةوش زينتـو هالسـن  " :وكان  خر ما مسعت وأنا أكتب هـذا املقـال  

 .أي ماذا فعلتم خالل هذا العام

ومــن خــالل دخــولي شخصــًيا يف التجربــة واتصــالي بكــثري مــن    

املشــاركني يف أحــداثها يف  تلــف منــاطل اململكــة رأيــت أن أدون 

ــه مــن أطــراف احلــدم ومــن      هبعــ  مــا شــهادت  ــه أو مــا قرأت ومسعت

ــابعي مســرية       ــثقفني ومت ــا امل ــتمني باجملــالس وخصوًص ــواطنني امله امل

ــح      التطــ ــر عل ــزي ســيكون أكث ــل تركي ــة, ولع ــا الغالي ور يف بالدن

 جملس الرياض العاصمة ــ حفظها اهلل ــ.

ومن خالل حس املؤرخ املتخصإ يف رصد األحدام أكتب عـن  

هذه التجربـة الوطنيـة احلديثـة التطبيـل يف كـثري مـن صـورها علـح         

 قدر جهدي املتواضع.
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       تنظيمهـا  الحظت كمـا الحـ  غـريي جنـاك جتربـة االنتخابـات و

وما جر  فيها من احرتام متبادل وانضباط كبري سواء كان يف 

ــائج, ممــا      ــة االنتخابيــة أم يف إعــالن النت احلمــالت وإدارة العملي

كان  ل تقدير مجيع الراصدين, وستبقح صـفحة بيضـاء ملـن    

 عملوا علح تنظيمها وجناحها.

ــاوز     ــنني جتـ ــد املعيـ ــالس وحتديـ ــ خري يف تشـــكيل اجملـ إال أن التـ

عشرة أشهر بل وقارب العام ونتيجة لذلك أصيب الكـثريين يف  ال

حينــه باإلحبــاط دون معرفــة الســبب احلقيقــي هلــذا التــ خري إىل    

اليـوم, رغــم أن مثــل هــذا العمـل يف كــثري مــن الــبالد األخــر  ال   

يتجاوز الساعات ورمبا األيام عند الضـرورة أمـا مـا يقـارب العـام      

ــاملي, ولـــ     ــي وعـ ــتغراب  لـ ــل اسـ ــان  ـ ــان  فكـ ــد كـ ذلك فقـ

املواطنون خالل تلك الفرتة يكثرون االتصال باملنتخبني يف حينه 

ــالس     ــع اجملـ ــن وضـ ــرون عـ ــة ويستفسـ ــاطل اململكـ ــة منـ يف كافـ

البلدية ظانني أن جمرد االنتخابات يعين قيام اجملالس ومسؤولية 

األعضاء يف أداء واجـبهم والقيـام بالعمـل, دون معرفـة املـواطنني      

وقيام اجملالس ال يـتم إال بتحديـد املعيـنني    أن التشكيل الرمسي 

 واجتماع األعضاء بعد التشكيل الرمسي.

       ــون يف أن ــون يطمع ــدأت اجملــالس أعماهلــا كــان املواطن حــني ب

حتدم اجملالس البلدية قفزة كرب  وعاجلـة يف األعمـال البلديـة    
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أو الرقابــة عليهــا, وقــد كانــت نظــرة النــاس وطموحــاتهم عاليــة  

لـك أسـباب كـثرية دون وعـي الخـتالف املـدن       جًدا حيدوهم يف ذ

وكرب حجمها وصعوبة مشاكل املدن الكـرب  وجديـة األعمـال    

ــود تلــك اجملــالس وضــرورة اإلحاطــة باألعمــال        ــة قبــل وج القائم

البلدية يف تلك املدن قبـل اقتحـام التجربـة, وأن األعمـال البلديـة      

 كانت وال تزال تسري مع اجملالس وبدونها. 

ــدن    وقــد  ــل هــذا ال   طمــوك للمــواطنني أعضــاء اجملــالس يف امل

ــة إ ــاد مــا ميكــن أن حيــس بــه         الكــرب  هًمــا كــبرًيا حملاول

ــح أن       املــواطن ويلمســه مــن تلــك اجملــالس ب ســرع مــا ميكــن عل

 األمر كان بالً الصعوبة  يف هذا اجلانب.

        ــا ضــخًما ــدن الكــبرية واقًع ــد واجــه أعضــاء اجملــالس يف امل لق

ن العمل قائم منذ عقـود طويلـة يف تلـك    وحجًما كبرًيا ومتنوًعا م

املدن خبرباتها البلدية املختلفة, وكان لزاًما عليهم التعرف علح 

ذلك الواقع ومعرفة اجلهـود املختلفـة والنجـاك أو الفشـل وأسـبابه      

 والعقبات املختلفة اليت واجهت تلك اجلهود من خارج البلديات أو

ب هــذا األمــر , نظاميــة كانــت أم بشــرية, وقــد تطلــ مــن داخلــها

جهــوًدا  تلفــة مــن األمانــات يف تعريــف األعضــاء بتلــك اجلهــود    

ونوعية اخلدمات واألقسام املختلفة يف تلـك األمانـات, والعقبـات    
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املختلفة, واستمر األمر لعدة أشهر, أحاطت األعضاء مبعلومات 

 هامة وضرورية قبل االنطالق يف العمل وحتديد األولويات.

  ا نســمع صــراًعا علــح تــوىل منصــب  عاشــت بعــ  اجملــالس فيمــ

رئيس اجمللس ونائبه بني بع  األعضاء ورمبا بـني بعضـهم وبـني    

رؤساء البلديات وهذا ــ وهلل احلمد ــ مل يكن موجوًدا يف معظم 

 املدن الكرب  وخصوًصا الرياض العاصمة.

     وحبكم عملنا يف مدينة الرياض العاصمة فـإن مـن املعـروف أن

احل املدينة ومشـاريعها املختلفـة منـذ    هناك جهات عدة ختدم مص

فــرتة طويلــة, وقــد جنحــت يف هــذا األمــر وتغلبــت علــح عــدد مــن   

 الصعوبات الرمسية والفنية واملالية.

ويــ تي يف مقــدمتها اهليئــة العليــا لتطــوير مدينــة الريــاض برئاســة   

ـــ    ل سـعود  صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبـد العزيـز  

ـــ, وكــان ل  زاًمــا علــح أعضــاء اجمللــس اإلطــالع علــح   وفقــه اهلل ـ

جهودها ومشـاريعها وحبوثهـا ودراسـاتها والتعامـل مـع كـل ذلـك        

ــة وتنظـــر لتلـــك    ــاء هلـــذه املدينـ ــل والعطـ بإ ابيـــة تـــدعم التكامـ

ــا هلــا وخصوًصــا يف ظــل      ــة وتفاعــل وتكــون عوًن اجلهــود بإ ابي

بعـــ  التـــداخالت الظـــاهرة يف أنظمـــة اجملـــالس البلديـــة وتلـــك   

ــات  ــع إالَّ  اهليئـ ــع اجلميـ ــا, ومل يسـ ــر برويَّـــ  العليـ ــجيع النظـ ه وتشـ
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ا مَّـ ة خلدمة املدينة والبحث جبدية عوتقدير لكل اجلهود املبذول

يــدعم تلــك اهليئــات اخلادمــة وأن ال يكــون اجمللــس بــ ي حــال        

عائًقا بل يكون داعًما ليساهم مبا لـه مـن صـالحيات يف خدمـة     

األخـر  والشخصـيات    املدينة ورقيها مع تلك اهليئات واملؤسسات

 العاملة عرب سنوات طويلة للنهوض بالرياض.

ــاض العاصــمة       ــدي يف الري ــس البل ــزال أعضــاء اجملل وكــان وال ي

مــارة منطقــة الريــاض ممثلــة بســمو   إه ملــا تقــوم بــه  ينظــرون برويَّــ

األمري سلمان بـن عبـد العزيـز ومسـو نائبـه, وملـا يقـوم بـه جملـس          

كونــوا يف الصــف الــداعم املنطقــة, ويريــد أعضــاء اجمللــس أن ي 

واملقدر للجميع ويف الوقت نفسه يستشعرون ما يلح بـه املواطنـون   

علــيهم يف اتصــاالتهم املختلفــة ومــا ميكــن أن ميثلــوه وينقلــوه يف  

 هذا اجلانب .

      إن من ضمن املالحظات هلذه التجربة خـالل العـام املاضـي الـيت

تلفـة يف  رأيناها ومسعناها من زمالء  خرين يف جمـالس بلديـة    

اململكــة أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مبســتوياتها العليــا      

بــدًءا مــن مســو وزيــر البلــديات ومســو نائبــه كــانوا متحمســني         

للمجالس البلدية ولقيامها ب داء مهامها املختلفة وقدموا هلا كل 

دعم ممكن, إاّل أننا مسعنا من الناس أن هنـاك جهـاًزا  تًصـا    

ــة دا  ــذكر     باجملــالس البلدي ــه أي عمــل ي ــوزارة مل نلحــ  ل خــل ال
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القـائمني   خلدمة اجملالس بل إن هنـاك بعـ  األحـدام تـوحي أن    

)البريوقراطيني( الــذين رمبــا ال يــ بهون عليــه مــن مــوظفي الــوزارة

ب ي حال من األحوال بنجـاك اجملـالس أو أدائهـا لـدورها املرجـو,      

ت مسـو  ولعل مما يؤيد ما ذكر أن عدًدا من اجملالس البلدية زار

وزير الشؤون البلديـة والقرويـة ومسـو نائبـه مـرات متعـددة ومنهـا        

ــئول مــــن القســــم    جملــــس الريــــاض ومل تــــر  أو تقابــــل أي مســ

قـــاء وال بعـــده ومل نـــر  قـــاء وال يف اللِّاملـــذكور ال يف التنســـيل للِّّ

ك عضــاء يف اجملــالس أي خطــاب حتــح اآلن مــن تلــك اجلهــات    

ب أن تعيـد الـوزارة النظـر    وألي موضوع, ولذلك ف ر  مـن املناسـ  

ــائم     ــه وأن يكـــون القـ ــك القســـم وإمكاناتـ ن عليـــه مـــن  ويف ذلـ

ــن أشـــ     ــا ال مـ ــالس ودورهـ ــرة اجملـ ــنعني بفكـ ــا ال املقتـ خاص رمبـ

 .يؤمنون بالفكرة أصاًل

         كما أن من القضـايا اهلامـة الـيت ال زالـت تعـاني منهـا اجملـالس

 البلدية خصوًصا املدن الكـرب  وعلـح رأسـها الريـاض العاصـمة     

عــدم وجــود مقــر دائــم مناســب للمجلــس وعــدم وجــود مكاتــب      

لألعضــاء أو ســكرتارية أو مكــان  ــدد الســتقبال املــواطنني    

 .ا أوجد حرًجا شديًدا لد  األعضاءحتح كتابة هذا املقال, مم

ورغـــم  ـــاوالت متكـــررة إل ـــاد مكـــان اســـتقبال مؤقـــت يف 

قــاء البلــديات الفرعيــة خــارج أوقــات الــدوام ولســاعات  ــددة لل  
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املواطنني فقـد واجـه ذلـك االقـرتاك بريوقراطيـة رؤسـاء البلـديات        

ــة, وختــوفهم مــن تواجــد األعضــاء يف أوقــات  ــددة يف      الفرعي

البلــديات الفرعيــة والــيت رمبــا يــر  بعضــهم أنهــا حكــًرا لــه,         

)كمـــا يســـتخدم يف  بوضـــوك اصـــطدم االقـــرتاك حبـــائط ناري   و

حسـب ختيلـي    الدفاع عن الفريوسـات يف أجهـزة احلاسـب اآللـي(    

الذي رمبا أكون  طًئا فيه و مل أن أكون كـذلك,  ونتيجـة   

زال األعضـاء يصـعب علـيهم االلتقـاء يف مكـان       هلذا الوضع فـال 

 ــدد بعينـــه للمــواطنني ,فكـــان لزاًمـــا علــح األعضـــاء إجابـــة    

الــدعوات املســتمرة مــن جتمعــات األحيــاء مــن خــالل الــديوانيات   

معـات املختلفـة والـيت يـدعح     اخلاصـة أو مراكـز األحيـاء أو التج   

ــة      هلــا كــثري مــن أعضــاء اجملــالس ويبــادر الكــثري مــنهم باإلجاب

كوســيلة لالتصــال بـــاملواطنني الــذين أعطـــوا ثقــتهم لألعضـــاء     

وكــثرًيا مــا كانــت هــذه اللقــاءات مشــرتكة جتمــع أكثــر مــن    

 عضو يف بع  األحيان مع من يدعوهم من املواطنني.

   ــا يـــدرك أه ــا مـــا خيـــإ املقـــر فكلنـ ــة الريـــاض وأهميـــة  أمـ ميـ

اجملالس البلدية ومقراتها يف العواصم العامليـة الـيت تعـد الريـاض     

واحــدة منهــا بــل مــن أميزهــا علــح املســتو  العــاملي, وال ميكــن    

ــا    ــر  رغــــم  بتنــ ــا باملــــدن الســــعودية األخــ ــا أو مقارنتهــ ربطهــ

واحرتامنا جلميع مدن وطننـا الغـالي, ون مـل أن ينظـر إليـه بهـذا       
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ــح       املســتو  نظــًرا  ــع عل ــاض وتطل ــزور الري ــيت ت ــة ال ــود العاملي للوف

عـد اجمللـس البلـدي    مؤسساتها الرمسية واملدنيـة املختلفـة والـيت يُ   

لــح واحــًدا منهــا لــه نظرياتــه العامليــة يف املكانــة أو يف املســمح ع  

)وينبغـي جملـالس املـدن الكـرب      األقل والطموك كـبري بـإذن اهلل  

 نب(.األخر  أن يهتموا ب نفسهم يف هذا اجلا

       ــزال نتعــرض لكــثري مــن احلــرج مــع املــواطنني ــا وال ن وقــد كّن

الذين حياولون زيارتنا يف مكاتبنا وال جند ما نستقبلهم فيـه إال  

منازلنــا أو مكاتبنــا اخلاصــة أحياًنــا مــع مــا يف ذلــك مــن إحــراج   

 للجميع.

ومما تبني من خالل التجربة املاضية  دودية عطاء املواطن مـع    

بعــ  تلــك االتصــاالت قــد تكــون ملصــاحل       اجملــالس حيــث أن 

خاصة وتكون  يف بع  األحيان متعارضة مـع النظـام, وأحيانـا    

 ملواضيع غري واقعية.

ــهم أن اجمللـــس وأعضـــائه جـــزء مـــن النظـــام, وأن       دون إحساسـ

األعضاء حينما حيسون ب ي ظلم من القطاع البلدي وقع علح أي 

ن  تصـة  مواطن فإنهم وال شك سيقفون معه, وقد كونت جلـا 

للتواصل مع املواطنني هدفها الرئيسـي الوقـوف مـع املـواطنني يف     

ــات    ــذ املقرتحـ ــارض النظـــام وكـــذلك أخـ مصـــاحلهم الـــيت ال تعـ
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الصـــاحلة مـــن ذوي التفاعـــل مـــن املـــواطنني, وإن كانـــت اآلراء  

  تلفة ومتفاوتة يف كثري من األحيان.

فقــد ومــن املعلــوم أن اإلنســان يتطلــع كــثرًيا ملــن خيدمــه ولــذلك   

ــيس هلــا مســاس       ــواطنني يف قضــايا ل ــا اتصــاالت امل ــرت علين كث

ــيم     ــفيات والتعلـ ــاري واملستشـ ــاه واجملـ ــل امليـ ــدي مثـ ــاجمللس البلـ بـ

والصـــحة, وهـــذه كلـــها بـــالطبع ال عالقـــة هلـــا بـــاجمللس لكـــن 

األعضـاء ينظـرون كمـواطنني ميكـن أن يشـفعوا لـد  اجلهــات       

ــذه اجل     ــة هـ ــة خلدمـ ــرار يف املدينـ ــحاب القـ ــة وأصـ ــب املختصـ وانـ

ــا,       ــا نظامًي ــيت ال دخــل هلــم فيه ــاض وال الضــرورية لســكان الري

لكن إحساسهم بواجب أدبي دفعهـم إلدراج بعـ  تلـك القضـايا     

ضــمن اختصاصــات جلنــة القضــايا امللحــة للمدينــة والــيت حتــاول   

ــذ    ــفاعة يف هـ ــة أو شـ ــؤدي دور وجاهـ ــدة أن تـ ــب وإن جاهـ ا اجلانـ

ء التنفيــذ أشــباك واالعتمــادات املاليــة وبــط كانــت البريوقراطيــة 

 ترهب كل من حياول إ اد احللول لبع  تلك املشكالت.

  ــد أن مشـــ ــ   الراصـ ــرب    ياتلوغويالحـ ــدن الكـ ــاء يف املـ األمنـ

كــــبرية جــــًدا وقــــد تكــــون أمانــــة املدينــــة أحياًنــــا جــــزًءا مــــن  

 املختلفة امللقاة علح عواتل كثري منهم. تاملسؤوليا
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يـتم الرتكيـز دائًمـا     ـــ  مـع األسـف الشـديد   ـــ  وحنن يف هذا البلـد  

علح أشخاص ناجحني بعيـنهم حلـد اإلرهـاق وامللـل أحياًنـا, وقـد       

 حيس البع  بشيء من هذا الواقع مع كبار األمناء.

رمبـــا أحـــس بعـــ  األمنـــاء أن اجمللـــس واجتماعاتـــه ورئاســـته          

وعضــويته مزيــد مــن األشــغال مــع أعبــاء أخــر  لــديهم مــع ضــيل   

ــرب     ــر  أكـ ــ مور أخـ ــغاهلم بـ ــت وانشـ ــن   الوقـ ــهم مـ ــر بعضـ يف نظـ

 .املناقشات وتلك االجتماعات

ــا    ــة ميثـــل فيهـ ــات مدنيـــة حديثـ ــذه اجملـــالس كمؤسسـ لكـــن هـ

ــاره هلـــــا دور كـــــبري يف اجملتمعـــــات   املـــــواطن مباشـــــرة وباختيـــ

املتحضرة, كما أن النظام أعطاها صالحيات قوية فيمـا يتعلـل   

 بالرقابة واإلقرار للخدمات البلدية املختلفة.

ــا يوجــد يف بعــ  ا   ــاء    كم ــني رؤس ــرؤ  ب ــتالف يف ال ــان اخ ألحي

اجملالس وخصوًصا إذا كانوا يف الوقـت نفسـه رؤسـاء للبلـديات     

وبني بع  األعضاء, وطبيعة البشر التفاوت يف الرأي وعلينـا أن  

مل  ــــ مــع األســف الشــديدــــ نتقبــل ذلــك بصــدر رحــب, وإن كنــا 

د علــح ذلــك يف جمتمعنــا الــذي ال تــزال ختــيم عليــه ســلبيات   انعتــ

 رية أهمها عدم اتساع الصدر ملا خيالف.كث
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       أن من أهم العقبات يف تصوري الـيت اتضـحت خـالل هـذا العـام

وجود ختوف شديد غـري مـربر لـد  رؤسـاء األقسـام يف البلـديات       

الكرب  أو رؤساء البلديات الفرعية من اجملالس وما ميكـن أن  

تقدمه هلم من مساءلة وأنين أستغرب ذلـك مـن أي إنسـان نظيـف     

 يقصر يف عمله وليس عنده ما خيفيه . مل

      ومــن أهــم املشــاكل الــيت اتضــحت خــالل الفــرتة الســابقة  مــن

التجربــة هــي قلــة عــدد األعضــاء للمجــالس يف املــدن الكــرب         

( 14)علـح سـبيل املثـال جملسـها مكـون مـن       فالعاصمة الريـاض 

عضًوا ويفرتض يف مثل جملسها أن يكون هنـاك مـا ال يقـل عـن     

ة لكـي يتيسـر هلـا القيـام باألعمـال املطلوبـة       عشرين جلنـة فرعيـ  

واإلبــداع والتنــوع يف االقرتاحــات واملشــروعات والرقابــة, وهــذا      

األمر يتعذر بل ويستحيل مع قلة العدد ولـذلك فقـد جلـ  اجمللـس     

إىل تقليإ اللجان إىل مخس جلان أنيطت بهـا األعمـال املطلوبـة    

ليـــة وجلنـــة علًمــا أن بعـــ  هـــذه اللجـــان مثـــل جلنـــة الشـــؤون املا 

اخلدمات البلدية تقوم بعمل جلان متعددة يف جمالس مماثلة مما 

من قيامها ب عمال وخطط ومشاريع جوهرية خلدمة اجمللس  دََّح

ــك اللجــان مــع       ــر يف عطــاء وأعمــال تل ــة العــدد أث ــة ألن لقل واملدين

اإلخــالص واجلهــود الكــرب  مــن األعضــاء يف ظــل الوقــت املتــاك  

ألعضـاء غـري متفـرغني للمجـالس, وأنـا      وخصوًصا إذا علمنا أن ا
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مت كد من أن املدن األخر  أمثال جدة والدمام واملدينة وغريها 

 تعاني من املشكلة نفسها .

   إن اللـــوائح واألنظمـــة الـــيت حتـــدد صـــالحيات اجمللـــس البلـــدي

( 28)ي مـا بـني اإلقـرار والتنفيـذ قرابـة     صدرت منذ فرتة طويلـة أ 

 سنة أقول ذلك بكل مرارة.

ضــحة للــبع  لدرجــة أن بعــ  رؤســاء اجملــالس يصــفها   وهــي وا

ب نهــا مــن أقــو  الســلطات وهــي يف الواقــع كــذلك إال أن حداثــة 

اجملـــالس وكونهـــا التجربـــة األوىل يف التنفيـــذ جعـــل الكـــثريين 

ينظـــرون إىل هـــذه الصـــالحيات حبـــذر شـــديد وال يســـتخدمونها  

ــك     ــع تلــ ــل مــ ــاولون جاهــــدين تلمــــس الطريــ ــا ينبغــــي وحيــ كمــ

بعيــًدا عــن املزالــل اخلطــرة أو االصــطدام باجلهــات  الصــالحيات 

التنفيذية وخصوًصا بالبلدية وإدارتها مع وعـي األعضـاء التـام يف    

ــة مســ    ــيس البلدي ــاطل أن رئ ــع املن ول باســتمرار عــن تقــديم  ؤمجي

التقارير إىل اجمللس وهذا يعين أن رئيس البلديـة يرجـع للمجلـس    

ارة املختصـة, وهـذه   يف كثري من األمور قبـل أن يرفعهـا إىل الـوز   

ــل وقــد        األنظمــة قــد ينظــر إليهــا بعــ  األعضــاء بعــدم وضــوك ب

تكون مضطربة أحياًنـا يف ظـل كـون رئـيس البلديـة هـو رئـيس        

ــم      ــة مبعظـ ــة التامـ ــية والقناعـ ــدرات الشخصـ ــرغم القـ ــس فـ اجمللـ
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الرؤســاء مــن األمنــاء إال أنــه يوجــد استفســار نظــامي حيتــاج إىل    

 وضوك أكثر يف الدورات القادمة.

      وإن اإلنسان يقدِّر ما يشعر فيه املواطن مـن فتـور, ولنقـل بعًضـا

مــن خيبــة األمــل يف نظرتــه لتلــك اجملــالس الــيت أتصــور أنــه توقــّع 

منهــا أكثــر ممــا ميكــن, ولســت كعضــو يف جملــس العاصــمة  

الغالية يف مقام اعتذار لكنين أحس شخصًيا أنين مل أر  نتائج 

وبعـ  األعضـاء, وال    حة وهذا هـو شـعور املـواطنني إمجـاالً    واض

يعـــين هـــذا تقصـــري األعضـــاء لكـــن الرؤيـــة حتـــح كتابـــة هـــذه  

, أنش ت مـن أجلـه  األسطر ال ختدم اجملالس وال أعضائها وال ما 

أقــول هــذا حبــس الراصــد  مــن داخــل احلــدم حيــث أنــي شــاهد  

ــالي      ــح التســمية, وبالت حــال مباشــر كمــا يصــطلح املؤرخــون عل

ملضـح الوقـت دون نتـائج مرئيـة      فإني ال ألوم املواطن يف استغرابه

بالنســــبة لــــه علــــح األقــــل ســــواء يف جمــــال الرقابــــة أو تســــهيل   

 اإلجراءات أو غري ذلك مما يطمح له.

      وأخرًيا فإن وهج االنتخابات يف العام املاضـي خفـت لـيس  لًيـا

ــا كـــذلك, حيـــث كانـــت اململكـــة  ـــط     ــل وعاملًيـ فحســـب بـ

بـات يف نظـر بعـ     األنظار يف تلـك الفـرتة وكانـت نتـائج االنتخا    

اإلعالميني غري احملرتفني بواقـع جمتمعنـا احمللـي  يبـة ألمـاهلم      

وملــا يطمعــون فيــه حســب تصــوراتهم الشخصــية الــيت كــثرًيا مــا   
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ــا,        ــة غالًب ــل غربي ــا ولنق ــة أحياًن ــرتبط بتصــورات أجنبي ــت ت كان

وخصوًصا لـد  بعـ  سـدنة اإلعـالم الـذين أعلنوهـا صـراحة أن        

ربـــع ســـنوات مـــن عمرهـــا يف ظـــل الريـــاض أو غريهـــا ستخســـر أ

األعضــاء املوجــودين انتخاًبــا أو تعييًنــا, فهــل تــنجح هــذه النوعيــة 

من اإلعالميني يف توجيـه وتعبئـة النـاخبني ضـد مـن رشـحوهم أو       

 يف إعطاء انطباعات سلبية عن اجملالس؟.

نني كمــا حــاول بعــ  اإلعالمــيني والُكتَّــاب التفريــل بــني املعيَّــ   

نني ال يقلـــون , وللحـــل فـــإن معظـــم املعيَّـــواملنتخـــبني يف اجملـــالس

كفـــاءة و اســـة عـــن املنتخـــبني بـــل ويتفـــوق بعضـــهم أحياًنـــا,   

ونستغرب مـن بعـ  الـتهم املوجهـة جزاًفـا مـن بعـ  اإلعالمـيني         

 دون دليل ملموس.

ومازلنا بانتظار ما يسطره التاريخ للمجـالس أو عليهـا ألعضـائها      

مـن موقـع احلـدم راصـًدا     أو لرؤسائها وس كون ــ بإذن اهلل ـــ  و 

 ــــ ن كتــب اهلل لــي حيــاة خــالل هــذه الــدورة احلاليــة ــــ إللتجربــة 

ــؤرخ مطلــع أن      ,بوضــوك وصــراحة  ــن ألي م وســ كتب مــا ميك

ــد أضــطر        ــا وســلبياتها وق ــة وطنيــة بإ ابياته يســطره عــن جترب

للحديث عن أشخاص مباشرين ذوي عالقة بالتجربة من وسطها 

ــ ال مسح اهلل ــ لنجاك أو اإلخفاق أو من خارجها وعن دورهم يف ا
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واهلل  ,قـي وأحـتف  بهـا هلـذا األمـر مسـتقبالً      وما أزال أرتـب أورا 

 املستعان. 
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 5ــ  1العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

 ) األمريكيون(

 

 لست براصد لكل ما دار يف االنتخابات البلدية لكـنين تابعـت   

ــب عنهــا   ــا كت ــا م ــدِّ عاملًي ــهر املاضــي أن    , حيــث ق ــي خــالل الش ر ل

ة كـبرية مــن ســكان  أخـوض جتربــة وطنيـة جديــدة شــارك فيهـا فئــ   

ــنا الغاليـــةعاصـــمتنا احلبيبة) ــا االنتخابيـــة  (رياضـ , وخـــالل فعالياتنـ

اخلاصة, تقاطرت علينا وفود صحفية وإعالمية عاملية  تلفة منها 

بيـــنهم وبـــني مـــدير , وقـــد دارت بـــيين وا األوربيـــةاألمريكيــة ومنهـــ 

 لتنـــا االنتخابيـــة األســـتاذ الـــدكتور  مـــد جـــابر اليمـــاني عـــدة 

نصَّـــب أكثرهـــا علـــح فعاليـــات االنتخابـــات     إلقـــاءات و ـــاورات  

واملرحلــة اجلديــدة الــيت شــهدها وطننــا الغــالي, والثقافــة والتنظــيم    

اجلديدان واللذان سادا جمتمع الرياض خالل فعاليات االنتخابات, 

  احملــاورات بيننــا وبــني عــدد مــن الصــحفيني حــول    وقــد دارت بعــ

, وقد حاول أولئـك الصـحفيون مـن خـالل تلـك اللقـاءات       تاالنتخابا

أن يستشفوا بع  األمور اخلارجة عن االنتخابات البلدية, من ذلـك  

ما يتعلل باململكة وبالعـاملني العربـي واإلسـالمي, وب وضـاع العـراق      

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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لئك الصحفيني أرادوا االطـالع  لكة, ولعل أومواملناطل اجملاورة للم

كــانوا مــن  علــح وجهــات نظــر شــرحية مــن املــثقفني واألكــادمييني 

وجهة نظرهم عمـاد نشـاطنا يف فعالياتنـا االنتخابيـة, وهـم يقـدمون       

ــثريً    ــا أن كـــ ــة, كمـــ ــة عامليـــ ــدمات إعالميـــ ــون   اخـــ ــنهم يقومـــ مـــ

, كما أن جلهات معينة تطلب منهم ذلك باستطالعات معينة لآلراء

م حياول إيصال رسالة معينة تنطلل مـن مصـاحل بلـدانهم    البع  منه

عــن الرمسيــات, وعلــح ســبيل   مبضــامني  تلفــة بعيــًدا مبســميات و

املثــال فــإنين أذكــر بعــ  املواقــف اخلاصــة مــع أولئــك اإلعالمــيني   

 .ــ بإذن اهللــ املسلسلة , خالل عدد من املقاالت العامليني

ــامبزمندوبـــة صـــحيفة" يـــة, كانـــت األمريك "لـــوس أجنلـــوس تـ

قضيتها الرئيسة هي وضـع املـرأة السـعودية يف االنتخابـات البلديـة,      

حيــث حاولــت معرفــة رأيــي وزمالئــي يف احلملــة مــن الســماك للمــرأة  

ــ       ــافة إىل بعــ ــحة, باإلضــ ــة ومرشــ ــات كناخبــ ــدخول االنتخابــ بــ

التصــورات األخــر  عــن حــال املــرأة يف اململكــة ف بــديت هلــا وجهــة   

ــري, كمــا طلبــت منهــا مناق    بــنيت الــيت جتيــد االجنليزيــة    إشــة نظ

ف عطتها وجهة نظرها كفتاة مثقفة عاشـت   ــ وهلل احلمدــ بطالقة 

مع والديها يف أمريكا فرتة من الوقت مما مكنها من املقارنـة بـني   

ومــن خــالل اطـــالع ومعايشــة, وقـــد     ةاملــرأة الســعودية واألمريكيـــ  

ــا     ــرة ومكانتهـ ــح األسـ ــعودية علـ ــرأة السـ ــا حـــرص املـ يف أظهـــرت هلـ



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

97 

اجملتمع كصانعة للرجال وهذا هـو األهـم باإلضـافة إىل كونهـا يف     

الغالـــب  دومـــة مـــن الرجـــال وليســـت خادمـــة هلـــم كمـــا يتصـــور   

الغربيون, بل  ل تكريم واحرتام ومشاركة, مع  وجـود احلاجـة   

ــا ال     ــة فيمـ ــات  تلفـ ــب يف قطاعـ ــا بالواجـ ــا وقيامهـ ــا يف جمتمعنـ هلـ

ت الصــحفية إعجابهــا بهــذه  , وقــد أظهــريتعــارض مــع ديننــا وبيئتنــا 

النوعيــة مــن احلــديث الــذي ذكــرت أنهــا مسعــت نقيضــه مــن بعــ  

األكادمييــات الســعوديات وذكــرت لــي أمســاء بعــ  مــن أعــرفهن   

ممــن كــان هلــن وجهــات نظــر أخــر , فــدعوت اهلل هلــن بالعائلــة          

لرجــل واملــرأة ليعــرفن الســعيدة والبيــت الزوجــي املــبين علــح تعــاون ا 

ــرأة   ــيت يفنعمــة امل ــك     ال تقــدها كــثري مــن املثقفــات, وقــد ســ لت تل

ــئلة أخـــــر  تتعلـــــل بـــــبع  املرشـــــحني املنافســـــني    الصـــــحفية أســـ

ومصروفاتهم الكبرية يف  التهم االنتخابية فامتنعت عـن التعليـل   

أو اإلساءة ألي من املرشحني وذكرت هلا أن من حل اجلميع خـوض  

ــة ــا   ,التجربـ ــاتهم فمـ ــاتهم ودعايـ ــا نفقـ ــا  أمـ ــدود النظـ ــت يف حـ م دامـ

والتعليمات فهي حل هلم وهم أحرار فيها. وقد كانت حريصـة علـح   

معرفـــــة الفعاليـــــات املصـــــاحبة ملخيمنـــــا االنتخـــــابي وموضـــــوعات  

 احملاضرات واللقاءات العلمية ومؤهالت املتحدثني فيها.

وقد أبدت رغبة شديدة يف زيارة املخيم أثناء الفعاليات وكانـت   

للجمهـور باإلضـافة إىل    ًمـا عباءة سـوداء وتغطـي شـعرها احرتا   تلبس 
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أدبها وأسلوبها الراقي يف  اولة التخفيف مـن احلـرج الواقـع علينـا     

مـرأة واحـدة   يف حال دخوهلا  يم فيه املئات من الرجال وال يوجـد ا 

علح أن تكون يف  خر املخيم مع مـن يرتجـم هلـا دون     ف بدت حرًصا

د حيــث أننــا بصــد  , وكــان املوقــف صــعًبا أن تــدخل وســط الرجــال 

رصد صحفي عاملي ويف الوقت نفسه حبضرة مجهور له وجهة نظره 

الـــيت نقـــدرها وحنرتمهـــا, فكانـــت أثنـــاء زيارتهـــا جتلـــس يف  خـــر  

ــرأة       ــك امل ــا اســتغرابه حلضــور تل ــد  بعــ  مجهورن املخــيم, وقــد أب

وسط الفعاليات لكنهم اقتنعوا بعـد  ـاورة خاصـة مل تلحـ  تلـك      

 حسـن  يف ن فعالياتنـا مثـاالً  منها وكـان مرافقهـا مـ    يءالزائرة أي ش

 .التعامل معها

وأعجبـت بعـروض احملاضــرين    اسـتمعت جلـزء مـن اللقــاء العلمـي    

ــادفت  ــوًعا وجـــديتهم حيـــث صـ ــادًي موضـ ــدًياقتصـ ــاا بلـ ــل  ا حبًتـ يتعلـ

بتخصيإ بع  اخلدمات البلدية وأثـره علـح تلـك اخلـدمات, وقـد      

س لـوس أجنلـو  من املقابلة يف صـحيفة"  نشرت عن تلك الزيارة وشيء

 .يف حينها "تاميز

عـن مواقـف أخـر  مـع      ـــ  بـإذن اهلل ــ خر يف مقال قادم  ولي لقاء 

  .أولئك اإلعالميني العامليني
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 5ــ  2العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

 )الفرنسيون(

 

 مــرت اململكــة ونــر مبراحــل مــن الــتغريات اال ابيــة كــان مــن 

ــات اجملــ   ــة ا خرهــا انتخاب ــيت لس البلدي ــة   ال ــات  تلف شــهدت فعالي

لـــح رأســــها عاصـــمتنا احلبيبــــة   يف املـــدن الكــــرب  وع  وخصوًصـــا 

ــاض ــات يف العاصــمة      الري ــك االنتخاب ــرف خــوض تل ــا ش ــان لن , وك

ــن      ــثري مــ ــرتة الكــ ــك الفــ ــتقطب يف تلــ ــت تســ ــيت كانــ ــاض الــ الريــ

الصـــحفيني األجانـــب, وحبكـــم دخولنـــا يف االنتخابـــات وجتربتهـــا  

 اجلديدة  أورد بع  أحداثها.

ان لنــا بصــحبة مــدير  لتنــا األســتاذ الــدكتور  مــد  فقــد كــ

ــاة     ــة للقنـ ــية تابعـ ــع صـــحفية فرنسـ ــاء تلفزيـــوني مـ ــابر اليمـــاني لقـ جـ

, عجبــت لكونهــا املذيعــة واملصــورة واملخرجــة   ةاإلخباريــة الفرنســي

ــدة يف   ــة واملعـ ــافه   نواملعلقـ ــع اتصـ ــد, مـ ــئلتها   اواحـ ــاخلربة يف أسـ بـ

 .اوأطروحاته

ــح أخــذ لقطــات     ــت حريصــة عل ــة   كان ــا وملــدير احلمل ــة لن  تلف

                                                           

  3هــ املوافـل   1426صـفر   24 د, األحجبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال 

 (. 11875م, العدد)2005أبريل 
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, وك نهـا  وللشـوارع احمليطـة بـه    ولبع  أعضـائها وملوقعنـا وملنزلنـا   

حتاول إثبات احلقيقة ب نها تصـور بالفعـل تلـك املقابلـة وترصـد تلـك       

الفعاليــات مــن الريــاض وســط احلــدم اجلديــد عليهــا, ومــن حســن   

 احل  أننا كنا يف حي جديد.

ــا  كانــت أســئلتها عــن املــرأة يف اململ     تكــة وعــن واقــع االنتخاب

 وعن جتربتنا االنتخابية وفعالياتها املختلفة.

ألســلوب احلــوار  امــرأة عاقلــة ومدركــة ناًمــا  مــن الواضــح أنهــا

نية, س لت عن وخصوصياتنا الدي وخللفياتنا الثقافية واالجتماعية,

وكعادتنـا   ,)ومل تكـن النتـائج قـد ظهـرت بعـد(     املنافسني اآلخرين

لتنا كنا نلتزم األدب مع كـل منافسـينا وال نعلـل    لني يف  ؤوواملس

ــنهم    ــد م ــح أح ــم يف املنافســة    إال بكــل خــري عل ــا حقه ــا هل , وذكرن

 هم كــــبرًيامادامـــت تنطبــــل علـــيهم الشــــروط مهمـــا كــــان عـــدد    

ــن     ــا حنـ ــا مبـ ــا أجبناهـ ــام, كمـ ــون بالنظـ ــل, ويلتزمـ ومـــؤهالتهم أقـ

 ًقــا وأن هلــا حقو  مقتنعــون فيــه فيمــا يتعلــل بوضــع املــرأة يف بالدنــا       

كــثرية, كمــا أن لكــل جمتمــع خصوصــياته يف مجيــع القضــايا       

بع  الفرنســيني بــولــيس يف قضــية املــرأة فقــط, رافقهــا يف اللقــاء   

, وكانــت هلــم تعليقــاتهم تخصصـني يف الشــرق األوســط وقضــاياه امل

 اخلاصة اليت تدل علح مد  اهتمامهم.
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 يف حينـه, وقمنـا برصـده, وقـد     ذلك اللقاء تلفزيونًيـا  وقد مت بث

أشاد من شـاهده بقـدرة تلـك اإلعالميـة الفرنسـية, رغـم أنهـا كمـا         

, إال أنها برعت يف كانت معلقة ومصورة ومقدمة و رجةذكرت 

 .ًعاإظهار قدرة اإلعالمي الفرد حينما يكون مبد

مع اإلعالميني الفرنسيني كان لنـا لقـاء مـع     اتللقاء واستمراًرا 

" كـان رجـاًل عـاقاًل    ريربيري ب"الفرنسية "ليفيجارواصحيفة"مندوب 

ببع  العربيـة إال أنـه  ثـر احلـديث باإلجنليزيـة ليضـمن الفهـم         ملًما

ــتاذ      ــة األسـ ــدير احلملـ ــع مـ ــت مـ ــا, كنـ ــئلته وإجاباتنـ ــحيح ألسـ الصـ

أسـئلته الـيت   لـح  الدكتور  مد جابر اليمـاني نتعـاون يف اإلجابـة ع   

ــا وللمجتمـــع   تـــدل علـــح فهـــم  عميـــل للمجتمعـــات اإلســـالمية عموًمـ

, لديه خلفية قوية عن مواطن الصراع يف الشرق ي خصوًصاالسعود

األوسط, فهو صـحفي فرنسـي متخصـإ بشـؤونها,نيزت أسـئلته      

بالعقــل والتمييــز كحكمــة الفرنســيني يف أوضــاع العــراق, كــان    

اللقاء معـه بعـد ظهـور نتـائج االنتخابـات وبعـد جناحنـا  وزمالئنـا يف         

ن مؤهالت وإمكانـات  تلك النتائج املعلنة, وكان تركيز أسئلته ع

من أعلن فوزه يف االنتخابات, وعن ما ذكرته الصحف العامليـة مـن   

كــون الفــائزين مــن تيــار إســالمي, وتعليقنــا علــح مــا ذكــر, وقــد    

ني اململكة ووضعها يف االنتخابات, وبـني  بتطرقت املقابلة ملقارنات 

دول أخـــر  يف العـــامل اإلســـالمي مثـــل تركيـــا ودول اخللـــيج وعـــن  
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األوىل ونتائجها وجتارب تلك الدول ونتائجها, كمـا تطـرق   جتربتنا 

يف أسئلته إىل ما أشيع من حتالف بني الفائزين يف االنتخابات  وعن 

موقفنا من تلك األمور وعـن مـا ذكرتـه مـن وسـائل اإلعـالم العامليـة        

ــات,   ــك االنتخاب ــاجحني يف تل ــا مرتبطــة    عــن الن ــت إجابتن وقــد كان

مـن   سلم احملاف  وت هيل الناجحني فيهبواقع اململكة وجمتمعها امل

ــه بكافــة شــ     رائحه مســلم وجهــة نظــر هــذا اجملتمــع والــذي نــر  أن

املقابلــة يف  وقــد نشــر نتــائج تلــكفلــيس بيننــا مــن هــو لــيس مبســلم, 

يف حينهــا, واستحســن اللقــاء وأشــار  "ليفيجــاروصــحيفته الفرنســية"

م أنـاس  , ووصفهم بـ نه دال املوجود لد  من نت مقابلتهمإىل االعت

معتدلون, كم أثنح علح موقفنا من املرشـحني اآلخـرين وذكـر مـا     

رددنا عليه بصدد رسائل اجلوال وبراءة املرشحني منها, كما أثنـح  

علح مقارنتنا بالدول األخر  مثل تركيا وبع  دول اخللـيج وأشـار   

نتخابــات الريــاض العاصــمة ُيعــد  إىل أن فــوز مثــل هــذه النوعيــة يف ا 

 . جمتمع اململكة احملاف يف أمًرا طبيعًيا
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 5ــ  3العاملي  عالمواإلفعالياتنا االنتخابية 

  ) األمريكيون(

 

 ونواصــل احلــديث يف هــذا املقــال عــن مواقــف أخــر  لالعــالم       

العـــاملي مـــن فعاليـــات االنتخابـــات البلديـــة الـــيت شـــهدتها عاصـــمتنا 

ــوع       ــابيع وموضـ ــدة أسـ ــل عـ ــة قبـ ــنا احلبيبـ ــة رياضـ ــوم الغاليـ ــع اليـ مـ

 ميني األمريكيني.اإلعال

كــان ضـــمن زوارنــا يف فـــرتة االنتخابـــات منــدوب مـــن صـــحيفة    

, كانــت أســئلته متعــددة عــن التجربــة األوىل     "شــيكاغو تربيــون "

)قبــل ظهــور  ملكــة وموقفنــا منهــا, وقناعتنــا بها   لالنتخابــات يف امل

وقد كـان ردنـا عليـه أننـا لـوال قناعتنـا بهـا ملـا خضـناها,           ,النتائج(

يل إما أن نـؤمن بصـناد  مبا تظهره النتـائج املقبلـة)   نعونكما أننا مقت

( وقــد نقــل عنــا نفــس العبــارة يف صــحيفته, االقــرتاع أو ال نــؤمن بهــا

مـن مرشـحني  خـرين فكـان ردنـا      كما س ل عن الدعم املقـدم لنـا   

فخــربات العــاملني يف  لتنــا  ,أننــا مل حنصــل علــح دعــم مــن أحــد )

ة فعالياتنـا, وحنـن نقـوم    لتغطيـ  ـــ  وهلل احلمـد ـــ  وإمكاناتنا كافيـة  

 بإعمالنا بالشكل الصحيح واملطلوب(.
                                                           

  هــ املوافـل   1426صفر  28, اخلميس ريدة اجلزيرةجبُنشر هذا املقال

 (. 11879م, العدد) 2005أبريل  7
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ــت نتــائج         ــه كان ــن مقابلتنــا مع ــدما نشــر الصــحفي شــيء م وعن

دي ملدينـة الريـاض قـد ظهـرت, فنشـر عـن       لـ االنتخابات للمجلس الب

ه تلك األحدام, وحاول تصوير األوضاع يف اململكة مـن وجهـة نظـر   

ــاره اخلـــاص  غوطات احملليـــة ,  ـــاواًل تصـــوير بعـــ  الضـــ   ومبنظـ

واخلارجية حول هذه االنتخابات, كما نشـر بعـ  التعليقـات علـح     

ن إىل التيـــار خلفيـــة املرشـــحني الفـــائزين باالنتخابـــات وأنهـــم ينتمـــو 

, وأجــر  مقــابالت مــع بعــ  املــثقفني لكنــه اعــرتف يف  اإلســالمي

ــة و  ــع الســــعودي الدينيــ يــــة املرشــــحني فخبلتعليقــــه خبلفيــــة اجملتمــ

إىل عـزم عـدد مـن املرشـحني الـذين مل ينجحـوا       ية,كما أشار ملالع

يف االنتخابات علح تقديم لوائح اعرتاض علح النتـائج الـيت ظهـرت,    

كما تعـرض يف ذلـك التحقيـل حلقـوق املـرأة يف السـعودية, وحـاول        

وأنها رمبا يكون  اتاإلشارة إىل أن النوعية اليت جنحت يف االنتخاب

ــة ن      ــرأة حســب وجه ــن امل ــاص م ــا اخل ــا موقفه ظــر بعــ  املــثقفني   هل

السعوديني الـذين أشـار إىل أمسـائهم وقـد نشـر ذلـك الصـحفي تلـك         

 . "االنتخابات يف السعودية:"األخبار يف مقاله اخلاص عن

ومـــن الغريـــب أثنـــاء مقابلتنـــا لـــه حرصـــه علـــح معرفـــة خلفيـــات   

املــثقفني يف اجملتمــع الســعودي عــن السياســة األمريكيــة يف منطقــة 

الل األمريكي للعراق ونظرة السـعوديني  الشرق األوسط وعن االحت

له بكافة شرائحهم, وعن السياسة األمريكية يف فلسطني, وعـن  
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ونظـرة اجملتمـع السـعودي هلـا بعيـًدا      العالقات السعودية األمريكيـة  

, وقـد حصـل منـا علـح اإلجابـات الـيت كنـا        عن التوجهات الرمسيـة 

عـ  تلـك   نر  أنهـا يف مصـلحة بالدنـا وجمتمعنـا وأمتنـا, وكانـت ب      

مـا يـرتبط بالورطـة األمريكيـة       ل اتفاق معه خصوًصـا  اإلجابات

ني تسـميتها  يف العراق كما حيلو للكثري من العـرب و بعـ  الغـربي   

عــن التلميــع اإلعالمــي األمريكــي,     عيــًدا لواقــع األحــدام ب  نظــًرا

 والفربكة الدعائية.

ــن الت    ــيء مـ ــه إىل شـ ــار يف مقالـ ــد أشـ ــو  وقـ ــي حنـ ــه األمريكـ وجـ

يف ذلك علح ما قاله الرئيس األمريكي يف خطابه  عتمًدااململكة م

عـن نيـاتهم    ـــ  اخلطـاب االحتـادي  ــ السنوي املشهور يف الكوجنرس 

االطالع  يف السياسة اخلارجية املقبلة يف العامل, وملن أراد املزيد من

 فرباير. 12يف  "شيكاغو تربيوفقد كان حتقيقه ضمن عدد"
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 5ــ  4العاملي  معالواإلفعالياتنا االنتخابية 

  ) الربيطانيون(

 

 كان ضمن املندوبني الصـحفيني الغـربيني الـذين قابلنـاهم أثنـاء     

 لتنـــا االنتخابيـــة ألعضـــاء اجمللـــس البلـــدي لعاصـــمتنا احلبيبـــة       

وتقـيم يف لنـدن وجتيـد     "الفاينانشيال تاميز"مندوبة (رياضنا الغالية)

ــت       ــاني, كان ــود إىل أصــل لبن ــا تع ــث أنه ــة حي ــا عــن  العربي خلفياته

 .ملني العربي واإلسالمي قوية جًداالسعودية وعن العا

زارتنا يف منتصف النهار يف  يمنـا االنتخـابي يف وقـت ال توجـد     

فيه فعاليات سو  املعرض املصاحب ملخيمنا. وقـد أدركـت أن هـذا    

الوقت للزيارة يبعـد عنـا احلـرج مـع كـثري مـن النـاخبني املتواجـدين         

ــا   ــذين مل يعتـ ــاء والـ ــابي    مسـ ــيم انتخـ ــاء يف  ـ ــة النسـ ــح رؤيـ دوا علـ

تمع الـذي  اجمل صإ للرجال ويف هذا واقع فرحنا به فهو يرتبط ب

 .حنن جزء منهم

اطلعت الصحفية علح فعالياتنا املختلفة وحاولت أن تعرف نوعيـة  

املتقدمني للرتشيح وخلفياتهم الثقافية والدينية, وحينمـا استعرضـنا   

                                                           

  9هـ املوافل 1426صفر  30السبت  ,جبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال 

 (. 11881م, العدد)2005أبريل 
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اتهم األكادميية والعمليـة, وصـفتهم   هلا جمموعة من األمساء وخلفي

اظ كمــا بــ نهم رجــال أعمــال أو مــدراء مــع كــونهم متــدينني أو وعَّــ 

 وصفت بعضهم يف مقاهلا بعد ذلك.

حاولـت أن تعـرف موقفنـا مـن العنـف واإلرهـاب فبينـا هلـا أننــا مل         

نكتفي بإعالن موقفنا املضاد لإلرهاب صراحة بل جعلنـا جـزء مـن    

لتوعيـــة ضـــد اإلرهـــاب وأفكـــاره, فكانـــت فعالياتنـــا يف املخـــيم  ل

ضـد   , كما أن شعارنا مًعـا معظم أمسياتنا الشعرية يف هذا االجتاه

, إضـافة  احملاضرين أثنـاء تقـديم  اضـراتهم   اإلرهاب يعلو لوحات 

مـن  إىل طرحنا بعـ  اجلزئيـات املرتبطـة بـاألمن يف مدينـة الريـاض       

ــف   ــاون يف مكافحــة العن ــا حــدثناها عــن اهل  خــالل التع جــوم , كم

ــفهم       ــعبها ووصــ ــة وشــ ــد اململكــ ــي ضــ ــالم الغربــ ــف يف اإلعــ العنيــ

وهــذا يف غــري  لــه, وذكرتهــا أن     بالوهــابيني وربطهــم بــالعنف,  

العنــف املتــدينني احلقيقــيني يف اململكــة هــم اجلبهــة األوىل ملقاومــة  

نتيجــة أحــدام العنــف الــيت شــهدتها  كمــا أنهــم هــم املتضــرر األول  

ظـم مـا ذكرنـاه أثنـاء املقابلـة عـن       اململكة والعامل, وقد نشـرت مع 

 هذا املوضوع.

وقـــد حاولـــت أن تـــتلمس الفـــروق بـــني املتـــدينني ومـــن مســـتهم        

ــذه     ــح هـ ــي علـ ــع حتفظـ ــا ذكرت)مـ ــرباليني كمـ ــاملتحررين أو الليـ بـ

وأنـه   ا عموًما خلفية اجملتمع السـعودي التسمية والتصنيف( وبينت هل
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ت أخــر  جمتمــع متــدين وأنــه حتــح يف حالــة وجــود توجهــا  هيف غالبــ

فهناك نقاط اتفاق بني الكـثري منهـا ومـن ذلـك االنتخابـات احلاليـة       

ــالتخوف       ــت الصــحفية اإلحيــاء ب ــا حاول ــا, كم ــع أن يتبعه ــا يتوق وم

الرمسـي مـن االنتخابـات وأظهــرت هلـا أنـه ال يوجــد ختـوف مـن هــذا        

ــا  ــة مــن وزارة الشــؤون    تاألمــر فعمليــة االنتخاب نظمــت بكــل حيادي

واضـح جـادون يف إعطـاء النتـائج الصـحيحة       البلدية, وأنهم فيما هو

ــفة ــرت إىل أن   )واملنصـ ــا أشـ ــائج( كمـ ــالن النتـ ــل إعـ ــذا قبـ وكان هـ

االنتخابات ليس فيها معارضة فهـي جـزء مـن نظـام رتـب مـن الدولـة        

هدفه املشاركة الشعبية للتوجيه ولـيس للمواجهـة باإلضـافة إىل أن    

صـوري  نصف أعضاء اجمللـس البلـدي سـيكونون مـن املعيـنني ويف ت     

أن الكــل ســيخدم املصــلحة العامــة ملدينــة الريــاض ســواء كــانوا        

 معارضة.ومنتخبني أم معينني, ولسنا بصدد تقسيم 

وقــد نشــرت فقــرات مــن مــا دار  يف اللقــاء يف حينــه يف صــحيفة    

مـا يتعلـل    وخصوًصـا  , حسب صياغتها اخلاصة"الفاينانشال تاميز"

النتخابـــات. كمـــا بنظرتنـــا للمـــرأة ,أو بعـــدم مشـــاركة املـــرأة يف ا 

نشرت بع  حتليالتها اخلاصة عـن الفعاليـات, ومـن ذلـك إشـارتها      

إىل العدد الكبري للمتقدمني للرتشيح وحرص  بعضهم علـح طباعـة   

, املنشــورات الــيت حتمــل ســريهم الذاتيــة باإلضــافة إىل الفعاليــات      

, صــحفيني الغــربيني ــــ مــع األســف الشــديد ــــمــن ال وكعــادة كــثرٌي
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اإلشارة إىل أحدام احلـادي عشـر مـن سـبتمرب  حـني       فإنها مل ترتك

حديثها عن السعوديني. وعلح كـل فـإن مـا كتبتـه عـن االنتخابـات       

ومــا ربطتهــا بــه مــن أوضــاع عامــة يف الســعودية يســتحل القــراءة مــن  

يف العاشـر   "الفينانشال تـاميز طلعني واملثقفني حيث نشر يف عدد"امل

    م.2005سنة من فرباير
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 5ــ  5العاملي  عالمواإلالياتنا االنتخابية فع

 ) األمريكيون(

 

رياضــنا  ة كــبرية مــن ســكان عاصــمتنا احلبيبة)   فئــ  شــاركت

, يف فعاليات االنتخابـات البلديـة, وتقـاطرت علـح اململكـة      (الغالية

وفـــود صـــحفية وإعالميـــة عامليـــة  تلفـــة منهـــا األمريكيـــة ومنهـــا  

اصـــة مـــع اإلعالمـــيني األوربيـــة, ونواصـــل احلـــديث عـــن مواقـــف خ

 الغربيني.

بعد ظهور نتائج االنتخابات دعيـت مـن قبـل صـديل عزيـز لغـداء        

ــن        ــدد م ــريكيني. إضــافة إىل ع ــحفيني األم خــاص ضــم بعــ  الص

ــتم ــا    املهـ ــاء علمًيـ ــان اللقـ ــة, كـ ــعودية األمريكيـ ــات السـ ني بالعالقـ

شــهده عــدد مــن املهــتمني واملتخصصــني مــن الطــرفني      اســتطالعًيا

جهــات النظــر حــول العالقــة بــني أمريكــا والســعودية   بودلــت فيــه وُت

والعاملني العربي واإلسالمي, وقد تطرق احلوار النتخابات اجملـالس  

البلديــة, والتنظــيم الــذي حــدم خالهلــا ووجهــة نظرنــا اخلاصــة بعــد 

ا نشر عـن تلـك االنتخابـات. وخصوًصـا     ظهور النتائج وتعليقنا علح م

ــا  عــداد إرشــحني الفــائزين وحــول  حــول امل مــا يتعلــل مبــا دار إعالمًي

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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املتقــدمني لالنتخابــات وحــول التوقعــات املقبلــة يف اململكــة والــتغري   

املتوقع يف بع  املواقف واملوقف الشعيب مـن اإلرهـاب والعنـف وقـد     

ا هلـم أن مشـكلة العنـف    نت املناقشة لكل ما طرك من قبلهم وبينَّـ 

قدراتنا البشـرية  يف اململكة أول ضحاياها وم أنناالدائر يف املنطقة 

واالقتصـــادية واألمنيـــة هـــي الـــيت تـــدفع الـــثمن مبســـتواها الشـــعيب   

بــني  اًمــاوالرمســي, ولــذلك علــح املختصــني واإلعالمــيني التفريــل ن

اإلرهاب الذي هو نشاز عن جمتمعنا وبني جمتمع اململكـة الرمسـي   

والشــعيب الــذي  يعــاني األمــرين مــن عمليــات العنــف واإلرهــاب الــيت  

ألن ما  .بينها وبني اإلسالمال يربط بينها وبني اململكة وال ينبغي أن 

 ــري مــن عنــف يف العــامل مل نقــم يف اململكــة أو العــاملني العربــي    

واإلســــالمي يف يـــــوم مــــن األيـــــام بـــــالربط بينــــه وبـــــني الـــــديانات    

ــوة   مــــثاًلكالنصــــرانية  بــــل حتــــح العنــــف اإلســــرائيلي ضــــد اإلخــ

ــه و  ــربط بينـ ــطينيني مل نـ ــني اليهوالفلسـ ــدواًنا  بـ ــاه عـ ــل اعتربنـ ــة بـ ديـ

 .صهيونًيا

وقد حاول بع  األمريكيني من صحفيني و خرين متخصصـني  

ن علـح السياسـة   ول عـن مـا ن خـذه حنـن السـعودي     ؤايف العالقات الس

األمريكيــة يف املنطقــة, فكــان الــرد شــبه املتفــل عليــه مــن معظــم   

املشــاركني أن أمريكــا يف معظــم سياســاتها يف املنطقــة ال تراعــح   

, بـــل إن سياســـتها يف املقـــام األول  وال مصـــاحل اآلخـــرين حلهامصـــا
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مـن األحيـان مـا     املصاحل اإلسرائيلية الـيت كـثرًيا   تنطلل من مراعاة

ــافة إىل املعارضـــة   تكـــون معارضـــة للمصـــاحل األمريكيـــة, باإلضـ

املؤكدة للمصاحل العربية كما مت اإلشارة إىل الورطـة األمريكيـة   

, كما أنها ستساهم يف منو كا مثنهاالعراق واليت ستدفع أمرييف 

 .اإلرهاب يف املنطقة

ــوزراء        ــيس ال ــال رئ ــار قــد جــاءت باغتي قبــل اللقــاء كانــت األخب

ا مـن  فالحظنـا حرصـا شـديدً    ـــ  ر ـه اهلل ــ  اللبناني رفيل احلريري

هؤالء الصحفيني علح معرفـة ردود الفعـل يف العـامل العربـي, وعلـح      

ضـاع  علـح متابعـة بعـ  األو    احريصًـ  وجه الدقة كان الـبع  مـنهم  

يف سوريا الـيت كانـت  ـط أنظـار      يف املناطل اجملاورة  وخصوًصا

الكثري منهم سواء يف احلصول علح املعلومات عنهـا وعـن قوتهـا يف    

ــا اســتدعح ختطــيط بعضــهم        ــة وعــن ســيطرتها يف لبنــان مم املنطق

, ألمور وإجراء بع  املقابالت هناكلزيارة سوريا للتحقل من هذه ا

قادمة يف لبنان كان من الواضح أن احلديث عن سياسة أمريكا ال

للعـرب يف املنطقـة بغـ      عـادٍ خدمـة طـرف  خـر مُ   ومع سوريا هدفها 

النظر عن مصاحل أمريكا اخلاصة, كما أن مقتل احلريري أعاد 

زاع العالقات األمريكيـة الفرنسـية أفضـل ممـا كانـت عليـه بعـد نـ        

ــراق   ــوادم يف العــ ــبب احلــ ــل بســ ــطويــ ــك  , وقــ ــ  تلــ ــت بعــ د كانــ
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ــثقفني     ــريكيني واملـ ــحفيني األمـ ــني الصـ ــاق بـ ــل اتفـ ــات  ـ املطارحـ

 .السعوديني, ظهر بع  منه فيما نشر من حتقيقات بعد ذلك اللقاء
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 التعاون بني اجلامعات

 

املعروف أنه يوجد يف اجلامعات علـح مسـتو  العـامل خـربات      من

وثقافيــة علــح مســتويات عليــا يف الــبالد الــيت تتواجــد فيهــا,     علميــة

باإلضافة للخربات املتواجـدة يف مراكـز البحـث العلميـة, وتتنـافس      

اجلامعات ومراكز البحث املختلفة يف البالد ذات احلضارة العلمية 

ا يف علح جلب اخلـربات األكادمييـة والعلميـة لتنـافس بعضـها بعضًـ      

أن بعــــ   يف أمريكـــا وأوروبـــا مـــثالً   لفـــة, فنجـــد   اجملـــاالت املخت 

اجلامعــات حتــرص علــح اســتقطاب املشــاهري مــن العلمــاء والبــاحثني 

وتهي  هلم كـل املغريـات لينضـموا إىل صـفوفها, وتتنـافس يف ذلـك       

 تنافًسا عجيًبا يبعث علح الدهشة يف كثري من األحيان.

فإذا حصلت أي جامعة من اجلامعات علح أحـد اخلـربات النـادرة    

إ معني فإنها تكسب بـذلك مسعـة خاصـة جتعلـها تتفـوق      يف ختص

ن ذلـك يـؤثر علـح    إعلح نظرياتهـا مـن اجلامعـات األخـر  وبالتـالي فـ      

تقييم اجلامعة العلمي واألكـادميي علـح املسـتويات احملليـة يف تلـك      

البالد وعلح املستويات العامليـة, ممـا يـؤثر يف زيـادة أعـداد الطـالب       

                                                           

    ــال ــبالد ُنشــر هــذا املق ــاء جبريــدة ال ــع اآلخــر  رب 26, الثالث ـــ 1414ي ه

 (.10689م, العدد)1993أكتوبر  12املوافل 
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ــث ت   ــة حيـ ــك اجلامعـ ــدمني لتلـ ــها   املتقـ ــة يف دخلـ ــك اجلامعـ ــد تلـ عتمـ

ومصروفاتها علح ما ت خذه من رسوم دراسية علـح الطـالب, كمـا    

مليــة بعــد يــؤثر ذلــك علــح مكانــة طالبهــا املتخــرجني وفرصــهم الع   

كـثرًيا مـا مسعنـا عـن جامعـات عريقـة        التخرج, ويف أمريكـا مـثالً  

ومشــهورة فــإذا زرتهــا وجــدت أن مبانيهــا ومعســكراتها اجلامعيــة       

ــح املســتو  األكــادميي تعــد مــن أرقــح     متواضــعة  جــًدا ولكنهــا عل

ــيت نســتطيع        ــد تــزور بعــ  اجلامعــات ال ــات, ويف املقابــل ق اجلامع

تسميتها جامعات الظل وجتد مبانيها ومعسكراتها علـح مسـتويات   

عاليــة مــن الفخامــة والروعــة والتكامــل, ولكنهــا علــح املســتو         

كانة ومقارنة العلمي واألكادميي متواضعة وال تكاد تذكر هلا م

ــة األوىل إىل   باجلامعـــات األخـــ  ــذا بالدرجـ ــرد هـ املســـتويات ر , ومـ

العلميـة املتدنيـة يف تلـك اجلامعـات نتيجـة لعـدم وجـود خـربات نــادرة         

ــة      ــط األكادمييـ ــداد اخلطـ ــاهمون يف إعـ ــهورين, يسـ ــاتذة مشـ وأسـ

 ويقومون بالتدريس بطريقة تنافس اجلامعات األخر .

عــامل إىل األســاتذة الزائــرين    وتلجــ  كــثري مــن اجلامعــات يف ال    

س بها الذين ميضون فرتة  ددة يف اجلامعة يقومون خالهلا بالتدري

يطرحــون فيهــا بعًضــا مــن خــربتهم  ملــدة  ــددة بفصــل دراســي مــثاًل

ــات الــــيت    ــاتذة يف اجلامعــ ــا األســ ــا الطــــالب وأحياًنــ ــتفيد منهــ ليســ

 يزورونها.
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يـان أيـام   وحنن نالح  أن اجلامعات السعودية يف كثري من األح

عزهــا تلجـــ  إىل هــذه الطريقـــة لالســـتفادة مــن أســـاتذة اجلامعـــات    

العربيــة والعامليــة, وقــد الحظــت أن هنــاك العديــد مــن اجلامعــات         

ـــ  السعودية تستفيد من األسـاتذة الزائـرين مـن اخلـارج ولكنهـا مـع       

ـــ األســــف الشــــديد ــاتذة    ـــ ــن األســ ــتفيد مــ ــه ال تســ يف الوقــــت نفســ

لسعودية يف الداخل, وهي جامعات قريبـة  املتواجدين يف اجلامعات ا

قــد تكــون يف بعــ  األحيــان يف نفــس املدينــة الــيت تقــع فيهــا تلــك    

اجلامعــة, وقـــد تكـــون تلـــك اخلـــربات يف اجلامعـــات الســـعودية يف  

 كثري من األحيان أفضل بكثري من الزائرين من اخلارج.

 وإنين باملناسـبة أدعـو وزارة التعلـيم العـالي واجلامعـات السـعودية      

إىل االهتمــام بتبــادل اخلــربات فيمــا بينهــا يف التخصــإ الواحــد,       

واالســتفادة مــن بعضــها الــبع , وأن ال يكــون الــروتني واحلــواجز   

ـــ  النفسية وراء هذه القطيعة العلمية واألكادميية اليت هي موجـودة  

سواء أقررنا بذلك أم أنكرنـاه, وإن مثـل هـذا     ــ مع األسف الشديد

ع العلمي علح األسـاتذة يف اجلامعـات السـعودية    التعاون سيعود بالنف

كما سيعزز من العالقة بني اجلامعـات واألقسـام العلميـة املتشـابهة     

فيهــا, وأنــا ال أدعــو إىل عــدم االســتفادة مــن األســاتذة الزائــرين مــن  

اجلامعــات اخلارجيــة بــل أدعــو إىل االســتمرار يف ذلــك وت كيــده يف 

ــا ول   ــالنفع علـــح جامعاتنـ ــود بـ ــا يعـ ــه  كـــل مـ كـــنين يف الوقـــت نفسـ
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اســـتغرب عـــدم االســـتفادة مـــن األســـاتذة الســـعوديني يف اجلامعـــات  

الســعودية نفســها ويف اجملــال نفســه و خصوًصــا أنــه يوجــد لــدينا يف  

مــن اخلــربات العلميــة مــا يفــوق   ــــ وهلل احلمــدــــ جامعاتنــا الســعودية 

ــدعوة ليســت        ــا أن هــذه ال ــة, كم ــن اجلامعــات اخلارجي ــثري م الك

ــة للجا ــة    موجهـ ــات العســـكرية والرتبويـ ــل أن الكليـ ــط بـ ــات فقـ معـ

وغريها من الكليات القائمـة بـذاتها مـدعوة لالسـتفادة مـن بعضـها       

الـنقإ الـذي تعانيـه     سـد البع  ومن أساتذة اجلامعـات احملليـة يف   

ربات اآلخــرين يف التخصــإ  بعــ  األحيــان ويف االســتفادة مــن خــ    

 .واهلل من وراء القصداملشرتك, 
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 التعليم الفين والتوظيف

 

أن الدول املعاصرة تهتم بدرجة كبرية جًدا بدراسـة نسـب    الشك

البطالة يف جمتمعاتها, وتضع تبًعا لذلك خطط التشغيل والتوظيـف  

واألنشطة االقتصادية اليت حتد مـن ظـاهرة البطالـة, وتسـاعد علـح      

إ اد فرص عمل, وتشغيل أكرب عـدد ممكـن مـن النـاس, ملـا يف      

نشـغال النـاس   إن عائـد اقتصـادي واجتمـاعي وأمـن سياسـي ب     ذلك مـ 

وت مني معاشهم والقضاء علح البطالة وما ينتج عنها مـن مشـاكل,   

ــتم بهــذه       ــدول املعاصــرة ته ــة يف ال ــإن السياســات التعليمي ــالي ف وبالت

القضية تبًعا لذلك اهلدف وتوىل التعليم الفـين عنايـة خاصـة, حيـث     

لتخصصـــات املناســـبة حلاجـــات يـــتم التوســـع فيـــه ونشـــره وإ ـــاد ا 

اجملتمـع والــيت هلــا عائـد اقتصــادي طيــب, أو الـيت تســاهم يف زيــادة    

التصــدير والنشــاط االقتصــادي, ومــن هنــا فــإن املســئولني يف هــذه    

البالد أولـوا عنايـة خاصـة بـالتعليم الفـين والتـدريب املهـين مبختلـف         

ؤسسـة  جماالته حيث انتشرت الكليات التقنية واملعاهـد التابعـة للم  

العامة للتعليم الفين والتدريب املهين وغريهـا مـن املؤسسـات املهتمـة     

بهذا األمر, ومع ذلك التوسع الكبري فإن الزيادة يف عدد املتقدمني 
                                                           

    ــال ــبالد ُنشــر هــذا املق ــاء جبريــدة ال ــع اآلخــر   26, الثالث ـــ 1414ربي ه

 (.11109م, العدد)1994ديسمرب  13املوافل 
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كــرب مــن ذلــك التوســع ألتلــك اجلهــات التعليميــة والتدريبيــة كانــت 

ن احلصــول علــح قبــول يف تلــك الكليــات أو املعاهــد أو  إوبالتــالي فــ

 يصعب علح الكثريين.املؤسسات 

شك أن بالدنا حتتـاج إىل املزيـد مـن التوسـع يف هـذه النوعيـة        وال

مــــن التعلــــيم لتســــد حاجــــة البلــــد مــــن اخلــــربات الفنيــــة املختلفــــة  

والضـرورية. حيـث أننــا نعلـم مـن خــالل إحصـائيات دقيقـة أن هنــاك       

ألوف املاليني من الرياالت خترج من البلد سنوًيا عـن طريـل العمالـة    

بية, وهذه األموال ميكن أن يستفيد منها الوطن ويوفرهـا يف  األجن

الداخل ملؤازرة العمالة والكـوادر الفنيـة السـعودية وتشـغيل املوجـود      

االقتصادية احملليـة والنـاتج    ةمنها كما ينبغي مما يزيد من احلرك

 احمللي.

وهناك العديد من املشـكالت الـيت تواجـه املتخصصـني الفنـيني      

ومـن أهـم   معاهد وكليات التعليم الفـين وغريهـا,   أو اخلر ني من 

تًبـا أو مكاًنـة للتوظيـف يف القطـاع     ارذلك عدم وجود فـرص مقنعـة   

ن إاخلاص, وقلة الوظائف املخصصة هلم يف القطاع العام وبالتالي ف

الكثري من اخلـر ني يعـانون مـن البطالـة, وميكـن االطـالع علـح        

القطـاع التعليمـي    بع  اإلحصائيات اخلاصة بتوظيف خر ي هـذا 

وحتديد األرقام ملعرفة حجم هذه املشكلة اليت حتتاج إىل نظر جاد 

فالقطاع اخلاص قطـاع جتـاري حيـرص علـح تـوفري مـا يسـتطيع مـن         
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كــرب قــدر مــن الــربح, وهــذا  أاملرتبــات واملصــروفات لكــي يضــمن 

األمر طبيعي جًدا بالنسبة هلم وبالتالي فإن أصحاب القطاع اخلاص 

ــ ون إىل  ــة   يلجــ ــن العمالــ ــاتهم مــ ــوفري احتياجــ ــة لتــ ــة األجنبيــ العمالــ

 واخلربات الفنية وبالتالي فإنه ال يوظف أولئك اخلر ني إال ما ندر.

وأما القطاع العام أو احلكومي فإن الوظائف الفنية  دودة يف 

غالب القطاعات, حيث يستعاض عنها بالعقود سواء يف الصيانة أو 

ــة,   التشــغيل أو اإلنشــاء مــع شــركات     ليــة لكــن عمالتهــا أجنبي

وبالتــالي فــإن فــرص هــؤالء اخلــر ني يف العمــل تقــل, ويف تصــوري  

ــيانة يف    ــام التشـــغيل والصـ املتواضـــع أنـــه البـــد مـــن التوســـع يف أقسـ

القطــاع احلكــومي, عــن طريــل تطــوير األقســام املوجــودة يف تلــك     

واعتمــاد الوظــائف اخلاصــة بهــا وتســيري أمورهــا بنفســها  تالقطاعــا

ــا عــ  ــيت     عوًض ــالً ال ــع الشــركات, ويف تصــوري أن املب ــد م ن التعاق

ستصرف مرتبات للفنـيني السـعوديني الـذين يقومـون بالعمـل عوًضـا       

مــن الشــركات ســتكون أقــل ممــا ت خــذه الشــركات والعمليــة يف   

غالبهــا قضــية تغــيري بنــود, ومــع أن هــذا الكــالم جمـــرد رأي, ال        

ين أدعــو أقصــد منــه ضــرر الشــركات واملؤسســات اخلاصــة, إال أنــ

ــة, والنظــر يف       ــتها جبدي ــف وامليزانيــات دراس ــئولني عــن التوظي املس

ــود ــات     ةالعـ ــل القطاعـ ــة يف كـ ــام الفنيـ ــيع األقسـ ــاد أو توسـ إىل إ ـ

احلكومية, أو االشرتاط علح الشركات اليت تقـوم بهـذه األعمـال    



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

122 

تشــغيل الفنــيني الســعوديني فيهــا مبرتبــات معقولــة, وإ ــاد فــرص     

ــة   كــرب مــن خــالل ذلــك   أعمــل  ــات التقني خلر ــي املعاهــد والكلي

 واهلل املستعان. ,واملهنية وما شاكلها
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 التلفزيون واحلركة الثقافية

 

وســيلة معاصــرة وهامــة مــن وســائل إيصــال   نال شــك أن التلفزيــو

املعلومــات إىل النــاس, ولــذلك فهــو مــن أهــم الوســائل اإلعالميــة بــل  

الزمان, حيث يلعب دوًرا هاًمـا وحساًسـا    والتعليمية احلديثة يف هذا

ــدر       ــه واإلصــالك أو يف الفســاد ال ق ــاة البشــر ســواء يف التوجي يف حي

اهلل, وال شـك أن احليــاة الثقافيــة ألي أمــة مــن األمــم أو جمتمــع مــن  

اجملتمعــات هلـــا ت ثريهـــا وهلـــا وجودهـــا يف هـــذه الوســـيلة, وكانـــت  

العربيــة تبــث بــرامج   احملطــات التلفزيونيــة وال تــزال يف اجملتمعــات    

ــا   ــة وبن ــة هام ــدايات     ءةثقافي ــا يف ب ــات وخصوًص ــثري مــن األوق يف ك

ظهور التلفزيون يف العامل العربي بل وإىل وقت قريـب وحتـح اآلن يف   

أمــا اآلن فيظهــر أن تلــك الــربامج مل تعــد    ,بعــ  احملطــات العربيــة 

مرغوبــة عنــد الــبع  وبالتــالي قــل طرحهــا وعرضــها وخصوًصــا يف   

بـربامج الغنـاء    ـــ  مـع األسـف  ـــ  لتلفزيونيـة, واسـتعي  عنهـا    الربامج ا

واالستعراض والرياضة وغري ذلك من الربامج اليت يشاهدها النـاس  

كل يوم, ومع بقاء بع  الربامج الثقافية احملدودة يف التلفزيون إال 

أنهــا أقــل ممــا ينبغــي, وحنــن يف اململكــة بلــد اللغــة العربيــة ومنبــع     
                                                           

   هــ املوافـل   1414شـعبان   14, الثالثـاء  جبريـدة الـبالد  ُنشر هذا املقـال

 (.10794م, العدد)1994يناير  25
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ــا  اإلســالم وأصــل حضــارة   ـــ املســلمني, وبالدن ـــ وهلل احلمــدـ ــة  ـ مليئ

بــاملثقفني واملــتعلمني الــذين ميكــن أن يقــدموا للتلفزيــون كــل نــافع 

ومفيــد يف هــذا اجملــال أن يقــدموا مــن الــربامج أكثــر ممــا كنـــا         

نشاهده من الربامج الثقافية املعدة من قبل بع   طات التلفزيون 

ــة, ومــن املفــرتض أن يكــون هلــم مبــادرات      يف هــذا اجلانــب   العربي

وللمسئولني فيه مبادرات أسـبل وأحـرص, وأن يبحـث عـن املـؤهلني      

لتقديم مثل هذه األعمال, كما أن هناك مناسـبات ثقافيـة وعلميـة    

هامة تعقد يف اململكة يف كثري من األحيان يف نقل بع  الرسـائل  

أن املطلــوب منــه  عــن تلــك امللتقيــات ويف التغطيــة اإلعالميــة هلــا, إالَّ

ر من ذلك, فكثري من املشاهدين يتطلعـون إىل نقـل  اضـرة    أكث

أدبيـة أو أمســية شــعرية أو نـدوة ثقافيــة ال نقــول علـح اهلــواء مباشــرة    

كما حيصل للمناسبات األخر  ولكـن بعـد اإلعـداد ولـو ب شـهر,      

أن مهرجـان اجلنادريـة السـنوي للـرتام والثقافـة       فكلنا نعرف مـثالً 

قافية اهلامة واملفيدة, ومع ذلـك وعلـح   يتخلله العديد من الندوات الث

ــات      ــ  اللقطـ ــو  بعـ ــا سـ ــون منهـ ــاهدي التلفزيـ ــر  مشـ ــي مل يـ علمـ

واألخبـــار, أمـــا النـــدوات كاملـــة فـــال تـــزال  فوظـــة يف املكتـــب 

اإلعالمي للحرس الوطين أو يف مكتبة التلفزيون, ولو كانت تلـك  

و الندوات واحملاضرات عقدت يف بلد  خر لتمنينا أن تكون عندنا أ

أن نتمكن مـن احلصـول عليهـا لكـي نبثهـا للنـاس, أمـا مـا دامـت          
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عنــدنا ومــن إنتاجنــا وجــاهزة دون مثــن فمــا أرخصــها علــح الــبع ,  

وكـم ننـح الكـثري مـن النـاس مشـاهدتها يف تلفزيوننـا, كمــا أن        

م بشـكل دائــم يف  اضـرات والنــدوات الـيت تـت   هنـاك العديـد مـن احمل   

حملاضــرات والنــدوات الــيت تلفزيوننــا, كمــا أن هنــاك العديــد مــن ا

تتم بشكل دائم يف األندية األدبية املنتشرة يف مجيع مـدن اململكـة   

ومـــع ذلـــك ال نســـمع عنهـــا شـــيًئا يف التلفزيـــون إال مـــا نـــدر, مـــع أن 

باإلمكان تسجيلها وتقدميها للناس فهناك الكثري مـن املشـاهدين   

ــإن مؤسســة امللــك فيصــل اخلرييــ        ة املتشــوقني ملثــل ذلــك, وباملثــل ف

بالرياض تعقد بشكل منتظم ندوات و اضرات ثقافية عامـة هـي   

ــح مســتو  علمــي يف      مــن أروع مــا يعقــد يف العــامل العربــي, بــل وعل

ن مؤسسة امللـك فيصـل اخلرييـة ال     ني علح ثقة بإالوقت املناسب, و

 ون جـاهزة إن مل تكـن قامـت بـذلك فعـالً     تقصر يف إهدائها للتلفزي

 الناس من مشاهدي التلفزيون. م منها كثري منِرومع ذلك ُح

ولست يف حاجة إىل ذكـر مـا  ـري يف جامعاتنـا السـعودية مـن       

حركة ثقافية وعلمية نشطة, يضاف إىل ذلك ما يقدم علح مسارك 

تلـــك اجلامعـــات مـــن مســـرحيات رائعـــة وهادفـــة ميكـــن أن تشـــغل   

يف تصـوري   يساعات تلفزيونية تعود بالفائـدة علـح مشـاهديها, وهـ    

احملدود ــ أيًضا ـــ تعـاجل قضـايا مـن بيئتنـا بطريقـة       وحسب إطالعي 

شيقة و ببة إىل النفوس, ولو نقلت عـرب التلفزيـون حلـرص النـاس     
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علح مشاهدتها ورؤيتها, وحبـذا ـــ مـرة أخـر  ـــ أن تقـوم اجلامعـات        

والتلفزيون بالتنسيل املسبل فيما بينهم إلنتاج تلك األعمال حتح يـتم  

عتــب علـح التلفزيــون  أكــون كغـريي  عرضـها بطريقـة فنيــة, وقـد أ   

لتقصــريه يف هــذا اجلانــب والــذي حنــن مت كــدون أنــه لــيس بســبب   

 بع  األحيان يفضغط أوقات البث إذ أننا نر  من الربامج املقدمة 

ــن ذلـــك وقـــت     ــرائها واألمثـــن مـ ــن شـ ــا ال تســـتحل مثـ مـــا حنـــس أنهـ

ــل ســنوات يبحــث عــن الــربامج         ــون قب ــد كــان التلفزي عرضــها, وق

اخلــارج وأمــا اآلن فهنــاك إنتــاج  لــي وجمــاني وعــالي   الثقافيــة مــن

اجلودة واهلدف يف الغالب وقد ُتعب علح إنتاجه وتصـويره ومل يبقـح   

إال عرضه واألمثلة علح ذلك كثرية يصعب حصرها, لعلي أن أجـد  

ُأذًنــا صــاغية أو عــني بصــرية مــن القــائمني علــح التلفزيــون واملهــتمني  

سـ ل أن يوفـل اجلميـع    أالبلـد, واهلل  باحلركة الثقافية والعلميـة يف  

 هلداه وهو املستعان.
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 الطالب وضعف األساس اللغوي

 

يف رحاب جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسـالمية خـالل    عقدت

ــبوع املنصــــرم نــــدوة  ــة  " :األســ ــعف اللغــــوي يف املرحلــ ــاهرة الضــ ظــ

ــة ــاهرة   "اجلامعيــ ــرة ظــ ــات املعاصــ ــعف اللغــــوي يف اجملتمعــ , والضــ

ــة      تشــت ــح اللغ ــيس األمــر مقصــوًرا عل ــات ول ــا كــل اجملتمع كي منه

العربية ولعل الذين درسوا يف الغرب يدركون وجـود هـذه املشـكلة    

لديهم وحجمها الكبري, وأنها أصبحت من أهـم مـا يقلـل الرتبويـون     

هنـــاك وأنهـــم يقومـــون باألحبـــام والدراســـات املتعـــددة لعـــالج هـــذه 

مــن الضــعف يف اللغــة  الظــاهرة, وال شــك أن هنــاك شــكو  عامــة   

العربيــة يف حيــاة النــاس العامــة ويف عمــوم املراحــل التعليميــة, وقــد    

لنــاس العــادي تصــل املشــكلة إىل حــد االنفصــام التــام بــني كــالم ا  

 قواعـــد اللغـــة العربيـــة النحويـــة    نييـــنهم وبـــ ولغـــة التفـــاهم فيمـــا ب  

ط الطــالب اســظــة يف أووالصــرفية, والضــعف اللغــوي ظــاهرة ملحو

لذين هم يف مرحلة الت هيل للعمل وللتـدريس, وهـذا لـن    اجلامعيني ا

ىل تالميـذ  إيتوقف ت ثريه عليهم وحـدهم بـل سـينتقل إىل اجملتمـع, و    

أولئــك الضــعفاء الــذين بــالطبع لــن يكونــوا أفضــل مــن أســاتذتهم,   
                                                           

 األربعــاء األول مــن مجــاد  اآلخــرة    جبريــدة الــبالد شــر هــذا املقــال   ُن ,

 (.14379م, العدد)1995أكتوبر  25هـ املوافل 1416
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ــا      ــا أن نــدرك أنــه لــيس مرتبًط وعنــد البحــث يف هــذا الضــعف فعلين

ــه جــذو    ًرا عميقــة منــذ بــدايات  باملرحلــة اجلامعيــة وحــدها, بــل إن ل

التكوين اللغوي للطالـب يف املراحـل الدراسـية األوىل, وعـالج هـذه      

املشــكلة يف تصــوري ينبغــي أن يبــدأ مــن املراحــل الدراســية األوليــة   

حيث ينبغي أن يهتم باللغة العربية دراسة وتطبيًقا عملًيا, وأن يربط 

العلمية املختلفة, الطالب ربًطا واقعًيا باللغة العربية من خالل املواد 

شك أن الرتكيز واملتابعة من قبل األساتذة وتنشئة الطالب علح  وال

النطـــل الســـليم والكتابـــة الســـليمة أحـــد أهـــم األمـــور الـــيت ينبغـــي  

الرتكيز عليها, كما أن األمر يتطلب إعداد املناهج مبـا يـؤدي إىل   

حتقيــل األهــداف املرجــوة مــن تــدريس املقــررات اللغويــة يف املراحــل   

الدراســية املختلفــة مــع مراعــاة عوامــل اجلــذب والتشــويل والتحبيــب  

للمــواد ذات الصــبغة اجلافــة عنــد الطــالب وخصوًصــا مــادة النحــو,   

حيـث ينبغـي التقليـل مـن القواعـد اللغويـة والرتكيـز علـح الشـواهد          

من القر ن واحلديث كمـا ينبغـي الرتكيـز يف هـذه الشـواهد علـح       

ــاس اليوميــة ووا     ــا ميــس حيــاة الن ــذي يعيشــون فيــه حتــح     م قعهــم ال

ميكــن أن يطبقــوا مــا يتعلمــون يف حيــاتهم العامــة وتطبيقــاتهم ويف    

ــواهد بالشـــكل    ــبط الشـ ــا ينبغـــي ضـ ــبرياتهم, كمـ ــاتهم وتعـ كتابـ

والرتكيز علـح تعلـم القـراءة للمشـكول قـراءة صـحيحة واإلكثـار        

منهـا, ومـن املهـم أن يقـوم الطـالب يف مراحـل التعلـيم حبفـ  بعـ           
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وتصـحيح نطقهـم وإثـراء     ألسـنتهم تساعد علح تقويم  النصوص اليت

 حصيلتهم اللغوية العامة.

ــد     ــح تعوي كمــا ينبغــي الرتكيــز يف املراحــل الدراســية األوىل عل

الطالب القراءة الصحيحة للقر ن الكريم حيث أن من  يد قراءة 

القر ن  يد النطل السليم وهذا من أهم األهداف اليت قامت علـوم  

 لتطبيقها. اللغة املختلفة

حــول أســباب الضــعف اللغــوي   واألحبــاموال شــك أن الدراســات 

هامـة جـًدا لكـن إ ـاد احللـول ومعرفـة الـدواء هـو األهـم, ولــذلك          

ن يزيلوا مـا  أعلح املختصني أن يتوجهوا مباشرة إىل ما يرقح باللغة و

 علل يف أذهان الناس من تعقيداتها.

ــا, هلــا دور م    ــدوة املشــار إليه لمــوس يف تشــخيإ  وال شــك أن الن

هلـا, لكـن الـدور ال يتوقـف علـح       ةاملشكلة واقرتاك احللول املناسـب 

جمرد التـنظري الـذي خيـرج بـه عـادة يف مثـل هـذه النـدوات, فـاألمر          

ــوي      ــاج إىل جهــود مضــاعفة مــن مجيــع العــاملني يف احلقــل الرتب حيت

والتعليمي ليس للقضاء علح الضعف اللغوي فهذا أمـر بعيـد ولكـن    

قدر اإلمكان وهذا بالطبع يكـون مـع بـدايات املراحـل      للتقليل منه

ــ ن يصــل اإلنســان إىل مقاعــد اجلامعــة    ــة ب واهلل املســتعان  ,التعليمي

 وعليه وحده التكالن.
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 املدارس الداخلية

 

 تالرتبيــة والتعلــيم هــي مــن أهــم األهــداف الــيت تســعح اجملتمعــا   

يتــه اخلاصــة الــيت حيــاول    البشــرية لتحقيقهــا, ولكــل جمتمــع هو   

نه يف داخـل  أ, بل ولغريهم إن استطاع إىل ذلك سبياًلتلقينها ألبنائه 

اجملتمع الواحد توجـد أهـداف أخـر  يتميـز بهـا الـبع  وحيـاول أن        

يغرسها يف ذهن أبنائه, ويتم ذلـك دائًمـا مـن خـالل البيـت واملدرسـة       

الرتبيـة  اليت هي املؤسسة احلديثـة الـيت سـادت جمتمعـات البشـر يف      

والتعليم والتثقيف, والشك أن هذا األمر اسـتدعح مـن مجيـع األمـم     

بــذل جهــود خاصــة لرتبيــة أبنائهــا يف بالدهــا قبــل كــل شــيء, ويف     

خــارج بالدهــا أيًضــا ف سســت املــدارس التابعــة للســفارات وللــدول       

األخــر  يف  تلــف بــالد العــامل وعواصــمه, كــل ذلــك يــتم بهــدف  

لــدول يف الــدول األخــر , ومــن هــذا     حتقيــل التميــز لرعايــا تلــك ا   

عـدًدا   ـــ  وهلل احلمدــ املنطلل فإن اململكة العربية السعودية أسست 

من املدارس السعودية املميزة يف العديد من العواصم العامليـة بهـدف   

 ايــة أبنــاء املبعــوثني الســعوديني للعمــل أو الدراســة وإفــادة أبنــاء        

ملدارس فراًغا كبرًيا لد  املسلمني يف تلك الدول, وقد سدت تلك ا
                                                           

  هــ ـ    1415مجـاد  األوىل   27, الثالثـاء  جبريدة الـبالد ُنشر هذا املقال

 (.11067م, العدد)1994املوافل األول من نوفمرب 
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أولئك املبعوثني ولد  املسلمني يف تلك املدن العاملية, كما أن بع  

ــة الطالبيـــة الســـعودية يف الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا قـــد       األنديـ

ــاء الطــالب الســعوديني وخصوًصــا يف       ــدارس خاصــة ألبن ــدت م أوج

 املرحلة االبتدائية وبالتـالي سـاهمت يف حـل مشـكلة كـبرية وعـبء      

 كان حيمله اآلباء.

ومــع كــل هــذه اجلهــود القيمــة واملشــكورة فــإن الدولــة رغــم          

ت سيســها ونفقتهــا علــح تلــك املــدارس مل ولــن تســتطيع أن تغطــي        

حاجات الطالب واملبعوثني يف  تلف دول العامل وليس من املعقـول  

ذلــك خصوًصــا يف املــدن الــيت توجــد بهــا أعــداد قليلــة مــن الطــالب     

فإن أعداًدا كبرية من هؤالء املبعـوثني ال يزالـون    كواملبعوثني, ولذل

يعانون من مشكلة تعليم أوالدهم حيث أن اجملتمعات الـيت يقيمـون   

بها ختتلف ناًما عـن جمتمعنـا وديننـا وعاداتنـا وبالتـالي فـإن بعًضـا        

مــنهم يضــطر إىل قطــع دراســته أو تــرك عملــه والعــودة إىل الــبالد        

ن هــذا يف إشــك   التعلــيم, والحينمــا يكــرب األوالد وحيتــاجون إىل  

كثري من األحيان يفوت العديد من املصاحل املتعلقة بالبالد وباآلباء 

ــام بــواجبهم كمــا أن العمــل والوظــائف      مــن إنــام دراســتهم أو القي

احلكوميــة يف اخلــارج ســواء يف الســفارات أو امللحقيــات املختلفــة      

يســدون  وغريهــا تفقــد الكــثري مــن األكفــاء ذو اخلــربة الــذين قــد   
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ــيم      ــبالد لتعل ــك الوظــائف بســبب عــودتهم إىل ال ــا كــبرًيا يف تل فراًغ

 األوالد.

هلــذه املشــكلة يتمثــل يف ت ســيس    ويف تصــوري فــإن هنــاك حــالً  

تقـوم بتعلـيم    ةجمموعة من املدارس الداخلية يف بعـ  مـدن اململكـ   

الطالب وحتتوي علح سكن داخلي هلم تؤمن فيه اإلقامة والدراسة 

بية اإلسالمية السليمة يف  ن واحد, وقد تكون بع  والرتفيه والرت

هذه املدارس حكومية, وقد يكون بعضـها اآلخـر مـدارس خاصـة     

علح حساب اآلباء. كما ميكـن أن تقـوم جهـات معينـة ذات عالقـة      

ــا أو       ــاء موظفيهـ ــإ ألبنـ ــا وختصـ ــراف عليهـ ــهم باإلشـ ــاء وعملـ باآلبـ

ــدار      ــل هــذه امل ــة مث ــات بإقام ــن أوىل اجله ــا, وم ــاق مبتعثيه س واإلنف

عليها علح سبيل املثـال وزارة اخلارجيـة الـيت يعـاني بعـ  موظفيهـا       

ــائهم     ــيم أبن مــن الدبلوماســيني العــاملني يف اخلــارج مــن مشــكلة تعل

وخصوًصا يف البالد اليت ال تتوفر فيها مدارس عربيـة أو إسـالمية,   

وال شـــك إن مثـــل هـــذه املدرســـة ســـتحل العديـــد مـــن اإلشـــكاليات  

, كما أن وزارة التعليم العالي وغريها ممن يشرف ألولئك املوظفني

علح الطالب املبتعثني ميكن أن تقيم مثل هذه املدارس للمحتاجني 

من أبناء املبتعثني حبيث يضمن أولئك وجود أبنائهم يف أيدي أمينة, 

وعدم قطعهم لدراستهم بسبب األوالد أو إهمال األوالد علح حسـاب  

 الدراسة لآلباء.
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املـدارس التجاريـة اخلاصـة ميكـن أن تقـيم مثـل       كما أن بعـ   

هـذه النوعيــة مــن املــدارس أو أقسـاًما داخليــة ميكــن أن يلتحــل بهــا   

بعــ  موفــدي القطــاع اخلــاص للعمــل يف اخلــارج كمــا ميكــن أن   

تســتقطب يف بعــ  األحيــان بعــ  أبنــاء املســلمني القــادرين علــح        

ح علــح تــربيتهم وعلــ   اإلنفــاق مــن اخلــارج, وهــي بــال شــك ســتؤثر      

 هلذه البالد وألهلها. نظرتهم مستقباًل

إن مثل هذه املدارس الداخلية موجودة علح مسـتو  العـامل وهـي    

ــدن يف        ــًدا عــن امل ــن يقيمــون بعي ــؤدي دوًرا كــبرًيا مل ناجحــة جــًدا وت

 املناطل الزراعية النائية وغريها.

وقد سبل لي أن زرت مثل هذه املدارس يف بعـ  الـدول فوجـدت    

ــن أب  ــد م ــدارس يودعــون      أن العدي ــوفر فيهــا امل ــر  الــيت ال تت نــاء الق

أبنــائهم فيهــا, كمــا أن بعــ  املــوظفني يف املنــاطل النائيــة وغريهــا  

يستفيدون منها أيًضا وقد اشتهرت بع  الدول األوروبية وأمريكـا  

بهذه النوعية من املدارس اخلاصـة الـيت يـدرس فيهـا بعـ  الطـالب       

ضارة الغربية ويربـون عليهـا   من بلدان  تلفة وبالتالي يصبغون باحل

حيث أن بعضهم يفقد لغته األصلية, بـل قـد يفقـد مـا هـو أمثـن مـن        

ويف كثري من األحيان علح حساب أهل أولئـك الطـالب الـذين     ةاللغ

 كثرًيا ما يكونون من أبناء الشرق األوسط األثرياء وغريهم.
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ــدارس يف الوقــت احلاضــر       ــل هــذه امل ــام مث ــي أر  ضــرورة قي وإن

 علــح ثقــة مــن أن كــثرًيا مــن اآلبــاء العــاملني يف اخلــارج   كمــا إنــين

هنــاك ألي ســـبب مــن األســباب ســـيفرحون بوجــود هـــذه      واملقــيمني 

املدارس اليت ترعح أبنائهم يف جمتمع إسـالمي نظيـف يـوفر الرتبيـة     

نســ ل اهلل ســبحانه    ,والتعلــيم واإلقامــة امل مونــة املصــونة ألبنــائهم    

س يف بالد احلرمني عن قريب, واهلل وتعاىل أن يرينا مثل هذه املدار

 املستعان وعليه التكالن.
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 املرأة والتعليم والعمل

 

 قرأت قبل أيـام إحصـائية عـن عـدد الطالبـات املتقـدمات لشـهادة       

ــة العامـــة يف اململكـــ  ــةالثانويـ ــائية أن   ث, حيـ ذكـــرت تلـــك اإلحصـ

د ذهلـت هلـذا   عددهن يقارب الستني ألف طالبة تقدمن للشهادة, وق

العدد الكبري, ومـن املعـروف أن املتقـدمني مـن الطـالب يفـوق هـذا        

علـح املخططـني للتعلـيم     وبالتالي فإن ذلـك يلقـي عبًئـا ثقـيالً    العدد, 

ــواء وإن مثـــل هـــذه األعـــداد    ــيم اجلـــامعي علـــح حـــد سـ العـــام والتعلـ

ــات      ــر جامعــ ــن عشــ ــارب مــ ــا يقــ ــاج إىل مــ ــات حتتــ ــة بالفتيــ اخلاصــ

اجلامعــات  هلــة احلاليــة علــح األقــل, أو مــا يشــبالسـتيعابهن يف املرح 

مــن املعاهـــد الفنيـــة املناســـبة, مـــع العلـــم أن العديـــد مـــن الطالبـــات  

والطالب يتساقطون بني املراحل الدراسـية فهـذه األعـداد ال تواصـل     

الدراســة كلــها حيــث حيصــل فيهــا مــا يشــبه املعــدوم أو املتســاقط    

 بوية.وهذا معروف عند املشتغلني باإلحصاءات الرت

مع أحد الرتبويني القدامح يف مدينـة الريـاض    موقد كنت أحتد

فـــذكر الفـــرق بـــني األعـــداد القدميـــة واألعـــداد احلديثـــة للطـــالب 

والطالبات والزيـادة املطـردة يف األعـداد بـني عـام و خـر ممـا جعلـين         

                                                           

 دية.ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعو 
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أحــس بــالفرق الكــبري فقــد كــان طــالب الريــاض وطالباتهــا حتــح   

حيث العدد جمموع طـالب وطالبـات   وقت قريب رمبا ال يساوون من 

هذه الزيـادة يف األعـداد تطلبـت     نأحد األحياء احلديثة يف املدينة, أ

وال تـــزال تتطلـــب املزيـــد مـــن اجلهـــد والســـعي احلثيـــث لتلبيـــة تلـــك 

 الطفرة يف األعداد واليت تعد ثروة حالية ومستقبلية للوطن.

 تلفـة   ك أن املختصـني واملسـئولني يبـذلون جهـوًدا وأحباًثـا     ال ش

ــي      ــيت هـ ــتقبلية والـ ــات املسـ ــة االحتياجـ ــر يف مواجهـ ــللنظـ ــك بـ ال شـ

القادمة حيث سيزيد الطلـب   تستتضاعف أكثر وأكثر يف السنوا

 علح املراحل الدراسية املختلفة مبستوياتها املتعددة.

إن الدراسة اجلامعية أصبحت نوًعا من املظاهر االجتماعية اليت 

ك أن الـبالد ليسـت حباجـة إىل    يسعح الناس للحصول عليها, وال شـ 

ــا كــبرًيا يف حتمــل     تعلــيم اجلميــع يف اجلامعــات ألن ذلــك يوقــع عبًئ

مســـؤولية اخلـــر ني والبحـــث هلـــم عـــن عمـــل بعـــد حصـــوهلم علـــح 

مؤهالت ورمبا أن هذا املوضوع  لـول إىل حـد مـا يف هـذه املرحلـة      

نظًرا لوجـود العديـد مـن العـاملني واملـوظفني غـري السـعوديني الـذين         

ن بالتدرج وعلـح مراحـل   وميكن أن حيل  لهم اخلر ون السعودي

ــا بعــد       ــة مل ــة التعليمي ــاآلخرين, ومــع هــذا فــإن العملي دون اإلضــرار ب

املرحلــة الثانويــة حتتــاج إىل إعــادة نظــر مبــا يتناســب مــع حتمــل تلــك  

ــاد علــح         ــل واالعتم ــة مــن الطــالب ومبــا يوجههــا للعم األعــداد اهلائل
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اخلـاص علـح االسـتفادة منهـا وإعطائهـا       نفسها ومبا يشـجع القطـاع  

قضـية أخـر  حتتـاج إىل دراسـة      حقوقها, مع أن العمـل بعـد التخـرج   

ــة   خاصـــة ــايا العمالـــة األجنبيـ ــوفر الوظـــائف, وبقضـ ــا بتـ , الرتباطهـ

ومـع هـذا    ,الرخيصة ومصاحل القطاع اخلاص وحرصه علح التوفري

ســها إذ فقضــية العمــل مــا بعــد التخــرج مرتبطــة بالعمليــة الرتبويــة نف 

 أنها مرحلة اإلعداد ملا بعدها أي للعمل.

أعــود للحــديث عــن الفتيــات حيــث أننــا جمتمــع لــه خصائصــه         

ومرتبط بتعاليم دينه ولـه ظروفـه االجتماعيـة وعاداتـه وتقاليـده ويف      

الوقت نفسه حريصون علح االسـتفادة مـن الفتيـات مبـا يتناسـب مـع       

أنهـا هـي الوظيفـة    طبيعتهن علح األقل ما قبل مرحلة األمومـة حيـث   

العظمح واألمسح هلن وبالتالي فإن تلك األعداد الكبرية حباجة إىل 

 رمزيد من البحث والدراسة اجلادة والواقعية, اليت ت خذ يف االعتبا

كافة الظروف املشار إليها واليت حتـاف  علـح كـل الثوابـت لـدينا      

هن ويف الوقت نفسه تسعح ألعـداد تلـك الفتيـات وتعلـيمهن ملـا يناسـب      

من أعمال وال شك أن العمل يف جمال تعليم الفتيات بالنسـبة للمـرأة   

عمـل هــام ومناســب ومـ مون, ولكــن هــذا العمـل لوحــده ال يكفــي    

الســتيعاب تلــك األعــداد الكــبرية مــن الفتيــات, وأنــا ال أدعــو لعمــل  

املرأة أو إعدادها للعمل مبا خيالف شريعتنا وطبيعة جمتمعنا لكـن  

يـون مـع العلمـاء    ويشارك فيهـا املختصـون الرتب   أدعو إىل دراسة جادة
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للخروج بنتيجة تبنح عليها كثري مـن اخلطـط التعليميـة والتوظيفيـة     

العام واخلاص مع األخذ بكل احملاذير الشـرعية, فهـذه    عيف القطا

ــح العلمــاء واملختصــني املســارعة إىل      قضــية هامــة وملحــة و ــب عل

درسـت مـن قبـل, واهلل     دراستها أو مواصلة دراسـتها فرمبـا أنهـا قـد    

 املستعان.
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 املناهج والتغيري

 

 ال شـــك أن منـــاهج التعلـــيم يف اململكـــة حينمـــا وضـــعت كانـــت

خلدمــة غــرض وهــدف بنــاء األمــة وعمــارة الــبالد, وقــد روعــي فيهــا  

الســري علــح سياســة التعلــيم الرمسيــة للملكــة وهــي يف عمومهــا مــن 

ميــة يف العــامل اإلســالمي اليــوم, أفضــل بــل هــي أفضــل سياســة تعلي 

ــة والتميــز يف وقــت واحــد واملنــاهج التفصــيلية      حتقــل أهــداف الرتبي

وغريها حتتاج إىل وقفة وتقييم يف كـل حـني للت كـد مـن حتقيقهـا      

لألهداف وفل ما رمسه الشرع والنظام للرتبية والتعليم واليت هي يف 

النـاس لعمـارة   جمملها اجلمع بني علوم الـدين وعلـوم الـدنيا وإعـداد     

ــا    ــوانهم مبـ ــم وإخـ ــة بالدهـ ــاني وخلدمـ ــنهج الربـ ــح املـ األرض مبقتضـ

يتوافل مع ذلك, وال شك أن مراحل التعليم املختلفة وما يطـرك فيهـا   

ــة        ــات األم ــيت تســاهم يف صــياغة عقلي ــررات هــي ال ــاهج ومق مــن من

وتكوين أفرادهـا نفسـًيا وهـذا التكـوين النفسـي  ـب أن يكـون        

مهــبط الرســالة وقبلــة املســلمني فــان أي تقيــيم   متميــًزا يف اململكــة 

للمنـاهج أو تعـديل فيهــا  ـب أن ال خيــرج عـن هــذا اإلطـار فمنــاهج      

اللغة العربية, ومناهج الدين اإلسالمي, ومنـاهج التـاريخ,  ـب أن    
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ــل و ــديل     أتؤصـ ــية يف التعـ ــررات الدراسـ ــبتها يف املقـ ــن نسـ ــزاد مـ ن يـ

ســني األســاليب اجلديــد و ــب أن يكــون التعــديل منصــًبا علــح حت  

واملناهج, وطرق عرض تلك املقررات وحتبيبها إىل الناشـئة والعنايـة   

بهــا حتــح تكــون مصــدر فخــر واعتــزاز هلــم, وجمــال تطبيــل ووعــي  

 أيًضا, وهذا التميز  ب أن يكون واضًحا وجلًيا.

لغتهـا  وال غرابة أننا نر  معظم دول العامل حتـاول احلـرص علـح    

جند يف مناهج التعليم العـام أن اللغـة    ومعتقداتها ففي أمريكا مثاًل

األساسـية هـي اللغـة اإلجنليزيــة وال تـزاحم مبقـررات ألي لغـة أخــر        

 خاصـة, إال يف مـدارس   ةحتح ولو كانت منتشرة  لًيا كاألسباني

أو يف مقــررات خاصــة غــري مفروضــة علــح التعلــيم العــام, وكــذلك   

ــزاحم ويف    ــة ال ت ــة األملاني ــا فاللغ فرنســا الفرنســية ال   احلــال يف أملاني

تزاحم رغم كثرة احتكـاكهم بالشـعوب األوربيـة األخـر  حرًصـا      

من تلك الشعوب علح التميز وفخًرا بلغاتهـا وتـوفرًيا ألوقـات طالبهـا     

فيما ينفعها ولتكوين نفسـياتهم بعيـًدا عـن التـ ثريات األخـر  رغـم       

 أنها مشابهة هلا.

ذا التقيـيم  ولذلك ف ني أؤكد علح أن التقييم مطلوب, لكن ه

ومــا ينــتج عنــه مــن مراجعــة وإصــالك يف املنــاهج  ــب أن يكــون         

للمحافظــة علــح التميــز وزيــادة االرتبــاط بالــدين وباللغــة وبــالوطن        

 ثة وملزيد من التميز ال عكس ذلك.وبالنافع من العلوم احلدي
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  ؟أين يذهب الطالب

 

 الطــالب هــم جيــل املســتقبل تنظــر إلــيهم األمــة حبنــان وترتقــبهم   

, وُتبذل من أجلهم جهود كبرية ي يقوموا بدور احلياة مستقباًللك

للرقــي بهــم, ومبســتوياتهم العلميــة واخللقيــة والعمليــة, وال شــك أن   

أعداد الطالب يف اململكة تزيد عاًما بعد عام تبًعـا للزيـادة يف عـدد    

واليد السـعوديني,  السكان ومنوهم وخصوًصا النسبة العالية من امل

 )وإن غضب أصحاب مؤنر السكان(.ذلك دائًما واحلمد هلل علح

ويعاني الطـالب وخصوًصـا خر ـي املرحلـة الثانويـة مـن صـعوبة        

الكليــات أو  وبالغــة يف احلصــول علــح قبــول يف احــدي اجلامعــات أ 

اجلهات التعليمية ملا بعد املرحلة الثانويـة, فكـل اجلهـات التعليميـة     

كـل عـام أضـعاف    عسكرية يتقدم إليهـا يف   مسواء كانت مدنية أ

أضــعاف مــا حتتاجــه مــن الطــالب, وال يــتم القبــول إال لنســبة قليلــة    

منهم, وحني إعالن النتائج يكون قـد فـات الركـب أمـام اآلخـرين      

ــهم      ــطر بعضـ ــر , ويضـ ــة أخـ ــة تعليميـ ــ ي جهـ ــاقهم بـ ــعب التحـ ويصـ

لالنتظار للفصل الدراسي التـالي حيـث يكـون القبـول بالنسـبة هلـم       
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, وقــد .ي الثانويــة اجلــدد وهكــذا..أصــعب إذ يفضــل علــيهم خر ــ 

قامت العديد من الكليات واجلامعـات أمـام ضـغط أعـداد الطـالب      

ــذا حســـن وخيلـــإ     ــول, وهـ ــدرجات املشـــروطة للقبـ ــبة الـ ــع نسـ برفـ

املســئولني عــن القبــول يف الكــثري مــن اجلامعــات مــن كــثري مــن          

 إلحراج ولكن أال حيل لنا أن نتساءل أين يذهب بقية الطالب؟.ا

اؤنــا ويف أعناقنــا و ــب أن يكــون هلــم طريــل لفائــدتهم  إنهــم أبن

واالســتفادة مــنهم, قــد يقــول الــبع  إن الدراســة اجلامعيــة ليســت     

ضرورية للجميع وأنـه ال ينبغـي أن يـدرس كـل األبنـاء يف اجلامعـة,       

ــم وصــدقتم واهللوو ولكــن    ــول هلــم نع ــذهبون  إىل وأق ــن ي إىل أي  ؟أي

ثل التعلـيم الفـين والتـدريب    إن اجلهات اليت يشري هلا البع  م ؟جهة

املهين والكليات العسكرية وغريها تعاني أشد مـن اجلامعـات مـن    

 ضغط الطالب وأعدادهم الكبرية.

وقــد فوجئــت مبعرفــة عــدد مــن احلــاالت آلبــاء بعثــوا أو خططــوا    

لبعث أبنائهم للدراسة يف بع  اجلامعات يف الدول العربية اجملاورة 

ــات ا   ــ  اجلامعـ ــا, يف بعـ ــعوبة   ويف غريهـ ــيء إال لصـ ــة ال لشـ لتجاريـ

حصوهلم علح قبول ألبنائهم هنا, أو لصعوبة هذا األمر يف تصورهم 

وهلل ــــ علــح األقــل, واألمــر حيتــاج إىل نظــر عاجــل خصوًصــا أننــا       

ـــ احلمــد ــائهم اخلــري الكــثري     ـ يف خــري كــثري والنــاس يتوقعــون ألبن

 وسيجدونه بإذن اهلل.
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اجلامعيـــة هـــو أحـــد  ولعـــل وجـــود مكافـــ ة للطـــالب يف املرحلـــة

 أسباب حتديد أعداد املقبولني يف اجلامعـات, وهـذه املكافـ ة خـريٌ    

وهـي مفخـرة ال جنـدها     ـــ  بإذن اهللــ للطالب ن مل أن تستمر  كثرٌي

ــ ة      ــذه املكافـ ــت هـ ــن إذا كانـ ــامل, ولكـ ــالد العـ ــن بـ ــثري مـ يف كـ

ستسبب حرمـان الـبع  مـن مقعـد اجلامعـة بسـبب عـدم توفرهـا أو         

إني أدعــو إىل إعــادة النظــر فيهــا, ال ألننــا ال نريــدها   الرتتيــب هلــا فــ 

عائًقا مينعهم من مواصلة تعلـيمهم,   دألبنائنا الطالب بل ألننا ال نري

وإال فإني أعلم إن هناك أسر وعائالت قائمة علح ما ي خـذه أبنـائهم   

 من مكاف ة فهي تشكل عوًنا هلم بعد اهلل يف أرزاقهم.

ب, وهـي نقـإ عـدد الطـالب     وقضية أخـر  هامـة تتعلـل بـالطال    

فخر ـو املتوسـطة ال يـتم تسـجيلهم مجيًعـا       وأخر بني كل مرحلة 

يف الثانوية والفاقد بني من ينجح من الشهادة املتوسـطة ومـن يسـجل    

يف الثانوية بكل أشكاهلا كبري جًدا وكذلك احلال بني خر ـي  

املــــدارس االبتدائيــــة ومــــن يســــجلون يف املرحلــــة املتوســــطة فعــــدد   

والبـاحثني   اقطني من الطالب بني املراحل حيتـاج مـن الرتبـويني   املتس

إىل دراسة أين ذهب هؤالء األبناء؟ مصريهم, هل التحقوا بعمـل؟ أم  

نســوا يف ز ــة اإلهمــال؟ مــا مصــريهم علــح أي حــال؟ هــل هــم مــن   

األحياء أم من األموات إن الدراسات واإلحصـاءات ضـرورية لدراسـة    

ن  ــل عنايــة الرتبــويني وميكــن هــذه القضــية الــيت  ــب أن تكــو
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املختصـــني  ة عـــن طريـــل البحـــث والدراســـات, أدعـــومعرفتهــا بدقـــ 

لدراسة هذا األمر وإظهار نتائجه, فنحن حباجـة إىل كـل فـرد مـن     

 أبنائنا وهم أمانة يف أعناقنا فهم جيل املستقبل.

خطـ  كـبري  ـب أن يعـاجل      ــ مع األسف الشديدــ ويف جمتمعنا 

, وهو عزوف الشباب عن العمل غري الوظيفي, علح كل املستويات

 ــب أن يــدرس هــذا األمــر ويعــتين بــه عنايــة خاصــة, إذ إن قطاًعــا  

كــبرًيا مــن جيــل اليــوم وشــبابه يعــاني مــن هــذه املشــكلة العويصــة    

والتعقيد االجتماعي الذي ال مـربر لـه ولعـل قضـية الـدخل واملكانـة       

من أسـباب املشـكلة   االجتماعية وطرق الرتبية وغري ذلك من األمور 

اليت  ب أن ينظر هلا بكل أبعادها املختلفة واليت  ب أن تكـون  

  ل عناية املهتمني بهذا األمر.
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 بثوا لنا وعلمونا إيانا

 

 حتاول الكثري من البلدان إبراز نيزها وأفضـل مـا عنـدها أمـام    

لسـعودية  العامل وأمام سكانها وزوارها وحنن يف اململكـة العربيـة ا  

لــدينا مميــزات خاصــة مــن بــني ســائر بلــدان العــامل   ــــ وهلل احلمــدــــ 

أهمها وجود احلرمني الشريفني وهما أفضل بقعة علـح وجـه األرض   

وما يرتبط بهذين احلرمني الشريفني مـن  بـة املسـلمني هلمـا ومـن      

ثقافــة إســالمية ارتبطــت بهمــا, ومــن مناســبات دينيــة متعــددة تــربط  

امل بهما سواء يف شهر رمضان أو موسم احلج وغريه املسلمني يف الع

من املناسبات اليت ميكن أن تعترب يوميـة, كمـا أن لـدينا مميـزات     

خاصـة يف الكـثري مـن منـاطل اململكـة األخـر  ميكـن أن جتـاري         

ــة والتعلــيم أو يف        ــاطل العــامل ســواء يف جمــال الثقاف ــد مــن من العدي

نا قبـل مـا يزيـد علـح     الزراعـي وغـريه, وقـد كـان لـدي      جمال اإلنتاج

عشر سنوات, عدة قنوات تلفزيونية يف مناطل  تلفة مـن اململكـة   

تنتج بـرامج  ليـة متعـددة تسـاهم يف إبـراز تلـك املنـاطل ومـا لـديها          

مــن مســات خاصــة, وطاقــات متعــددة وبالتــالي تســد حاجــة كــبرية   

, وقبـل مـا يزيـد    والعلميـة الكـبرية  ألخبار الوطن ومنتجاته الثقافية 
                                                           

 هــ املوافـل   1426 ـرم   8, اخلمـيس  جبريدة اجلزيـرة  ُنشر هذا املقال

 (.11830م, العدد)2005فرباير  17



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

147 

عشـــر ســـنوات مت دمـــج تلـــك احملطـــات وأصـــبحت يف الغالـــب   علـــح 

ــاج قليــل مــن الــربامج الصــادرة مــن     طــات إرســا ل فقــط ســو  إنت

ــرئيس ــور الــــتقين احلــــديث والبــــث عــــرب   املركــــز الــ ــع التطــ , ومــ

يف الفضائيات أصبح باإلمكان العودة إىل تعدد  طات التلفزيـون  

لــي والعــاملي  لت خــذ اســتقالليتها عــرب الفضــاء احمل   املنــاطل املختلفــة

ولتقوم بإنتاج بـرامج  تلفـة تسـد احلاجـة, وتتـيح تشـغيل الطاقـات        

ــامل    ــربز للعـ ــة, لتـ ــة املختلفـ ــالثقافيـ ــة   اإمكانياتنـ ــة واإلنتاجيـ العلميـ

اإلعالمية الـيت ميكـن أن تتميـز بـإطالق الطاقـات وإتاحـة الفرصـة        

للمبدعني يف كل املنـاطل والـذين بالت كيـد لـن يكونـوا أقـل ممـا        

ه احملطات التلفزيونية العربية من مناطل كثرية من العامل, تستورد

ا وميكن أن تكون لنا إسرتاتيجية ليس فقط لإلنتـاج والبـث  ليًـ   

بل ولنصدر لآلخرين بع  الربامج اجلـادة والرتفيهيـة املميـزة والـيت     

شك أن  تظهر قدراتنا وتعطي التصور الصحيح عنا وعن بالدنا, وال

ــاج إىل م  ــر حيتـ ــذا األمـ ــدد   هـ ــداخلي وتعـ ــاك الـ ــاع باالنفتـ ــة واقتنـ رونـ

ا لتشــجيع الطاقــات القنــوات ومصــادرها وإتاحــة الفرصــة هلــا  ليـًـ  

املختلفة وتقدميها للعامل, كما أننا يف هذه البالد تتواجد لـدينا يف  

مناسبات متعددة أنشطة ثقافية ال حتظح بالتغطية اإلعالمية والنقل 

ــإن     ــالي ف ــوني الكامــل هلــا وبالت ــة   التلفزي تعــدد احملطــات التلفزيوني
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سيعطي فرصة أكثر إلبـراز تلـك اللقـاءات واحملاضـرات واألنشـطة      

 املختلفة.

ولعل االهتمام بالنشء وتعريفهم ببقاع بالدنا املختلفة ي تي ضمن 

أولوياتنــا املتعــددة, وقــد شــاهدنا يف بعــ  الــدول األخــر  مــا يشــبه 

حـف صـغري   تلك البلد بشكل مصغر عبارة عن حديقة كـرب  أو مت 

املتحف أو املعرض خريطـة كـرب     األم ويشكلعلح شكل الوطن 

يتنقل الزوار داخلها وميروا ب جزاء البلد ويتعرفوا علـح معاملهـا الـيت    

وضعت هلا جمسمات مصغرة داخـل تلـك اخلريطـة, ويقـوم الطـالب      

ــارة ذلــك املتحــف والتعــرف عملًيــ      ــف املراحــل بزي ا وكــ ن مــن  تل

ا مثل هذه املعـارض  أن نر  قريًب ا, ولعلنةالشخإ يدور داخل الدول

ــا احلبيبــة بشــكل     يف  تلــف منــاطل اململكــة, لتكــون مملكتن

دقائل وساعات وك منا أخـذوا   به يفمصغر يفهمه الزوار ويدورون 

 عليها.جولة علح كل اململكة وتعرفوا 

كما أننا ينبغي أن حنرص يف كل مدينة من مدننا الغالية علـح  

مــدينتهم مــن   هدينــة مــن جيــل الشــباب مــا حتتويــ     أن يــوف أبنــاء امل 

ــات     ــجيع اجلهـ ــة بتشـ ــزات  تلفـ ــياحية ومميـ ــة وسـ ــاكن تارخييـ أمـ

والعائالت علح العناية بهذا اجلانب لنكسب أبنائنا ثقتهم  ةالتعليمي

 واهلل املستعان. ,ب نفسهم وببالدهم الغالية
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 اجلامعيني ُملَُّس

 

ـــ   وط عليهــــاأســــتاذ جــــامعي صــــفة مرموقــــة يف اجملتمــــع, ومغبـ

أصحابها يف كثري من األحيان, وكم من الناس مـن يظـن أن هـذه    

الفئــة مــن طبقــات اجملتمــع قــد اســت ثرت باملــال وبالرواتــب الضــخمة 

دون أن يعوا حقيقة أوضاعهم املرة, فهـذا قـد عـاد للتـو مـن دراسـته       

يف اخلارج وال  د ما يؤثث به منزله, وهذا ال  ـد مثـن السـيارة,    

ــح      وذاك ينتظــره أ ــح أعل ــه سيحصــل عل ــارا الصــرب ظــانني أن ــه بف هل

ــث ينتظــر مجاعتــ    ــب, والثال ــذبائح,     هاملرات ــد وال ــه الكــرم الزائ من

ألنهم ال يعرفون مقدار ما يستلمه من راتب, والواقع صعب واليكم 

يــا ســادة بعــ  مــا أعرفــه عــن كــادر أعضــاء هيئــة التــدريس يف          

ربيعي يف مقـال   اجلامعات, والذي مساه زميلنا الدكتور عبد اهلل ال

                                                           

 هـــ 1414مجــاد  األوىل 11, الثالثــاء جبريــدة الــبالدقــال ُنشــر هــذا امل

 (. 10703م, العدد)1993أكتوبر  26املوافل 

وقـد كـان تعـبرًيا عـن تـدني مرتبـات أعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات           

السعودية وحتح نشر هذا الكتاب ورغم مرور سنوات عديـدة قاربـت اخلمسـة    

وضــاع مل تــتغري بالنســبة ألســاتذة عشــر عاًمــا علــح هــذا املقــال وغــريه, فــإن األ

سوًءا بسـبب منافسـة القطـاع اخلـاص للجامعـات يف       تاجلامعات بل رمبا ازداد

 وأصحاب املؤهالت العلمية. استقطاب األكادمييني
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 ",اجلــامعيني ُرَدَكــ" بعنــوان: لــه األســبوع املاضــي جبريــدة اجلزيــرة

 سم علح مسمح يف نظر الكثريين ممن ينطبل عليهم.إوهو 

كان لنا زميل يعمل يف جمال التعليم علح كادر املعلمني العام, 

وكــان طموًحــا ونكــن أثنــاء عملــه مــن إنهــاء درجــة الــدكتوراه,   

االلتحاق بالعمل يف إحد  اجلامعـات السـعودية   وبعد ذلك أصر علح 

وحني تصنيفه الوظيفي وجد أنه سيحول مـن الكـادر التعليمـي إىل    

كادر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات ففـرك بـذلك جلهلـه, ثـم      

انقلب الفرك إىل ترك ألنه اكتشف أنه سينقإ من راتبه أكثر من 

ــا الـــذي      ــاءل كـــثرًيا, مـ ــة ريـــال فتسـ ــني وثالمثائـ ــه عليـــه   ألفـ جرتـ

عـــن العمـــل  بالـــدكتوراه والعمـــل يف اجلامعـــة ؟؟ إنـــه نقـــإ الراتـــ

. أما زميل  خر فقد كـان يعمـل أيًضـا يف    %15التعليمي العام قرابة 

قــدره  باجلامعــة وجنــح يف ذلــك ولكنــه دفــع الــثمن نقًصــا يف الراتــ 

ــا وأربعمائــة ريــال   عــدد  خــر أعــرفهم مــن األحيــاء وبعضــهم    أمــاألًف

نيا فقد رفضـوا العمـل يف اجلامعـات, رغـم حاجتهـا      غادروا هذه الد

إىل خدماتهم لشهرتهم وأدبهم, وذلك ألنهـم مـن القـدماء يف التعلـيم     

العام ورواتبهم عالية وكانـت سـتتناقإ ب رقـام خياليـة لـو التحقـوا       

للعمل باجلامعـة مـن الثالثـة  الف فمـا فـوق, وهـذه أمثلـة مـن وقـائع          

م لَّذة اجلامعـات وغريهـم وأن السُـ   كثرية تبني الفرق بني رواتب أسات

اخلاص بهم ينقإ كثرًيا عن العاملني يف التعلـيم العـام, يف الوقـت    
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ــن األعبــــاء االجتماعيــــة واألســــرية        ــذي كمــــا قلــــت لــــديهم مــ الــ

واملصــروفات املتعلقــة بهــا مــا ال تفــي بــه رواتــبهم خصوًصــا يف زمــن    

ــك فلرياجــ      ــاع األســعار, ومــن شــاء أن يت كــد مــن ذل ع الغــالء وارتف

ــب        ــه مكات ــتح ل ــا أن يف ــيت تعمــد بعــ  منه شــركات التقســيط ال

ــدريس        ــر مــن أعضــاء الت ــائن كث ــات لوجــود زب ــالقرب مــن اجلامع ب

فيها, وقد لقيت أحد الـزمالء يف اجلامعـة صـبيحة أحـد األيـام ودار      

بيين وبينه حديث أحسست منه عدم رضاه عن الوضع الـذي يعيشـه   

ني, فقلـت لـه مـا الـذي     هو وغريه مـن العـاملني علـح كـادر اجلـامعي     

)شـاورما(  شـعور, قـال لقـد توقفـت بـاألمس ألخذ     حرك لديك هذا ال

لــي ولــألوالد مــن أحــد احملــالت وتناقشــت مــع البــائع حــول مبــايعتهم 

لة الواحدة اليومية فذكر لي أنها تتجاوز اخلمسة  الف ريال يف اللي

ن ألقــاب, وقارنــت  )الــدال( ومــا يتبعهــا مــ   فتــذكرت رواتبنــا ومعنا 

)الشـاورما( فوجـدت أن الفـرق ال ميكـن حسـابه,      ا بـدخل بائع دخلن

وقد قام أعضاء هيئة التدريس يف بع  اجلامعات باالتصال بإحد  

شركات االستثمار السعودية لبنـاء مسـاكن خاصـة تقسـط علـيهم      

ألنهــم يف الغالــب ال يســتطيعون وال حتــح جمــرد شــراء األرض نقــًدا    

بعضـهم إىل عشـرين سـنة مـن      باألسعار الطـائرة حالًيـا والـيت حيتـاج    

التوفري ليتمكن من شراء األرض فقط هذا لـو نكـن مـن التـوفري     

وال أظنــه, وكــم كانــت املفاجــ ة حــني بــدأت الشــركة تســجيل        
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األمســاء للــراغبني يف املشــاركة باملشــروع, لقــد كانــت أكــرب مــن  

املتوقــع بكــثري بــل أن قــوائم االنتظــار عليهــا تــنم عــن وضــع أولئــك,  

قرعـة يـوم ترتيـب األمسـاء يف األولويـات فقـد كـان يوًمـا         وأما يوم ال

مشــهوًدا جــر  فيــه العــرق, وعلــت األصــوات, وذهــب وقــار أســاتذة   

أن القرعـة لتوزيـع جمـاني للمسـاكن أو      حتح ُخّيـل إلـيَّ   اجلامعات,

كــ ن الســكن معــه الزوجــات, ولــيس ديًنــا مضــاعًفا يقضــي علــح   

اليــوم ألنــي  املرتبــات, كمــا هــو الواقــع وكــدت أن أبكــي ذلــك       

 ن ما حصل ينب  عن أوضاعهم.أختيلت أوضاع هؤالء و

ــاتذة اجلامعـــات الفـــرص وال تـــزال        ــد فاتـــت كـــثري مـــن أسـ وقـ

)الـدال(, الـيت   بقـوا يف اخلـارج سـنوات طويلـة جللب    خصوًصا الذين 

ــان        ــذلك ف ـــ ول ــدكتوراه ـ ـــ أعــين ال ــال ـ ــب وال م ــنفعهم ال يف رات مل ت

قطـــاع اخلـــاص ظـــاهرة   ظـــاهرة تســـرب أســـاتذة اجلامعـــات إىل ال   

ملموسة, فقد  د الواحد منهم مرتًبـا يفـوق مرتـب اجلامعـة بثالثـة      

أو أربعــة أضــعاف مــا وضــع لــه يف الســلم, أمــا إن كــان مــن النــاس   

 ةاملتميزين والقادرين إدارًيا علح إدارة الشـركات واملشـاريع اخلاصـ   

فقد حيصـل علـح أكثـر مـن عشـرة أضـعاف مرتـب اجلامعـة, وقـد          

  هذا القول ولكنه الواقع وأعرف من عمل يف أحـد  يستغرب البع

الشركات بـ كثر مـن عشـرة أضـعاف راتبـه يف اجلامعـة ولكـنين        

احتف  باألمساء لنفسي ولـذلك فلـيس غريًبـا يف هـذه األيـام تسـرب       
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ــات     ــات اجلامعــ ــة ومعانــ ــات اخلاصــ ــة إىل املؤسســ ــاتذة اجلامعــ أســ

عالنـات  والكليات من نقإ يف األساتذة وخري شـاهد علـح هـذه اإل   

الــيت رأيناهــا صــيف هــذا العــام يف الصــحف الســعودية للعمــل فيهــا    

 وهي خطوة طيبة لكن ال بد من حبث ما الذي جعلهم ندرة.

وإنين أهيب باملسئولني وعلح رأسـهم معـالي وزيـر التعلـيم العـالي      

وأن يقــارنوا بــني كــادر أعضــاء   ةأن يتحركــوا حلــل هــذه املشــكل 

ــني   ــدريس يف اجلامعــات وب ــة الت ــ هيئ ــا ال  لَّالُس م التعليمــي العــام, وأن

اســتكثر علــح املعلمــني مــا حيصــلون عليــه مــن مرتبــات بــل هــو حــل 

هلــم, ورمبــا أقــل ممــا هلــم, ولكــين يف الوقــت نفســه أدعــو وأكــرر 

ــدعوة إلعــادة النظــر يف ُســ    ــة التــدريس اجلــامعيني    ءم أعضــاّلال هيئ

حـث  والذين هم شرحية مهمة من أهل الفكـر والثقافـة والعلـم و الب   

مـن كثـرة    ن ينبغـي أن ينشـغلوا ب حبـاثهم بـدالً    يف هذا البلد, والـذي 

الشكو  عن أوضاع مرتباتهم اليت صعب علح الكـثري مـنهم حلـها    

وأوجدت عندنا ظاهرة التسرب يف األساتذة اجلامعيني, وحنن نعلم 

كم ختسر الدولة علح إعداد هؤالء حتـح يلتحقـوا بالعمـل وأن رفـع     

واهلل املستعان وعليـه وحـده    ,احملافظة عليهماملرتبات إحد  وسائل 

 التكالن.
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 (1)تعليق على سوانح الشيخ اجلاسر

 عن بدايات التعليم يف جند

 

 كتب عالمة اجلزيرة وأستاذ اجليل الشيخ  د اجلاسر ــ وفقه

اهلل ـــ سلســلة مـن املقــاالت يف اجمللــة العربيـة ابتــداء مـن شــهر رجــب     

ة نفسـها, عنونهـا ب حاديـث عـن     هـ حتح ذي احلجة من السـن 1414

بدايات التعليم يف جند, وقد كان جمال احلديث يف تلـك املقـاالت   

كمـــا عنونهـــا عـــن مرحلـــة ت ســـيس التعلـــيم النظـــامي يف اململكـــة 

العربيــة الســعودية عموًمــا ويف منطقــة جنــد خصوًصــا, وملــا كانــت   

ح هذه املرحلة تهم الباحثني يف تاريخ اململكة فقد رأيـت التعليـل علـ   

 بع  ما أورده الشيخ يف تلك املقاالت املنتظمة.

                                                           

ـــ  ــل        1) ـــ ر ــه اهلل ـ ــوطن الشــيخ  ــد اجلاســر ـ ( إن شــيخنا وأســتاذ ال

يف مقاالتــه وقــد تقــديري واحرتامــي وال يقلــل مــن مكانتــه مناقشــة مــا طرحــه  

كان هذا املقال يف حينـه مناقشـة لقضـية طرحهـا الشـيخ ـــ ر ـه اهلل ـــ وقـد          

وقفت علح رد له ــ ر ه اهلل ــ علح مقـالي هـذا يف كتابـه "سـوانح اجلاسـر",      

ــي       و ثــرت نشــر رده يف ذيــل هــذا املقــال رغــم قســوة بعــ  عباراتــه يف الــرد عل

جهـة نظـر الشـيخ ـــ ر ـه اهلل ـــ       وهديف هو أن يطلع القـار  مـرة أخـر  علـح و    

 فيما كتبته وهو  ل تقدير واحرتام)غفر اهلل لناوله(. 

 جملة الفيصل ُنشر هذا املقال) تصًرا( يف. 
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تطــرق الشــيخ العالمــة  ــد اجلاســر للفــرتة الت سيســية يف حيــاة  

التعليم يف اململكة وخصوًصا يف جند, واليت عاصرها عدد كـبري  

ــده يف ســبيل         ــنهم جه ــذل كــل م ــذين ب ــربني ال ــرواد وامل ــل ال مــن جي

ًدا مـنهم أنـه كـان    ت سيس التعلـيم ونشـره والرقـي بـه, ومل يـّدِع أحـ      

ــود     ــل مـــن جهـ ــنهم يقلـ ــًدا مـ ــمع أحـ ــده, ومل نسـ ــارس امليـــدان لوحـ فـ

اآلخرين من املربني الذين انتشروا يف  تلف منـاطل اململكـة, وال   

مسع ب حد منهم ادعح السيطرة علـح التعلـيم يف جنـد وال يف غريهـا     

رغم أن بعًضـا مـنهم لـو ادعـح ذلـك لكـان صـادًقا حيـث أن كـثرًيا          

يف ت سيس التعليم يف جند ويف غريها قبـل عمـل الشـيخ     منهم عملوا

 د اجلاسر يف التعليم بسنوات عديدة. ولن ينسـح النـاس والتـاريخ    

جهود أولئك اآلباء املربني من جيل الرواد الـذين كـان أوهلـم السـيد     

 مد طاهر الدباا ــ ر ه اهلل ــ وكان منهم وعلـح رأسـهم املربـي    

بــن مـانع مـدير املعـارف العامـة لفــرتة     الكـبري فضـيلة الشـيخ  مـد     

طويلة ــ ر ه اهلل ــ وأجزل له املثوبة والغفران, والذي عاصر تعيني 

بــن   مــد وعمــل الشــيخ  ــد اجلاســر يف التعلــيم, وكــان الشــيخ 

مـانع ـــ ر ــه اهلل ـــ ميثـل حلقــة وصـل رئيسـة ومهمــة يف تلـك الفــرتة        

فــــتحني. كمــــا احلرجــــة بــــني العلمــــاء واحلكومــــة واألهــــالي واملت

حياولون تسمية أنفسهم يف تلك الفرتة, وال ُينسح يف هذا املقـام دور  

وولـي عهـده املغفـور لـه      زمؤسس اململكة املغفور له امللك عبد العزي
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ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز ـــــ ر همـــا اهلل ـــــ واملغفـــور لـــه فيصـــل بـــن 

ب ــ ر ه اهلل ــ, الذين كان هلم الدور األكـرب يف التغلـ   زالعزيعبد

 علح الواقع املوجود يف تلك الفرتة.

ويبدو أن الشيخ اجلاسـر ـــ وفقـه اهلل ـــ لديـه العديـد مـن الوثـائل         

املختلفـة عـن التعلـيم يف تلـك الفـرتة, ومـع هـذا فـإن اآلخـرين لـديهم           

مئات الوثائل عـن تلـك الفـرتة ال تـزال  فوظـة, ولعلـها ختـرج بـإذن         

 اهلل علح يد بع  الُكتَّاب.

يف مناقشة ما ذكره الشيخ اجلاسر ـــ وفقـه اهلل ـــ     وقبل الدخول

أود أن أذكر بعـ  املعلومـات العامـة عـن تلـك املرحلـة والـيت قـد ال         

ختفح علح الكثريين لكي تقاس بها حالة التعليم يف جنـد ويعـرف   

بها قدر الرجال الذين عملوا يف تلك الفـرتة الصـعبة, فمـن املعـروف     

ــيم  ختتلــف عــن نظــرة أهــل احلجــاز    أن نظــرة األهــالي يف جنــد للتعل

حيــث كــان أهــل احلجــاز أكثــر إدراًكــا ألهميــة التعلــيم. ولــذلك    

فعند ت سيس املدارس احلكوميـة يف جنـد حوربـت  اربـة شـديدة      

من قبل األهالي عموًمـا وبعـ  املنتسـبني للعلـم مـن املشـايخ يف تلـك        

الفـــرتة, ولـــذلك فـــإن مـــن كـــان يقـــدم علـــح العمـــل فيهـــا يتعـــرض   

الســب واإلهانــة مهمــا كانــت مكانتــه, حتــح لــو كــان للمقاطعــة و

موضع الثقة عند الناس فإنه يسقط مـن أعيـنهم, ومـن األمثلـة علـح      

ذلك الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سليم الـذي يعرفـه الشـيخ  ـد     
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اجلاســر حــل املعرفــة وهــو مــن أوائــل مــن عمــل يف إدارة املــدارس يف  

ــاجنــــد وأول مــــدير ومؤســــس ألول مدرســــة مــــن مــــدار    ضس الريــ

ــ خر عشــر        ــد ت ــيت افتتحــت بع ــة, ال ــة وهــي املدرســة األهلي االبتدائي

الرجل عند قبولـه العمـل    اسنوات تقريًبا عن بقية مدارس جند, هذ

يف املدرسة احلكوميـة كـان إمـام مسـجد, وقـد ثـار عليـه مجاعـة         

, كمـــا أن بعـــ  باملســـجد ومنعـــوه مـــن الصـــالة بهـــم هلـــذا الســـب 

وا يرفضــون أن يبيعــوا عليــه وعلــح أصــحاب احملــالت التجاريــة صــار

يف تلـك الفـرتة, ولعـل العالمـة      سغريه ممن كانوا يعملون يف املـدار 

األوىل الــيت عــانح فيهــا  ةالشــيخ  ــد اجلاســر مل يعــش تلــك املرحلــ

 املؤسسون احلقيقون للتعليم يف جند تلك املعاناة.

مبا أن العمل يف املدارس عند ت سيسها يف جند كان مكروًهـا  

لناس, فإن من تولوا ت سيسها كـانوا يبـذلون جهـوًدا قويـة يف     لد  ا

إقناع من لديه قدرة علـح التعلـيم لاللتحـاق بالعمـل وكـانوا  ـدون       

صعوبة يف ذلك, ولذلك فإن من يقتنع بالعمل يف الغالب هم من أهل 

ــيم, وممــن يضــحون ب شــياء كــثرية         ــر التعل ــوىل أم ــة مبــن يت العالق

غبة فيه يف الغالب بل للشد من عضـد  ويقدم بعضهم علح العمل ال ر

القــائمني عليــه, وإال فكمــا قــال الشــيخ اجلاســر نفســه مل يكــن     

 (1)هناك ما يغري من مرتبات لاللتحاق بالعمل.

                                                           

  .23هـ, ص1414(, شوال 201, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)
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ــح رأســها       ــة املعــارف باململكــة وكــان عل ــاك مديري وكانــت هن

العالمـة الشـيخ  مـد بـن عبـد العزيـز بـن مـانع ـــ ر ـه اهلل ر ــة           

تبعهــــا معتمــــديات للمعــــارف يف القصــــيم    , وكانــــت تــــــ واســــعة

حساء, إضـافة لـبع  مـدارس الريـاض, ثـم افتتحـت بعـد ذلـك         واأل

ألجهزة كانـت حتـت إشـراف    معتمدية للمعارف بنجد, وكل هذه ا

 تلـــك الفـــرتة األمـــري ســـعود بـــن  العزيـــز وولـــي عهـــده يفامللـــك عبـــد 

 العزيز ــ ر هما اهلل ــ.عبد

لي الــذين اقتنعــوا بإحلــاق وكــان أوليــاء أمــور الطــالب مــن األهــا 

أبنــائهم يف املــدارس حريصــني أشــد احلــرص علــح معرفــة مــن يعلــم    

أبناءهم من املدرسني, ولذلك كانوا يتحفظون علح وجود مدرسني 

)أجانب( يعلمون أبنائهم وكان الواعون من مدراء املـدارس يراعـون   

 هذا الواقع وحيرصون عليه أشد احلرص.

سـرًيا حسـًنا وبـدأ يكسـب النـاس       وبعد أن سـار التعلـيم يف جنـد   

قبل أن يلتحل بـه الشـيخ  ـد اجلاسـر سـعح الشـيخ  ـد اجلاسـر         

عند التحاقه بالركب إىل  اولة استقدام بع  املدرسني من بالد 

االبتدائية, وقد قوبـل مبعارضـة شـديدة     سعربية للتدريس يف املدار

, مــن قبــل بعــ  مــدراء املــدارس ومــن قبــل مديريــة املعــارف العامــة   

هذا األمر عند أولياء  ةخصوًصا أن أولئك كانوا يدركون حساسي
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األمور يف بداية ثقتهم بالتعليم النظامي, باإلضافة إىل أن هناك مـن  

 .باخلربات الوطنية من كان يسد احلاجة يف هذا اجلان

وأرانــي هنــا وأنــا )وقــد بــدأ الشــيخ  ــد اجلاســر حديثــه بقولــه:  

صــليت ب نــاس انتقلــوا إىل أحتــدم عــن ذكريــات زمــان مضــح وعــن  

اآلخــرة, وأصـــبح لـــيس يف مســـتطاع أحـــد مـــنهم أن يـــبني زيـــف مـــا  

أحتدم عنه إن كان فيه زيـف فلـيس يليـل بـي أن ينطبـل علـي قـول        

 القائل:

   وإذا ما خال اجلبان ب رض 

 طلب الطعن وحده والنزال

ويواصل الشيخ  د ــ وفقـه اهلل ـــ قولـه: ثـم أنـي أجـل نفسـي أن        

ك ما ليس فيهم أو أن أحتدم عن شيء من مسـاوئهم يف  الصل ب ولئ

ــطفي    ــول املصـ ــاف قـ ــي ف خـ ــاكم  )) :رأيـ ــن موتـ ــروا  اسـ اذكـ

, ولكــين أســـ ل اهلل ســبحانه وتعـــاىل أن   ((وكفــوا عــن مســـاوئهم  

يتغمد اجلميع بر ته الـيت وسـعت كـل شـيء وهـذا ال ميـنعين مـن        

وقــد  (1)أن أوضـح بعـ  أمـور تتعلـل ببـدايات نشـر التعلـيم يف جنـد(,        

بالدعاء ألولئك الرجال الـذين عاصـرهم   ــ وفقه اهلل ــ أحسن الشيخ 

                                                           

(, 199, العـدد) العربيـة  ةاجمللـ من نإ مقال الشيخ  د اجلاسر يف  (1)
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ــه الواســعة و     ــه وهلــم بر ت ــر ل ــوا, نســ ل اهلل أن يغف ــذين رحل ن أوال

َوَنَزْعَنـا َمـا ِفـي    :  عله وإياهم يف يوم القيامـة ممـن قـال اهلل فـيهم    

 .[احلجر]  (47)ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَلح ُسُرر  م َتَقاِبِلنَي

ومن خالل ما ذكره الشيخ اجلاسر فيما نقلته عنه سابًقا ذكر 

أنه يتحدم عن مساو  أولئك الرجال مـن وجهـة نظـره حيـث قـال ـــ       

ــه يف هــؤالء        ــة نظــر ل ــك, فهــي وجه ــا يف ذل ـــ فكــان دقيًق ــي ـ يف رأي

بع  منهم موجود, وهلم وجهة نظـرهم أيًضـا    لالرجال الذين ال يزا

ة, حيـث عاصـروه يف العمـل    اسر وعملـه يف تلـك الفـرت   يف الشيخ اجل

قرابة سنتني, وكانت هلـم وجهـات نظـر ختتلـف معـه يف كـثري مـن        

ر ـه  ـــ  األحيان, كما أن من مات منهم من أمثال الشيخ ابن مانع 

بقـــي لـــه مـــن تالميـــذه و بيـــه مـــن يعـــرف مواقفـــه يف هـــذه   ـــــ اهلل

ئل خاصـة عـن تلـك    لـديهم وثـا   لكل هؤالء مـن ال تـزا   ناملرحلة, وم

املرحلة اليت حتدم عنها الشيخ ولعلي استعرض بعًضـا ممـا قالـه يف    

 تلك املقاالت.

متَّ تعــيني الشــيخ  ــد اجلاســر معتمــًدا للمعــارف يف الريــاض يف 

هــ, ويبـدو واضـًحا أن املعـارف مل تكـن      1369ذي احلجة من عام 

مرتاحـــة لـــتعني الشـــيخ يف هـــذا العمـــل, وقـــد صـــرك الشـــيخ نفســـه  
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لــيس ألنهــم غــري متطــورين ويريــدون التعلــيم الــديين فقــط     (1)ك,بــذل

نهــم علــح علــم بطبيعــة الشــيخ     بــل أل (2)كمــا يــوحي املقــال بــذلك,   

, وأنه سـيحاول ازدراء عمـل اآلخـرين واحلـط منـه و اولـة       اجلاسر

ــنهم وبــني املعــارف العامــة,      ــة التقــارير للمســئولني واإليقــاع بي كتاب

جلاسر كان حريًصـا علـح إ ـاد    كما كانوا يعتقدون أن الشيخ ا

مؤسسة خاصـة بـه ولـو علـح حسـاب هـدم مديريـة املعـارف أو بعـ           

املـدارس القائمـة إذا لـزم األمـر, وسـيكون جـاًدا يف االنفصـال عـن         

املديرية وإ ـاد مديريـة خاصـة للمعـارف يف جنـد مسـتقلة بالكليـة        

ــارف العامــة باململكــة,    ــة املع ــة وقــد صــدق ظــن   (3)عــن مديري مديري

اخلـالف والشـقة بـني الشـيخ      د, وهذا مـا زا عارف واملنتسبني إليهاامل

 د اجلاسر من جهة وبني منسوبي املعارف العامة نفسها واملنتمني 

 هلا يف الرياض وما جاورها من جهة أخر .

وقــد ذكــر الشــيخ  ــد اجلاســر أن مديريــة املعــارف تعمــدت        

ف بعـد  تقليإ نفـوذه حيـث يقـول: )كـان أول عمـل قامـت بـه املعـار        

تعييين أن فصلت مدارس القصيم عن مدارس جند وعينت )معتمًدا 

                                                           

 .23(, ص199, العدد)اجمللة العربيةنظر: ( ا1)

 .23(, ص199, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)

( توجــد بعــ  الوثــائل املتعلقــة بهــذه القضــية بــذاتها  ثــرت عــدم نشــرها  3)

اآلن, كما أن ولي العهد  نذاك سعود بن عبد العزيز ــ ر ه اهلل ـــ كـان لـه    

  ض فيها.موقف مشهور حول تلك األحدام  ثرت عدم اخلو
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هلــا( ولــيكن هــذا ففيــه ختفيــف عــين... واســتمرت صــلتها مبــديري   

املدارس يف أمور هي من اختصاص املعتمد, ولكنها مل تعب  بهذا, 

بــل كانــت تكلــف بعــ  مــديري املــدارس بإعــداد مــا يلــزم لت ثيــث 

ــها(. ــد  (1)بعضـ ــاك العديـ ــت هنـ ــت يف   وكانـ ــد افتتحـ ــدارس قـ ــن املـ مـ

الرياض وغريها من املناطل اجملاورة هلـا قبـل وجـود الشـيخ اجلاسـر      

نفســه, وكــان للعــاملني فيهــا جهــوًدا ال تنكــر يف جمــال التعلــيم        

والنهــوض بــه قبــل إ ــاد معتمديــة املعــارف بنجــد, بــل إن معتمديــة    

املعارف بالقصـيم يف تلـك الفـرتة فتحـت بعـ  املـدارس القريبـة مـن         

الريــاض ومــن ذلــك مدرســة ثــادق, حيــث كانــت معتمديــة القصــيم  

أكثــر خــربة يف فــتح املــدارس يف تلــك الفــرتة, وكــان ارتبــاط تلــك   

ــيت كــان علــح        ــة العامــة للمعــارف ال ــدارس واملعتمــديات باملديري امل

رأسها العامل الفاضل الشيخ  مد بن مانع ــ ر ه اهلل ــ, وكانت 

ــيم    ــة املعــارف تراقــب التعل ــع   مديري ــه جلمي ــالتفتيش والتوجي وتقــوم ب

املدارس القائمة و اولة تطويرهـا قبـل إ ـاد معتمديـة املعـارف يف      

 (2)جند)الرياض(.

                                                           

 .21هـ, ص1414(, رجب198, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)

اجمللـة  ( انظر: تقرير جملس التعليم الذي أورده الشيخ  د اجلاسر يف 2)

 .22(, ص199, العدد)العربية
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وقد ذكر الشيخ اجلاسر يف أثناء حديثه عـن بـدايات التعلـيم يف    

جند أنه بعد تعيينه يف معتمدية املعارف يف جند كلم امللك سعوًدا ــ 

)أن عـدد املـدارس الـيت مت فتحهـا      نذاك ه اهلل ــ وهو ولي العهد ر

 (1)يف جند خالل تسع سنوات كـثرية, ولكنهـا ليسـت ذات جـدو (.    

وإنــي أســتغرب مثــل هــذا الكــالم مــن عالمــة اجلزيــرة الــذي كــان   

 ور مقاالته عن التعليم. كيف يكون التعليم ومدارسـه غـري ذات   

رتكيز جدو , ويعرب الشيخ اجلاسر يف املقال نفسه علح أنه أراد ال

علح إصالك املدارس قبل اإلكثار منها. وأحب أن أذكـر أن الشـيخ   

 مد بن مانع ــ ر ه اهلل ـــ ومن عمل معه يف التعليم طيلة سـنوات  

 تعديــدة كـــانوا يعـــون أهميـــة نشـــر املـــدارس وإصـــالحها يف الوقـــ 

نفســه, أمــا أن يــ تي إنســان ليكــون عوًنــا هلــم فيــذهب مــن ورائهــم   

لني وأن املدارس اليت عملوا علـح ت سيسـها غـري    ليتهمهم أمام املسئو

ذات جدو  وحتتاج إىل إصـالك فهـذا أمـر غـري مقبـول, ولـذلك فـإن        

الشيخ ابن مانع ــ ر ه اهلل ــ رد علح الشيخ  د اجلاسر يف حياته 

يف خطابه الذي نشره الشيخ  د موضًحا أن اإلكثار من املدارس 

العامة للمعارف حيـث قـال:   يف جند كان هدًفا من أهداف املديرية 

                                                           

ــدد) 1) ــ( مــن 99( انظــر: الع ــة ةاجملل ــب أن الشــيخ  20, صالعربي , والغري

دارس يف الريــاض ومــا جاورهــا. اجلاســر نفســه افتخــر بافتتاحــه عــددًا مــن املــ 

 .20هـ, ص1414( ذي احلجة 203, العدد)اجمللة العربيةانظر: 
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رفع تقرير وإمنا نريد العمل علح كل ما يكفل إنهاض  د)إننا ال نو

التعليم ورفـع مسـتواه, حنـب اآلن أن نكثـر مـن املـدارس االبتدائيـة        

بنجد ويرتفـع شـ نها حتـح إذا أنتجـت اإلنتـاج احلسـن ن خـذ يف فـتح         

ـــ     ــذل يف التعل ــا بـ ــود مـ ــن اجلهـ ــذل مـ ــاك ونبـ ــة هنـ ــدارس الثانويـ يم املـ

ــيم العــالي(.     ــد للتعل ــتمكن مــن التمهي ــدائي وبهــذا ن ــم لقــد   (1)االبت نع

كان الشيخ ابن مانع ــ ر ه اهلل ــ يـدرك أن املرحلـة تتطلـب جهـًدا     

مضاعًفا يف نشر التعليم االبتدائي يف كل رقعة ممكنة يف جند يف 

ــيم العــالي     تلــك الفــرتة, ومل يغــب عنــه اإلصــالك وال التخطــيط التعل

هـو واضـح مـن رسـالته      ن يدركه ــ ر ـه اهلل ـــ كمـا   وهذا ما كا

 )اليت تكرم بنشرها(.للشيخ اجلاسر

وواضح مـن خـالل حـديث الشـيخ اجلاسـر أن هنـاك خالًفـا بينـه         

وبني املعـارف منـذ تعيينـه, وخصوًصـا مـع الشـيخ  مـد بـن مـانع ـــ           

ة ملقابلـة الشـيخ   )فال بد من السفر إىل مكَّـ يقول ر ه اهلل ــ ولذلك

بن مانع ــ مدير املعارف العـام ـــ حملاولـة إزالـة مـا علـل بذهنـه          مد

عــين حينمــا كنــت مدرًســا يف املعهــد وحتضــري البعثــات قبــل عشــر   

ومن هذا املنطلل فـإن الشـيخ  ـد كـان يتجـاوز كـثرًيا        (2)سنوات(.

الشــيخ  مــد بــن مــانع, حيــث حيــاول باســتمرار رفــع التقــارير إىل   

                                                           

 .22(, ص99, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)

  .20هـ, ص1414(, رجب 198, العدد)اجمللة العربية( انظر: 2)
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بــن عبـد العزيـز يف تلــك الفـرتة, ومــع    مسـو ولـي العهــد األمـري سـعود     

حييـل بعـ  تلـك التقـارير إىل     ـــ  ر ـه اهلل  ـــ  ذلك فقد كان سعود 

الشيخ ابن مانع يف مديرية املعارف العامـة, وقـد رد جملـس املعـارف     

ــح تقر ــم: )    علـ ــالقرار رقـ ــر بـ ــد اجلاسـ ــيخ  ـ ــر الشـ ــاريخ (81يـ  :بتـ

, ســر بنشــره يف مقالــههـــ والــذي تكــرم الشــيخ اجلا26/4/1369

)أن النتـائج ناطقـة بهـذا الشـكل احلميـد السـار,       وكانت خالصته

وارتيابه هذا قد يكون عن عدم درايته بواقع هذه املـدارس حلداثـة   

نـه معتمـًدا بالريـاض والنتـائج واألرقـام تشـهد علـح خـالف         يعهد تعي

كمـــا أن اجمللـــس يف التقريـــر نفســـه رد علـــح مـــا ذكـــره  (1)قولـــه(,

جنـد ضـعيفة بـ ن قـارن اجمللـس  بـني       الشيخ اجلاسر من أن مدارس 

ــائج        ــني نتـ ــة وبـ ــهادة االبتدائيـ ــان الشـ ــد يف امتحـ ــدارس جنـ ــائج مـ نتـ

مدارس احلجاز, علًمـا أن التصـحيح جلميـع املـدارس كـان يـتم يف       

احلجاز . ولقـد قـام الشـيخ  ـد بغمـز العلمـاء ومديريـة املعـارف يف         

 مـد   وعلح رأسـهم الشـيخ   واحد متهًما العلماء بطريل مباشروقت 

بن إبراهيم ــ ر ه اهلل ــ بعرقلة التعليم والتساهل فيـه وإلغـاء مـادة    ا

تقويم البلدان واهلندسة ومع ذلك عدوا الطالب ناجحني يف الشهادة 

                                                           

ــة العربيــةانظــر: مقالــة الشــيخ  ــد اجلاســر يف   (1) ( 199, العــدد)اجملل

 .21ص هـ,1414شعبان 
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أن هـذا العمـل    ــ وفقه اهللــ وقد تناسح الشيخ اجلاسر  (1)االبتدائية,

مل يكن يف مجيع املدارس, حيث إن بعضها كان يدرس اهلندسـة  

وتقــويم البلــدان ومنهــا املدرســة األهليــة الــيت كــان مــديرها الشــيخ   

, رس هــذه املــواد األســتاذ  مــد عبــدهعبــد اهلل بــن ســليم, حيــث د

)عمران العمــران(   صــل أحــد طــالب املــدارس وهــو األســتاذ     وقــد ح

األول علــح مســتو  اململكــة رغــم     زاألديــب املعــروف علــح املركــ   

ــيخ  ــة الشـ ــدا    اولـ ــتهانة مبـ ــر االسـ ــاضاجلاسـ ــت رس الريـ , يف وقـ

يفرتض فيه أن يكون املدافع عنهـا, وهـذا يـبني مـد  انتمائـه هلـا,       

أما عمل العلمـاء علـح إلغـاء هـذين املقـررين يف بعـ  املـدارس الـيت         

وقـد   ,ع  مدرسيه, فكـان ذكًيـا ويف  لـه   كانوا خيشون من ب

جنب املدارس غضبة بع  أهالي جند الذين رفـ  كـثري مـنهم يف    

ود املــدارس وإدخــال أبنــائهم فيهــا بســبب هــذه املــواد تلــك الفــرتة وجــ

, لـذلك فـإن إلغـاء    املدرسـني األجانـب الـذين يدرسـونها    واخلوف من 

, ولعـل  دارس كان متمشًيا مع تلـك الظـروف  هذه املواد يف بع  امل

يف الشـــيخ اجلاســـر ال يـــدرك ذلـــك ألنـــه مل يعاصـــر فـــتح املـــدارس   

عاصروا ذلـك فكـانوا    , أما الذينالرياض واجلدل الذي دار حوهلا

, وقـد بـذل الشـيخ    ع الـذي وجـدت فيـه   أدر  بها ومبا يناسـب اجملتمـ  

 د اجلاسر كما ذكر  اولة مـع األمـري سـعود بـن عبـد العزيـز       

                                                           

 .24(, ص199, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)
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ـــ  ولــي العهــد  نــذاك ومــع الشــيخ  مــد بــن إبــراهيم     ـــ ر ــه اهللـ  ـ

, ولكن الشـيخ  مـد   ك املقررات علح املدارس ومدرائهالفرض تل

ــراهيم ا ــن إب ـــ  ب ـــ  ر ــه اهللـ ــادة    ـ ــا ورد يف م رغــم عــدم معارضــته مل

وممــا  (1)اهلندسـة وتقــويم البلــدان رأ  عــدم تدريسـها يف تلــك الفــرتة,  

 در ذكره أن الشيخ اجلاسر استدرك يف العدد التـالي شـيًئا ممـا    

قاله عن مفيت الديار السعودية  نذاك, حيث قال عن الشيخ  مد 

أحسست من حسن مقابلته رغبتـه القويـة   )ــ ر ه اهللــ بن إبراهيم ا

يف العنايــة بشــؤون التعلــيم وحرصــه علــح أن يثمــر الثمــرة املرجــوة        

ــار العــاملني الــذين يرجــح مــن ورائهــم نفــع,      بتنظــيم املــدارس واختي

وأدركت أنه مل يكن ممن ينظر إىل التعلـيم النظـرة السـيئة, وأنـه     

أخــالق  كــان حيــاذر أن يكــون وســيلة مــن الوســائل الــيت تــؤثر يف    

 (2)النشء(.

وقد حاول الشيخ  د اجلاسر البحث عـن تناقضـات يف تقـارير    

مديريــة املعــرف العامــة عــن عــدد املــدارس الــيت افتتحــت يف جنــد,     

وك نــه ال ينتمــي إليهــا وللتعلــيم, وبــذلك حيــاول التقليــل مــن جهــد    

املديرية العامة للمعارف وعلح رأسها الشيخ  مد بن مانع ـــ ر ـه   

وحنن هنا لسنا بصدد التتبع هلذه املـدارس وعـددها لنؤكـد    اهلل ــ, 

                                                           

 .22(, ص198, العد)اجمللة العربيةانظر:  (1)

 .20هـ, ص1414( رمضان200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)
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ــه الشــيخ اجلاســر       ــر املعــارف العامــة أم مــا كتب أيهمــا أصــدق تقري

ولكن الواضح من كتابته  اولة التقليل من جهد املعارف العامـة  

 يف هذا اجملال.

كمــا أنــه حــاول الطعــن يف مــدراء املــدارس, وأنهــم مل يكونــوا   

ـــ   وفقـه اهلل ـــ  دائيـة يف تلـك الفـرتة, والشـيخ     االبت ةحيملون, الشهاد

يعلم أنه مل يكن هنـاك مـدارس ابتدائيـة وال غريهـا لـذلك اجليـل,       

ــيم       ــات التعل ــب واملســاجد وحلق ــم مــن خر ــي الكتاتي ــالي فه وبالت

؟ فيها, فكيف حيمل هؤالء الشهادة االبتدائية وهي ال توجد أصـالً 

دم قدرتهم علح العمـل,  وبالطبع فإن عدم  لهم للشهادة ال يعين ع

علح مدير مدرسـة   ءيف الثنا ــ وفقه اهللــ وقد أحسن الشيخ اجلاسر 

 ـــ  ر ـه اهلل ـــ  وهو أهـل لـذلك    (1)الشقراء الشيخ عبد اجمليد حسن,

 وجز  اهلل الشيخ اجلاسر خرًيا علح ذلك.

كــان  هومــن املالحــ  فيمــا كتبــه الشــيخ نفســه أنــه أثنــاء عملــ   

ولني عنـه يف مديريـة املعـارف, ولـذلك بتعمـده      يتجاوز غريه من املسئ

ــــ  االتصــال بــولي العهــد باســتمرار دون الرجــوع إلــيهم مــع أن ســعوًدا 

كان ذكًيا وحييلـه يف كـثري مـن األحيـان إىل مديريـة       ــ ر ه اهلل

املعارف, ومـع ذلـك كـان الشـيخ اجلاسـر يصـر علـح االسـتمرار يف         

                                                           

 .23(, ص200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)
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سـه يلـوم مـديري املـدارس     جتاوز املديرية, والغريب أنه يف الوقـت نف 

 .(1)علح جتاوزه.

وقد طلب الشيخ اجلاسر عدًدا من األسـاتذة املصـريني للعمـل يف    

دون أن ــــ  ر ـه اهلل ـــ  مـن مدرسـة أبنـاء امللـك سـعود       التـدريس لـيالً  

بهــذا  ــــ حفظــه اهلل ووفقــهــــ حيـيط مــديرها الشــيخ عثمــان الصــاحل  

اتين أن مـن األوىل أن  فـ  األمر, واعتذر الشيخ اجلاسـر بقولـه: )وقـد   

ومل يكــن هــذا التــدخل مــن   (2)بــاألخ عثمــان قبــل ذلــك(,  أتصــل أواًل

قبــل الشــيخ  ــد يف هــذه القضــية وحــدها, بــل إنــه حــاول معانــدة     

غــري  س بنقــل بعــ  مدرســيهم ومــوظفيهم نقــالً  بعــ  مــدراء املــدار 

مدروس وقد وقفت مديرية املعارف من هذا العمـل موقًفـا حامًسـا ,    

ته وكتبــت إىل مــديري املــدارس عــدم تنفيــذ قراراتــه ولــذلك عارضــ

 (3)تلك.

ــح ولــي العهــد إنشــاء       ــه اقــرتك عل ولقــد ذكــر الشــيخ اجلاســر أن

مدرسة ليلية للمعلمني, وقد أسست هذه املدرسة وقامت وعمـل بهـا   

 (4)املعلمون واألساتذة يف وقت كان فيه الشيخ  د خارج الريـاض, 
                                                           

 هـ.1414(, شعبان198, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)

  .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)العربية اجمللة( انظر: 2)

 ( املرفقة صورتها.2( والوثيقة رقم)1( انظر: الوثيقة رقم)3)

, اجمللــــة العربيــــةالشــــيخ  ــــد اجلاســـر يف   ه( انظـــر: إىل مــــا ذكـــر  4)

 .22هـ, ص1414(, رجب198العدد)
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ــا كــل مــن الشــيخ    وقــد اشــرتك يف التخطــيط للمدرســة والع   مــل به

ليم, وقـد خططـا   عثمان الصاحل والشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سـ 

, وكانـــت املدرســـة تـــرتبط مباشـــرة مبديريـــة  للمنـــاهج وأعـــدا هلـــا

ومل يكــن للشــيخ  ــد أي دور يف تنفيــذ ذلــك      (1)املعــارف العامــة, 

 االقرتاك  وهذا ما أغضبه , ولذلك فإنه يهجم علح الشيخ عبـد اهلل 

م وعــده مــدرس حنــو متناســًيا إدارتــه هلــذه املدرســة والقيــام بــن ســليا

مبهامها. ومما قاله الشيخ اجلاسر: )فاألستاذ عثمان يدرس اإلمالء 

واخلط, وهو أحد مـديري املـدارس الـذين مـن املفـروض أن يكـون       

من بني من يتلقح بع  التمارين علح طرق التدريس احلديثة يدرس 

ر حتـــدم عـــن اقرتاحـــه هـــو بفـــتح ومـــع أن الشـــيخ اجلاســـ (2)النحـــو(.

املدرسة فإنه مل يشر ملن قام بتنظيمها وإدارتها بل حاول التقليل مـن  

الشــيخ عثمــان الصــاحل والشــيخ ابــن  ,شــ نهم, وهــم كمــا ذكــرت

سليم, ويبدو أنه كانـت بـني الشـيخ اجلاسـر وبـني الشـيخ عبـد اهلل        

 بن سليم خالفات كبرية, ومن املعـروف ـــ كمـا ذكـرت سـابًقا ـــ      ا

أن الشيخ ابن سليم كان أول مدير ملدرسة حكومية بالرياض قبـل  

ني الشـــيخ تعـــيني الشـــيخ اجلاســـر يف معتمديـــة املعـــارف, وحـــني تعـــ

ــن سليم   ــك     اجلاســر مل يكــن اب ــاد( كمــا عــرب عــن ذل )ســهل االنقي

                                                           

  (, املرفقة صورتها.4(, ورقم)3( انظر: الوثيقة رقم)1)

 .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)يةاجمللة العرب( انظر: 2)
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الشيخ اجلاسر, ولذلك مل يكن له علم مبدرسـة الشـيخ ابـن سـليم     

سمع مـن النـاس عنهـا كمـا     وال يعرف شيًئا عن أحواهلا, بل كان ي

عرب عن ذلك بقوله: )املدرسـة األهليـة يف الريـاض مـديرها عبـد اهلل      

بن إبراهيم السـليم مـن تالميـذ املشـائخ مـن  ل سـليم يف بريـدة ويف        ا

 (1)املدرسة تسعة عشر مدرًسا ومثانية من اخلدم علـح مـا ذكـر لـي(.    

أي بيـان   إذ مل يقدم لـي بقوله: ) شوقد علل الشيخ اجلاسر يف اهلام

وبذلك فإن هنـاك خالفـات يف    (2)عن عدد أساتذة مدرسته وطالبه(,

وجهــات النظــر بــني الشــيخ اجلاســر والشــيخ ابــن ســليم وقــد تــدخل    

الشيخ  مد بن مانع أكثر من مرة بني الطرفني, فكـان يكتـب   

ــد اهلل بــن ســليم مؤكــًدا عليــه االســتمرار يف العمــل      إىل الشــيخ عب

 مـد   لكالم الفارا كما عرب عنه الشـيخ  والتعليم دون االلتفات ل

ـــ بـــن مـــانع ا ــليم   ـــــ ر ـــه اهللــ ــالة املوجهـــة للشـــيخ ابـــن سـ يف الرسـ

 (3)واملنشورة صورتها.

وحنــن نعــرف أن طلبــة العلــم والعــاملني بــالتعليم قــد جتــري بيــنهم 

مثـل هــذه األمــور فيتناســونها مـع مــرور األيــام, وإن مل يتناســوا فهــم   

شيخ اجلاسر يف السوانح تعمد القدك يف ينصفون غريهم, ولكن ال

                                                           

 .23هـ, ص1414( رمضان 200: العدد)اجمللة العربية ( انظر:1)

 .23هـ, ص1414( رمضان 200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)

 (5( انظر: صورة الوثيقة: رقم)3)
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الشيخ ابن سليم وكرر ذلك يف عدة مواضـع, كمـا مل يسـلم بقيـة     

مدراء املدارس منه, ومن املعروف أن الشيخ عبد اهلل بن سليم ُرشح 

ــاء      ــل علم ــاض مــن قب ــة افتتحــت يف الري إلدارة أول مدرســة حكومي

نــاع النــاس  لثقــة النــاس بــه وملــا هلــذه الثقــة مــن دور يف إق       ضالريــا

أبنائهم يف املدرسة اليت يديرها مـن عرفـوه مـديًرا للمدرسـة      لبإدخا

االبتدائية يف مدينة بريدة, وقـد فتحـت قبـل مدرسـة الريـاض بعشـر       

ســنوات, وقــد قــدم الشــيخ ابــن ســليم إىل الريــاض الفتتــاك املدرســة   

ــاء         ـــ وبرتشــيح مــن علم ـــ ر ــه اهلل ـ ــز ـ ــد العزي ــك عب ــب مــن املل بطل

ذلك يقول عنه الشـيخ اجلاسـر وإن مل يسـمه بإمسـه:      الرياض, ومع

)ولكــنين ال أســتطيع أن أنســح وال أجتاهــل مواقــف  خــرين بــدا لــي 

من تصرفهم ما حيملين ــ وأنـا أحتـدم عـن أمـور مضـت وانقضـت ـــ        

علــح االعتقــاد بــ ن تلــك التصــرفات كــان هلــا مــن اآلثــار الســيئة يف  

ضاضـة يف أن أشـري إىل   عرقلة سري التعليم يف ذلك الوقت وال أجد غ

بعضهم, هما مديرا مدرستني من كربيات مدارس املنطقة يتمتعان 

مبكانة حسنة يف جمتمعهمـا, فقـد أدركـا مـن جوانـب املعرفـة مـا        

أهلهما لتلك املكانة, واستطاعا مبا أوتيا مـن ذكـاء وتصـريف مـا     

يسند إليهما القيام به من األعمال علح ما يـرام علـح ـــ مـا يهويـان ـــ       

خـتري إلدارتهـا ـــ    أقدرة ودهاء, أحدهما أسـندت إليـه إدارة مدرسـة    ب

ــة         ــة ومعروف ــه مــن أســرة علمي ـــ إن ــارف ـ ــة املع ــل مديري مــن غــري طري
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ومعروف يف بلده مبزاولـة بعـ  أعمـال التـدريس وغـريه, وهـو علـح        

درجــة مــن احملافظــة علــح مــا ُعــرف عــن أســرته مــن حســن الســمت    

بلدتــه لتســند إليــه إدارة   احلســن, فــدعي مــن    روالظهــور يف املظهــ 

املدرسة, فلم يكن بالسهل االنقياد بل أبد  ننًعا وأخرًيا استجاب 

طم ن لتحقيـل رغباتـه الـيت تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـًدا عـن          إبعد أن 

بلدته وأسرته ــ براحة واطمئنان, كما فوض إليه ــ وفل مـا طلـب ـــ    

الـيت بـين هلـا     ةأن يتوىل تعيني العـدد الكـايف للعمـل معـه يف املدرسـ     

أنشـئت املدرسـة    بناًءا خاًصا يتالءم بتنظيمه وسعته مع املناسبة اليت

 جلها.أمن 

ــً عــد    ـــ حنــ     دوفتحــت املدرســة وبل ــول مــديرها ـ ـــ بق ــذها ـ و تالمي

, وفيهـا مـن اخلـدم مثانيـة     (,19األلف, وقيل لي إن عدد موظفيها)

ــان اثنان  ــر للوضــوء    وخصــإ حيوان ــاء مــن البئ ) ــاران( إلخــراج امل

للصلوات تدفع مالية الرياض للقيام عليهما ألـف ريـال, ومل اسـتطع    

التثبت من ذلك فجداول األمساء تبعث ملديرية املعـارف, سـواء منهـا    

ما يتعلـل بعـدد الطـالب أو بتسـجيل حضـور وغيـاب األسـاتذة وبيـان         

  (1)عددهم(.

                                                           

ــدد)    1) ــر يف العـــــ ــد اجلاســـــ ــيخ  ـــــ ــه الشـــــ ــا كتبـــــ (, ذي 202( ممـــــ

 .21, 22هـ, ص1414القعدة
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وأجدني هنا أعتذر للقار  مـن إيـراد هـذا الـنإ املطـول, كمـا       

ض فيـه, لقـد هـدف    مـو ت نفسه أحب أن أبني بعـ  الغ أنين يف الوق

الشيخ اجلاسر يف العبارات السابقة اإلساءة إىل الشيخ عبـد اهلل بـن   

إبراهيم بن سليم فهو املقصود بذلك ومدرسته هـي املقصـودة, وقـد    

وأحــب أن أبــني  (1)مــن اجمللــة العربيــة, ( 200)صــرك بــذلك يف العــدد 

أن الشـيخ ابـن سـليم حـي     ـــ   اخلريختم اهلل لنا وله بــ للشيخ اجلاسر 

يرزق ولديـه مـن التالميـذ واألحبـاب مـن يعرفـون تارخيـه, كمـا أن         

ــاض      ــا وبالريـ ــد عموًمـ ــيم بنجـ ــدايات التعلـ ــن بـ ــائل عـ ــن الوثـ ــه مـ لديـ

خصوًصا الشيء الكثري بعضـها خبـط الشـيخ اجلاسـر نفسـه لعلـها       

 .ــ بإذن اهللــ تر  النور 

 سـيس أول مدرسـة ابتدائيـة    وقد توىل الشيخ ابن سـليم افتتـاك وت  

يف الرياض بناء علح طلب خاص من امللك عبد العزيز ــ ر ه اهلل ــ 

وبرتشيح من علماء الرياض الذين يعرفون ابن سليم وأحّلوا عليـه يف  

قبــول العــرض ــــ كمــا ذكــرت ذلــك ســابًقا وكــان هــذا قبــل عمــل   

الشــيخ اجلاســر يف التعلــيم مبنطقــة الريــاض بعــدة ســنوات, ولــذلك   

قدر الشـيخ ابـن سـليم تقـديًرا     فإن مديرية املعارف يف أيامه كانت ت

, ويتصل بها مباشرة دون الرجوع إىل املعتمدية اليت أنشـ ت  كاماًل

اشـرتك يف ت سـيس أول مدرسـة حكوميـة يف      هبعـد ذلـك, كمـا أنـ    
                                                           

 .20هـ, ص1414(, رمضان200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)
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بريدة ثم أصبح مديًرا هلا وعين برتتيبهـا. وقـد سـبل للشـيخ اجلاسـر      

ــا وهــو مــدير   ــك الفــرتة,     أن زاره فيه ــذ تل ــات من  (1)هلــا وبينهمــا كتاب

)معروف يف خ اجلاسر االستهانة به يف تعبريهوليس كما حاول الشي

بلده مبزاولة بع  أعمال التـدريس( كمـا أن الشـيخ ابـن سـليم هـو       

ــيت ذكــر        ــوير املعلمــني وال ــة اخلاصــة بتط ــذي أدار املدرســة الليلي ال

ن أدارها ــ ولـذلك فقـد   الشيخ اجلاسر أنها من اقرتاحه ــ ومل يبني م

كان يقوم يف أيامه بعملني رئيسيني ليس ملعتمديـة املعـارف التـدخل    

فيهما وكان رجوعه للمديريـة العامـة للمعـارف ,لـذلك فـإن الشـيخ       

لـك قولـه: )فلـم يكـن سـهل      اجلاسر حيمل علـح الرجـل, ويؤكـد ذ   

, ولـذلك يقـول: )وأخـرًيا اسـتجاب بعـد أن اطمـ ن لتحقيــل       االنقيـاد( 

رغباتـه الـيت تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـًدا عـن بلدتـه وأسـرته ـــ براحـة             

(, وأعود ألكرر القول ب ن الشيخ ابـن سـليم قـد عمـل يف     نواطمئنا

سر يف معتمدية الرياض بعـدة  ت سيس املدرسة قبل عمل الشيخ اجلا

تحدم عن شيء ال علم له به؟و, , فكيف يتهم نية الرجل ويسنوات

ولكن ال غرابة فالشيخ اجلاسر مل يكتف بـذلك, بـل حـاول غمـز     

الشــيخ ابــن ســليم يف احلــديث عــن  ــري ختــرج املــاء للمــدارس وهلــا 

ميزانية كبرية, فهـو كمـا صـرك هنـا ويف مواضـع أخـر  ال يعـرف        

عن املدرسة سو  ما يسمعه من الناس, أي أنه ال عالقة له بها, بـل  

                                                           

 (.9( انظر: الوثيقة رقم)1)
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يــدخل املدرســة ــــ حســب علمــي ــــ حيــث كــان الشــيخ ابــن ســليم   مل

ر ـه  ـــ   زيتصل باملعـارف مباشـرة, كمـا يتصـل بامللـك عبـد العزيـ       

وكــانوا يقدرونــه  ــــ  ر ــه اهللــــ وبــولي العهــد األمــري ســعود  ــــ اهلل

وقد حـاول الشـيخ اجلاسـر التعـرض لـه أكثـر مـن         (1)تقديًرا خاًصا,

ــع     ــارف تقــف م ــت املع ــذ ت ســيس مدرســة    مــرة وكان ــه من مــن عرفت

الريـــاض األوىل وقبـــل ذلـــك, ولـــذلك فقـــد أبطلـــت قـــرارات الشـــيخ  

ــن    ــا مــ اجلاســــر بنقــــل بعــــ  مدرســــي املدرســــة و اولــــة تفريغهــ

 (2)املدرسني.

واحلــديث يف هــذا املوضــوع يطــول, ولعــل بقيــة مــن تعــرض هلــم     

ــيم يف جنــد قــد طــ     ــه عــن بــدايات التعل هلم االشــيخ اجلاســر يف حديث

جحــاف والظلــم, حيــث أســاء لكــثري مــنهم بطريقــة       شــيء مــن اإل 

مباشرة, لعلهم أن يناقشوا مـا طرحـه, كمـا أنـين أدعـوا البـاحثني       

علــح وجــه  ــــ ر ــه اهللــــ إىل احلــديث عــن الشــيخ  مــد بــن مــانع  

اخلصوص, وبيان ما قام بـه مـن دور يف بـدايات التعلـيم باململكـة,      

 سوء الظن. نس ل اهلل أن يظهر احلل وأن يطهر القلوب من

ــر       ــد اجلاسـ ــيخ  ـ ــدرون الشـ ــن يقـ ــين ممـ ــد أنـ ــب أن أؤكـ وأحـ

ويقرؤون له, بل ويفخرون به وبعلمه وب مثاله من أعالم هـذا البلـد,   
                                                           

  (.6, 7, 8( انظر: الوثيقة, رقم)1)

 (.1: الوثيقة, رقم)انظر( 2)
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ــه يف هــذه        ــه عن ــا مــا كتبت ــنقإ منه ــة كــبرية ال ي ــه عنــدي منزل فل

الصفحات, لكنين مل أصرب علح رؤية بعـ  املغالطـات فـ ردت أن    

دي مـن وثـائل توضـح احلقيقـة عـن      أبدي رأيـي فيمـا أعرفـه وفيمـا لـ     

تلك الفرتة, وإنين بهذه املناسبة أطلب مـن كـل مـن الشـيخ األسـتاذ      

ـــ  عثمــان الصــاحل ـــ وفقــه اهللـ بــن إبــراهيم بــن   , والشــيخ عبــد اهللـ

وغريهـم  ـــ   ر ـه اهلل ــ سليم, وأبناء وتالميذ الشيخ  مد بن مانع 

اجلاســر عــن ســوانح الشــيخ "ممــن ورد ذكــرهم أو التلمــيح هلــم يف  

أن يـدلوا بـدلوهم حـول القضـية التارخييــة      "بـدايات التعلـيم يف جنـد   

الــيت أثارهــا, والــيت هــي ملــك للجميــع, خصوًصــا أن لــد  الكــثري  

منهم وثائل مهمة عن تلك املرحلة يود القراء اإلطالع عليها, وختاًما 

ــا إىل      أســ ــا ولشــيخنا  ــد اجلاســر وأن ال يكلن ــر لن ل اهلل أن يغف

 فهو وحده املستعان وعليه التكالن.أنفسنا, 

 (2) الوثيقة رقم:
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 املكرم مدير املدرسة األهلية بالرياض

ــم    ـــ نشـــــــري إىل مـــــــذكرتكم رقـــــ ــة ــــــ يف  334بعـــــــد التحيـــــ

 (عبــد الوهــاب كلــننحــول طلــبكم إلغــاء انتداب) 18/12/369

ألن انتدابــه يضــر مبصــلحة مدرســتكم فعليــه مــربكم أن انتــداب 

يف  3296 :ر مــن مســو ولــي العهــد املعظــم رقــماملــذكور كــان بــ م

ــم     15/11/369 ــث إنكـــ ــرج وحيـــ ــة اخلـــ ــلحة إدارة مدرســـ ملصـــ

ــده      ــذا نرغــب تعمي ــه يضــر مبصــلحة مدرســتكم ل تــذكرون إن نقل

 بالعودة إىل عمله.

 ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع 
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 (:3) الوثيقة رقم

 

 

 

 

 

 

 بالرياض املكرم مدير املدرسة األهلية

ــم    ــذكرتكم رقـ ــري ملـ ـــ نشـ ــة ــ ــد التحيـ  23/8/70يف  326 :بعـ

درســتكم يف االمتحــان واملرفــل بهــا أســئلة امتحــان النقــل لطــالب م

ــام)  ــائي لع ــح األســئلة       (1370النه ــد  االطــالع عل ــه ل ومــربكم أن
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ــالغرض ومســتقيمة مــع      املــذكورة وجــدت مطابقــة للمــنهج ووافيــة ب

ــة الصــحيحة وال يســعن   ــك إال نقــدم لكــم   األوضــاع الرتبوي ا أمــام ذل

 جزيل شكرنا علح عنايتكم ــ واهتمامكم ب عمال مدرستكم.

 ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع  

 (:4الوثيقة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرة املكرم مدير املدرسة الثانوية بالرياض املوقر.
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يف  136بعـــــد التحيـــــة ـــــــ تعيـــــد إلـــــيكم مـــــذكرتكم رقـــــم  

نــات طلبــة مدرســة املعلمــني الليليــة ومــربكم   حــول بيا 28/3/70

ب نه ال ب س من إرساهلا رأسـًا باعتبـار املدرسـة يف مسـتو  املـدارس      

 الثانوية ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع   

 (:5)الوثيقة رقم 

 

 

 

 

 

جناب األفخم األستاذ عبد اهلل بن إبراهيم السليم مدير املدرسة األهلية 

 .بالرياض

السالم عليكم ور ة اهلل وبركاته وكتابك وصـل ومـا عـرفتم بـه     

صار معلومًا ثم ال خيفي علح جنابكم أن املقصـود مـن الوظـائف القيـام     

باألعمال وأما التشويش والكالم الفارا فهذا يـذهب األعمـار واألعمـال    

بال جدو  و نت تعلم إن مـدير املدرسـة هـو املسـئول عـن مدرسـته فكـل        
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ك مـن موظـف خيـل بـالتعليم فـال ينبغـي لـك قبولـه وراجـع          أمر يصـدر إليـ  

مرجعك فيه واملعتمد عرض كشـفًا فيـه نقـل مـوظفني فلـم أوافقـه علـح        

شيء من ذلك وأخربته إن املصلحة توجب إبقـاء مـا كـان علـح مـا كـان       

ف نت ال تسمع كالمًا من أحد كائنا من كان خيـل مبصـلحة املدرسـة    

الكــالم الفــارا هــذا مــا لــزم وبلــً      ومرجعــك إدارة املعــارف وال يهولــك   

  .سالمي املشايخ ومن لدينا العيال يسلمون والسالم

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع  

 (:6الوثيقة رقم )

                           

         

 

 
 

إىل حضـرة األسـتاذ الفاضــل األخ الشـيخ عبـد اهلل بــن إبـراهيم بــن      

 عليكم ور ة اله وبركاته:, السالم سليم حرسه اهلل تعاىل

وفهمـت شـريف خطـابكم ويف خصـوص     وصل ِإلـيَّ كتـابكم,   

ــ مر ولــي      ــتم ب نقلكــم إىل بريــدة فــال خيفــاكم أنكــم خاصــة ُطلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة املعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة        ــت احلكومـ ــإذا كانـ ــرب اآلن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيل اإلشـ ــح سـ علـ

ــد    ــك قـ ــون لـ ــايخ يعرفـ ــارف واملشـ ــك..   واملعـ ــال يهمـ ــادك فـ رك واجتهـ
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املــوظفني وهــذه عــادة جاريــة, رأيــت يف كتــابكم لعبــد العزيــز: أن  

ــال      ــد( فـ ــارف جنـ ــوب عليها)معـ ــة مكتـ ــم قطعـ ــل لكـ ــد أرسـ املعتمـ

التفرقـة ال ترضـاها    هتقبلوها, أو أهملـها ألن املعـارف واحـدة, وهـذ    

ــي      ــامتنع, وأخربنـ ــرها فـ ــد بنشـ ــم املعتمـ ــإن راجعكـ ــة, فـ احلكومـ

بنتيجــة اجمللــس الــذي أشــرمت إليــه يف كتبــاكم   رمسًيــا, وأخربنــي

وبلـً سـالمي العيـال     ممـا لـز   العبد العزيـز علـح وجـه التفصـيل, هـذ     

 .لدينا العيال يسلمون والسالم نواملشايخ, وم

 مدير املعارف العام 

  مد بن مانع 

 (:7الوثيقة رقم )

                                       

  

 

 

 

 

 

 احملرتم  رية الليلية بالرياض املكرم مدير املد



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

184 

بعد التحية حسـب أمـر سـيدي ولـي العهـد املعظـم تقبلـون صـاحل         

ــد اهلل  ــدي وعب ــل و    الربي ــن هلي ــد ب ــارك و م ــن عثمــان   املب ــد ب  م

 للدخول يف املدرسة الليلية.

 ودمتم

 مساعد رئيس ديوان ولي العهد

 

 

 (:         8الوثيقة رقم )  
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 احملرتم  الليلية  املكرم مدير املدرسة

اليوسـف يف   زحسـب أمـر سـيدي تـدخلون عبـد العزيـ       ةبعد التحيـ 

 املدرسة الليلية للدراسة. ودمتم.

 

 

 

 

 (:9الوثيقة رقم )

                              

 

 

 

 

إىل حضــرتي الصــديقني الكــرميني, األســتاذين الفاضــلني, األخ   

ــاحل الســ     ــراهيم  ل ســليم, واألخ ص ــن إب ــد اهلل ب ــريعب  ليمان العم

. سالم عليكما ور ة اهلل وبركاته, وأرجـو مـن اهلل   سلمهما اهلل

ــذا     ــًدا للعهـــد كتبـــت هـ ــا دوام كـــل صـــحة وســـرور, وجتديـ لكمـ
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الكتــاب, وأنــا يف الريــاض متوجــه إىل الطــائف, وأكــون مســروًرا  

بقضاء ما يلزم لكمـا, وأرجـو أن تكـون مدرسـتكما مسـتمرة يف      

ا, وأن تكــون زيــادة املعــارف يف  ســريها, متقدمــة يف مجيــع أحواهلــ 

أبشـركما بـ ن معـالي     االرواتب قد نالت املدرسة منه قسًطا, كمـ 

الوزير قـد وعـد باالعتنـاء واالهتمـام مبـدارس جنـد وعـزم علـح فـتح          

مدرســـة يف اخلـــرج, ليســـت مرتبطـــة باملعـــارف إال يف املـــنهج, وقـــد 

 هـذين  وكل ِإليَّ اختيار مدير وأساتذة هلا, وستفتح إن شـاء اهلل يف 

عليكمــا  يالشــهرين, وال شــك أن هــذا اخلــرب يســركما, وســالم   

 وعلح كافة أساتذة املدرسة واهلل تعاىل حيفظكما.

 أخوكما  د اجلاسر      

 حول فصل )مدارس جند( عن املعارف

 

 لقــاعلـح امل  رُنشـر رد بقلــم املرحـوم الشــيخ  ـد اجلاســ   

ـــ الســابل واحرتاًمــا للشــيخ   ـــ ر ــه اهللـ وتقــديًرا لعلمــه  ـ

 نا أعيد نشـر نـإ تعقيبـه علـح مقـالي مـع       فومكانته, 

 بع  املالحظات عليه يف اهلامش.

                                                           

    ,اجلـزء الثـاني, الطبعـة    مـن سـوانح الـذكريات   انظر:  ـد اجلاسـر ,

 م.2006هـ/ 1427األوىل 
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ولعـل يف قـولي خطـ  ويف قولـه صـواب أو العكــس واهلل      

أعلــم, ورحــم اهلل الشــيخ وادخلــه فســيح جناتــه, )وغفــر  

 لنا وله(.

 

 لي مقـاٌل مطـول تقـع صـورته يف تسـع صـفحات      سررت حني ُقدَِّم 

, ومبعـث هـذا السـرور أن    مـا أضـيف ِإليـه مـن أوراق ملحقـة بـه       عدا

تعليل علح سوانح اجلاسر عن بدايات التعلـيم  "ذلك املقال معنون بــ  

 بقلم الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري. "يف جند

 ولقد كان سروري من نواحي: ــ

وضـوع أتطلـع دائًمـا ِإىل أن َأتلقـيَّ مـن القـراء       أوالها: أنه يتعلل مب

ما أصحح به مـا وقـع مـين مـن خطـِإ, أو أسـتدرك بـه مـا فـاتين, أو          

كنـــت أجهلهـــه, وكمـــا يف األثـــر   أضـــيفه ف ســـتفيد بإضـــافته مـــا

 .((ُكل  بين  دم َخطَّاء)) الشريف:

الناحيــة الثانيــة: تــومسي بالكاتــب الكــريم خــرًيا مــا دام حيمــل  

 هلا مكانتها وقدرها يف النفوس. إجازة علمية,

الناحية الثالثة: أن الكاتب ينتمي إىل أسرة كرميـة كانـت لـي    

صــلة بــبع  أفرادهــا كالشــيخ  مــد بــن  ــد الُعمــري, وهــو ذو   

أخـــالق فاضـــلة, باإلضـــافة إىل إملامـــه بـــ طراف العلـــوم ممـــا دفعـــه  

لالهتمــام جبمــع الكتــب النــادرة وقــد عمــل فــرتة طويلــة موظًفــا يف    
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وان امللكــي وقامــت صــليت بــه علــح أســاس إحتــايف ــــ يف بعــ   الــدي

الفرتات ــ بإطالعي علح بعـ  مـا حتويـه مكتبتـه مـن نـوادر, وقـد        

تـويف ـــ ر ـه اهلل ـــ وانتقلـت بعـ  كتبـه إىل احـدي اجلامعـات يف          

 هـ.1362الرياض, كما عرفت منذ سنة 

ــت        ــن ســليمان الُعمــري, وبقي ــك األســرة األســتاذ صــاحل ب مــن تل

ة بــه تتجــدد حتــح كــان عملــه يف إحــد  الصــحف مــا قواهــا     الصــل

 باالتصال مبطابع الرياض اليت أنش تها وكنت أشرف علح إدارتها.

ولقد عرفت ما بني أسرة الدكتور عبد العزيـز وبـني أسـرة أحـد     

مديري املدارس, الذين حتدثت عنهم يف بع  السوانح عـن التعلـيم   

ـــ )   ــها,  100يف جنــد كالســاحنة ال ــا قبل ــال    ( وم ــن مق ــي م ــر ل وظه

الدكتور عبد العزيز يف أولـه ويف أثنائـه مـن الثنـاء علـي مـا  لـين        

علح االعتقاد ب نه سيعاجل املوضوع الـذي حتـدثت عنـه متجـرًدا مـن      

ومل أكـن أتصـور أن   ال تهدف إىل البحث عـن احلقيقـة,    كل غاية

ســـــرتني الكرميتني)الُعمِريَّـــــة(  يكـــــون لصـــــلة القرابـــــة بـــــني األ   

ِميَّة( ــ كاخلؤولة واملصاهرة وغريهما من الـروابط القويـة ـــ    )السَِّلْيو

من الت ثري ما أتضـح لـي بعـد أن واصـلت قـراءة املقـال لقـد أدركـت         

طغيــان العاطفــة يف كــل ســطر مــن ســطوره, كمــا أتضــح لــي أنــه    



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

189 

ينصــب يف غايتــه ومرمــاه إىل اإلثــارة والتحــري , وهمــا أمــران ال       

   يت ثر بهما إال الضعفاء.

يف الثنـاء علـيَّ    ت أود  أن الـدكتور عبـد العزيـز مل ُيغـال    لقد كن

)أســتاذ اجليـــل( وب نــه ممـــن   حبيــث وصــفين بـــــ)عالمة اجلزيــرة( و   

ــه        ــل ويفخــرون ب ــه, ب ــرأون ل يفتخــرون بالشــيخ  ــد اجلاســر, ويق

وب مثاله يف هذا البلد, فلـه عنـدي منزلـة كـبرية ال يـنقإ منهـا مـا        

هـذه العبـارات الـيت كنـت     كتبته عنه يف هذه الصـفحات, وأمثـال   

أود أنه وازن بينها, وبني ما وصمين به من مساو  أنا واثل ب نه هـو  

ــار طغيــان عاطفــة           ــر مــن  ث ــا بهــا, وإمنــا هــي أث نفســه لــيس مقتنًع

القرابة, وهذا ما حيملين علح أن أنظـر إىل مجيـع مـا وّجـه ِإلـّي مـن       

ــل:    ــح املثـ ــّيًرا علـ ــدة َسـ ــرة واحـ ــدك نظـ ــدَّك  أو قـ ــاُؤُه َمـ ــل )بيضـ م تقابـ

   َسْوَداَءهم(.

                                                           

 خ  د اجلاسـر وغفـر لنـا ولـه(,     ال أعلل هنا إال بالقول: )رحم اهلل الشي

 املؤلف.

              كان معروًفا منـذ عهـد غـري بعيـد إبـراز مـا  ـري مـن بعـ  مشـاهري

القــوم ممــا كــان غريًبــا مــن أفعــاهلم يف اجملتمعــات العامــة ك يــام ِمَنــح وقــت    

احلج فيسري املـرء راكًبـا راحلتـه بـني مضـارب احلجـيج رافًعـا عقريتـه: )بـي           

كذا وفعل كذاوو( وقد ي تي منـاِد  خـر: )سـود اهلل     اهلل وجه فالن.. فقد فعل

وجــه فــالن فقــد فعــل كــذا وكــذا( وحــدم أن مــرَّ ب حــد شــيوخ قبيلــة عتيبــة    

ــه        ــدعو بيــاض وجهــه واآلخــر بســواده فالتفــت إىل مــن حول ــان أحــدهما ي منادي
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ــذا ال    ــز, ِإاّل َأن هـ ــد العزيـ ــبري عتـــب للـــدكتور عبـ ــُه كـ وال ُأَوجِّـ

مينعين من أن ُأْبدي مالحظات حول ما كتبه, مما أخشح أن يبقح 

عالًقا يف ذهنه, أو ذهن من قرأ كتابته ِمْن تصو ر األمـور علـح غـري    

 حقيقتها.

مـن إنسـان حيمـل     يةمل استغرب ما وقع يف املقال من أخطاء حنو

 ــ.1)مل َيدَِّع َأحًدا( ــ صشهادة علية: ــ 

 ــ.3و)ال يزال بعضهم موجود( ــ ص

 ــ. 5و)استدرك يف العدد التالي شيء مما قاله( ــ ص

 ــ. 5و)مع ذلك عدوا الطالب الناجحون( ــ ص

  ــ. 7و)ال يعرف  د شيء عن أحواهلا( ــ ص

 ن الصفحات.)مدراء( يف كثري مأو مجع )مدير( علح

                                                                                                                                              

قــائاًل: )يــا والد مــا تــنطح ســاداهم باضــاهم( أي: يــا أوالد أال تقابــل بيضــاؤهم   

 ف صبح سامًلا(. ملدك بالقدك سوداءهم؟ أي ا

وأقول إن ما ذكرتـه يف مقـالي عـن مكانـة الشـيخ  ـد اجلاسـر العلميـة         

هو احلقيقة,وله مكانته ــ ر ه اهلل ــ, وأما مناقشته ما كتبه الشـيخ  ـد   

مـن بـاب احرتامـي     اأو يكتبه أي إنسان  فوارد, فال عصمة إال لنيب , وهاأنذ

 شره إنصاًفا وتقديًرا له, املؤلف.للشيخ انشر رده عسح أن يكون ن
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وأمثال ذلك من األخطاء النحوية اليت ال تقبل من طالب الدراسة 

   االبتدائية.

مل أســتغرب هــذا, بــل قلــت لعــل الكاتــب الكــريم وقــد أكمــل 

دراسته يف قسم االجتماع, ممَّـْن مل ُيْعـَن باللغـة العربيـة, وإن كـان      

 من أوجب ما ينبغي أن ترتكز عناية اجلامعة الـيت ختـرج فيهـا علـح    

لغة القر ن الكريم, فهي حتمل امًسا يتطلب أن تكون عنايتها بها 

 تتالءم مع الغاية اليت أنشئت اجلامعة من أجلها.

ومل أت ثر مبا وصمين به من أنين أحتقـر جهـود اآلخـرين وأدَّعـي     

)علح ــــ. وأن مديريــة املعــارف 1د ــــ صالســيطرة علــح التعلــيم يف جنــ

راء عمل اآلخرين واحلـط منـه(   علم بطبيعة  د, وأنه سيحاول ازد

ـــ ص ــر      3ــ ــح تقريـ ــال علـ ــدور املقـ ــيت يـ ــارات الـ ــذه العبـ ــال هـ ـــ وأمثـ ــ

 مضمونها.

ــه    ــح قريبـ ــفاه علـ ــا أضـ ــرِتْم مبـ ــاء  ومل أكـ ــات يف الثنـ ــن مبالغـ مـ

)أول مدير ومؤسس ألول مـدارس الريـاض االبتدائيـة(    كوصفه ب نه

ح ـــ. إذ كـل هـذا مـن تـ ثري العاطفـة, ومتـ        2/7/8ـــ   تيف الصفحا

غلبــت العاطفــةُ  فُقــلْ : علــح العقــل والعلــم وَتَحــرِّي علــح احلقــائل         

 السالم.

                                                           

  .)ال أعلل هنا إال بالقول: )رحم اهلل الشيخ  د اجلاسر وغفر لنا وله 
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أما ما حيويـه املقـال مـن مبالغـات كقولـه عـن مـن يـدافع عـنهم:          

)لديهم  الف الوثائل عن تلك الفرتة, ال تزال  فوظة ولعلـها ختـرج   

 ــ. 1بإذن اهلل علح يد بع  الكتاب( ــ ص

ــح      ــا عل ــي القــول فيه ــب يلق عواهنــه دون تفكــري كــ ن   فالكات

ــي  ــة   ميقـــول: )بـــ ن معتمديـــة املعـــارف يف القصـ ُفِتَحـــْت قبـــل معتمديـ

ــ أو قوله: عن استقدام بع  املدرسني مـن   2املعارف يف جند( ــ ص

بالد عربية للتدريس يف املدارس االبتدائيـة )قوبـل مبعارضـة شـديدة     

ه مــن بعــ  مــدراء املــدارس ومــن قبــل مديريــة املعــارف العامــة( ألنــ    

 هل شؤون التعليم, و هل تاريخ إنشـاء معتمديـة القصـيم, كمـا     

يء قبــل جمــ ض هــل أن املــدارس االبتدائيــة وجــدت يف مدينــة الريــا

هــ 1366)املدرسة السعودية( سنة صاحبه إليها, إذ سبل أن أنشئت

ــا ســنة      ــوج مــن طالبه ــا أول ف ــيت   1368وختــرج منه ـــ يف الســنة ال هـ

(, وقبل)املدرســـــــة الســـــــعودية( أنشـــــــئت فيها)املدرســـــــة األهليـــــــة

)مدرسة أبنـاء ولـي العهـد(, وهـو     كانت)مدرسة أبناء امللك( وبعدها

ــوىل إدارتهــا صــاحبه مل تســتكمل       هــل أيًضــا أن املدرســة الــيت ت

 سنواتها االبتدائية الست أثناء وجودي مشرًفا علح التعليم.

ولن أتوسع يف تتبع ما تعرض له كاتب املقـال مـن أمـور سـبل أن     

حت املهم منها, ولن أشغل القارَ  بغريها, بل س حصر حديثي أوض

يف موضوعني ما كنت أود احلـديث عنهمـا, إذ أحـدهما يتعلـل بـي      
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وهــذا مــا ال يعــين غالــب القــراء, ولــئال يتــوهم متــوهم ممــا ذكــره      

 لدكتور خالف الواقع أردت إيضاحه.ا

 )املعارف(: ِفرَّية فصل)مدارس جند( عن

هل السبب إللصـاقها بـي, إال أن صـاحب    هي فرية حقًّا كنت أج

 املقال أوضح لي جوانب استطعت ِإدراك حقيقة ما حدم.

قال يف كالمه عن املعارف: )يعتقدون أن الشـيخ اجلاسـر كـان    

ــو علــح حســاب هــدم          ــا علــح إ ــاد مؤسســة خاصــة بــه, ول حريًص

مديرية املعارف, وسيكون جادًّا يف االنفصال عن املديرية, وإ اد 

ــة خ ــة      مديري ــة عــن مديري ــارف يف جنــد, مســتقلة بالكلي اصــة للمع

 لاملعارف باململكة, وقد صدق ظـنَّ مديريـة املعـارف العامـة(, وعلـ     

علح هذا بقوله: )توجـد بعـ  الوثـائل املتعلقـة بهـذه القضـية بـذاتها        

 ثرت عدم نشرها اآلن, كما أن ولي العهد  نذاك كان لـه موقـف   

 وض فيه( انتهح.مشهور حول تلك األحدام  ثرت عدم اخل

 ويتضح هذا األمر للقاريء الكريم من أمور: ــ

مـــا شـــعرت يف صـــبحية يـــوم مـــن شـــهر رجـــب ســـنة   .1

هـ وأنا يف مقر عملـي إال بثالثـة ضـباط يـدخلون علـي, وبعـد       1371

حــدهم: نريــد أن نتحــدم معــك علــح   أأن اســتقر بهــم اجللــوس قــال  

وس قـال  انفراد, فقمنا إىل حجرة جماورة وبعد أن اسـتقر بهـم اجللـ   
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ــة       ــا بهــا, ولقــد وردت برقي ــة الــيت ُكلَّفن ــن مــربك بالغاي أحــدهم: ل

جلاللة امللك من مدير املعارف ب نـك أبلغـت مـديري املـدارس بفصـل      

ــات       ــة املعــارف العامــة(, وأنــك وضــع الفت مــدارس جنــد عــن )مديري

للمدارس تدل علح هذا, فعلـح أيِّ أسـاس تصـرفت هـذا التصـرف؟      

حـد اجلالسـني يف املكتـب, وطلبـت     فتحت باب احلجـرة وكلمـت أ  

البيـت وهـي حتمـل كتابـة هـذا       منه إحضار الالفتـة الـيت يف مـدخل   

اململكـــة العربيـــة الســـعودية, مديريـــة املعـــارف العامـــة,      نصـــها: )

ــنة     ــت سـ ــد, أسسـ ــارف يف جنـ ــة املعـ ــان يف  1366معتمديـ ـــ( وكـ هـ

املســـتودع الفتـــات لـــبع  املـــدارس, فطلبـــت إحضـــار واحـــدة منهـــا 

فيها )معتمدية املعارف يف جنـد, مدرسـة سـدوس,    وكان مكتوًبا 

ــئت ســنة  ــتني, فقــال أحــدهم: هــذه ــــ      1370أنش ـــ وأريــتهم الالفت ه

املعارف( وسـبب ذلـك أن   الفتة املدرسة ــ لـيس فيهـا اسـم)   مشرًيا إىل 

الالفتـــة صـــغرية وال تتســـع لكتابـــة اســـم اململكـــة ثـــم املعـــارف ثـــم 

يد علح نصف مرت عملـت  املعتمدية ثم املدرسة ثم التاريخ, فهي ال تز

بهذا املقاس اضطراًرا لقلة املبلً املقرر لعمل الالفتات, اقتنعوا بـ ن  

)مديريــة املعــارف( ومل  لمة)معتمديــة املعــارف( تغــين عــن كتابة   ك

 حيدم منهم شيء أكثر من هذا.

وقد سبل أن مـدير املعـارف ـــ حـني عينـت بـدون موافقتـه ـــ أبـرق          

يصــفين بــ نين ال أصــلح لإلشــراف  للملــك يصــمين بَ ْســَوِإ وصــمة, و 
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علح التعليم يف جند, ولكن سعوًدا ــ ر ه اهلل ــ أقنـع امللـك بـ نين    

مل ُأَعــيَّن إال بعــد استشــارة الشــيخ  مــد إبــراهيم وموافقتــه, وهــو   

أعرف بي مـن مـدير املعـارف, فـانتهح األمـر عنـد هـذا احلـد, وقـد          

فـذهبت ملقابلـة   خشيت أن يكون لزيارة الضباط مـا ال أرتـاك ِإليـه,    

ســعود ــــ ر ــه اهلل ــــ وأخربتــه مبــا حــدم فطمــ نين بعــد أن دعــا          

املسؤول عن الربقيات يف ديوان جاللة امللك, فحضر إليه, فخرجت 

من عنده, وكان هذا كل ما عرفته عن هذا األمر حتح جتلت لـي  

 أسبابه واضحة فيما بعد.

كانت صليت حسنة باملعارف قبل ذلـك العهـد أثنـاء     .2

السيد طاهر الدباا ــ ر ه اهلل ــ حني كنت ُأَدرُِّس يف املعهـد   إدارة

ة, وقد يتصل بي بع  موظفي التعلـيم يف  وحتضري البعثات يف مكَّ

وممـن عرفـت تلـك    مدارس جند, فابذل مـا أسـتطيع مـن مسـاعدة,     

ــاء ممــن اتصــل   ــراهيم بــن ســليم     األثن ــد اهلل بــن إب ــي األســتاذان عب ب

بعد ذلك زرت مدينة)بريدة( يف مجـاد   وصاحل السليمان الُعمري, و

هــ وزرت املدرسة اليت كانا يعمالن فيهـا ف بـديا   1362اآلخرة سنة

لي من حسن االستقبال والرعايـة واإِلكـرام مـا  لـين بعـد عـودتي       

ــا يف  إىل الريـــاض يف طريـــل مكَّـــ  ــا مؤرًخـ ــا كتاًبـ ــت هلمـ ة أن كتبـ

 هـ نصه:10/6/1362
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ستاذين الفاضـلني, األخ  )إىل حضرتي الصديقني الكرميني, األ

ــليمان العمـــري    عبـــد اهلل بـــن إبـــراهيم  ل ســـليم, واألخ صـــاحل السـ

 سلمهما اهلل.

ســالم عليكمــا ور ــة اهلل وبركاتــه, وأرجــو مــن اهلل لكمــا    

دوام كــل صــحة وســرور, وجتديــًدا للعهــد كتبــت هــذا الكتــاب,  

وأنــا يف الريــاض متوجــه إىل الطــائف, وأكــون مســروًرا بقضــاء مــا  

كمــا, وأرجــو أن تكــون مدرســتكما مســتمرة يف ســريها,   يلــزم ل

متقدمة يف مجيع أحواهلا, وأن تكون زيادة املعارف يف الرواتب قـد  

أبشـركما بـ ن معـالي الـوزير قـد       انالت املدرسة منـه قسـًطا, كمـ   

وعد باالعتناء واالهتمـام مبـدارس جنـد وعـزم علـح فـتح مدرسـة يف        

نهج, وقــد وكــل ِإلــيَّ   اخلــرج, ليســت مرتبطــة باملعــارف إال يف املــ    

اختيار مدير وأساتذة هلا, وستفتح إن شاء اهلل يف هذين الشـهرين,  

عليكمـا وعلـح كافـة     يوال شك أن هذا اخلرب يسـركما, وسـالم  

 )التوقيع(.رسة واهلل تعاىل حيفظكما. أخوكماأساتذة املد

ــا يف       ــا مؤرًخـــ ــا كتاًبـــ ــن أوهلمـــ ــا مـــ ــت جواًبـــ ــان أن تلقيـــ فكـــ

 هـ ونصه:20/6/1362

رة األجمد األفخم, األستاذ الفاضل الشيخ  د بن  مد )حض

 اجلاسر حفظه اهلل تعاىل  مني.
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 وبعد التحية واالحرتام, أرجو أن حضرتكم بكمال الرفاهية.

ــا وصـــاحل        ــذي لـــي أنـ ــريم الـ ــذت كتـــابكم الكـ ــزي: أخـ عزيـ

الُعمري, حامـًدا اهلل تعـاىل علـح صـحتكم, شـاكًرا حلضـرتكم       

 نيتكم, وفقكم اهلل تعاىل. علح وفائكم, الدال علح حسن

عزيزي: أحسنتم اإلفادة من خصـوص فـتح املدرسـة, وزادنـا األخ     

ســــليمان بــــن حجِّــــي أن الــــوزير وَكــــَل موظفيهــــا إىل حضــــرتكم  

واختيـــاركم, ولعمـــري إنَّ هـــذه لنعمـــة أخـــر  إْذ ُوِســـَد األُمـــَر وهلل  

 احلمَد إىل أهله.

ــيت     ــام الـ ــك األيـ ــذكر تلـ ــا أتـ ــي دائًمـ ــيدي: واهلل إنـ ــيناها سـ قضـ

ة, وحتصل املشـاهدة حلضـرتكم, وأدعـو لكـم, َسـرََّنا اهلل      مبكَّ

تعاىل مبشاهدتكم عند بيته احلرام, إْذ رأينـا عواطـف فضـلكم,    

ــن ســــوانح نعمــــه       ــم اهلل تعــــاىل مــ ــم الفاضــــلة, زادكــ وأخالقكــ

وحفظكــم, وال أعــدمنا وجــودكمِّ, واهلل يــا ســيدي إنــي يف خجــل  

فــوًرا حــني وصــولي,  عظــيم مــن حضــرتكم, إْذ مل اكتــب لكــم   

ــامكم علـــح أخـــيكم    أشـــكر حضـــرتكم علـــح فضـــلكم, وإنعـ

ــرة األعمــال لعــدم خفــاء      املقصــر, لكــين واهلل ال حيصــل لــي لكث

أخالق أهل البالد علح حضرتكم, ونود  أن َّ كـل إنسـان يـَر , إذ    

من الطلبـة مـا يزيـد علـح األربـع مئـة تلميـذ,        لًيا املوجود باملدرسة حا
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ـــ ليلــون, ولكــن واألســاتذة األكفــاء ق النــاس معهــم  ــــ وهلل احلمــدـ

ــيم, وبعـــ   ــرة التعلـ ــال, َورأوا مثـ ــرة     إقبـ ــن مثـ ــح مـ ــة إال وجنـ الطلبـ

ــذي     ــن طــالب املدرســة ال ــه, إذ توظــف م ــوا الســنة  نأعمال األوىل  بلغ

( وكـل هــؤالء ينظـر النــاس   80)( إىل40االبتدائيـة مجـٌع مــنهم مـن)   

وفالن مـع أنهـم    إليهم, ويشجع بعضهم بعًضا, انظروا إىل ابن فالن

ــا    ــهم ممـ ــا يف نفوسـ ــل مـ ــة زال كـ ــتهم, واحلقيقـ ــوا دراسـ مل يكملـ

ــن يبشــر        ــتقبل حس ــا مس ــح هل ــول اهلل يرج ــاكم, واملدرســة حب خيف

 بنجاك باهر, حبول اهلل وقوته.

بيانه وأرجو تشريفي مبا يلزم أية شـيء حتـب قضـاءه     مهذا ما لز

ــزم, وأنــت أهــل     ــا يل ــة, ومســتعد مل ــ ُخْوَك برســم املمنوني الفضــل,  َف

جــزاك اهلل عنــا خــرًيا و منــا الســالم علــح األســتاذ عبــد الكــريم          

اجلهيمان, والعزيز لديك مـن غـري أذكـر امسـه, كمـا منـا صـاحل        

ــبكم      ــتم حملـ ــالم, ودمـ ــل السـ ــدونكم جزيـ ــاتذة يهـ ــري واألسـ الُعمـ

  )التوقيع(.(, ثموالسالم, احملب

يف  خــر ذي احلجــة ســنة  ضملــا وصــلت مدينــة الريــا  .3

ستاذ ابن سليم أكثر موظفي التعليم يف الرياض هـ كان األ1368

ارتباًطا بي, وأقواهم صلة, حبيث كـان يالزمـين يف مجيـع أوقـات     

فراغه مـن عملـه, ويظهـر لـي مـن لطفـه وحسـن معاملتـه مـا  لـين           

علح أن ُأوليه ثقيت, وَأِكُل ِإليـه كـثرًيا مـن األمـور املتعلقـة بشـؤون       
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ي املـدارس, بـل بلـً األمـر     التعليم, اليت يـراجعين عنهـا بعـ  مـدير    

إىل أن ِصرت ُأَكلُِّفه ِبقضاء أكثر شـؤوني اخلاصـة والعامـة, فقـد     

عهــد إليــه بالبحــث عــن دار مالئمــة لتكــون مقــًرا للمعتمديــة, وأن    

خيتــار لــي مــن يــراه مــن املــوظفني يف املكتــب, فاختــار ابــن عــم لــه    

ــان مــن        ــه اثن ــب ومع ــا للمكت ــان  ل ســليم رئيًس ــدعح  مــد العثم ي

أن وافقت علح الـدار رغبـت ِإليـه بـ ن يتـوىل ت ثيثهـا,        درفه, وبعمعا

 فقام جبميع ذلك.

ل من عيوبي وما كان خيامرني أي شك يف حسن تصرفاته, ولع

)املؤمن ِغرِّ غافل( فإذا ارحتت إىل ما ظهـر  أنين ينطبل علي الوصف

دون أن أســري علــح  لــي مــن إنســان ذي صــلة بــي أوليتــه كــل ثقــيت,  

)َأْحِبْب حبيبـك َهْونَّـا مَّـا, عسـح أن يكـون عـدوك       ةاحلكمة القائلـ 

يوًما ما(, وهكذا ِسـْرُت مـع األسـتاذ ابـن سـليم مل أفكـر بـ ن مـا         

يظهر لي من حتبب ومالطفة وتقـرب خيفـي َوَرَاَء ذلـك أشـياء أخـر       

 تكشفت فيما بعد.

 حكنت طلبت من وزيـر املاليـة مبلـً ألفـي جنيـه علـ       .4

م ملــدارس جنــد, مــن   بهــا لــواز حســاب )مديريــة املعــارف( ليشــرت     

)خرائط وأطـالس( وأدوات هندسـية, مـع كتابـة     مصورات جغرافيـة 

الفتات ب مساء املدارس, جر  حتويل املبلـً إىل عبـد اهلل اإلبـراهيم    

صــرفه, واتفقــت مــع خطــاط   الفضــل الــوزير املفــوض يف مصــر ومت 
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)البطراوي( علح كتابة ثالثـني الفتـة ب مسـاء مـدارس     مصري يدعح

ــد, ِإ ــة     جنـ ــ جرة كتابـ ــوازم, وبـ ــك اللـ ــثمن تلـ ــف بـ ــً مل يـ الَّ أن املبلـ

الالفتات اليت كان من املقرر أن تكون بقياس مرت مربـع, فـاقرتك   

 اخلطاط أن جتعل يف نصف مرت من القماش وأن ختتصـر الكتابـة.  

 

عهدت إىل األستاذ ابن سليم بـ ن ُيِعـدَّ مـا سـيكتب      .5

تســع مســاحة الالفتــة علــح الالفتــات مــع  اولــة االختصــار, إْذ ال ت 

ألكثر من ثالثة سطور, فكـان أن قـدم لـي بياًنـا ب مسـاء املـدارس       

)معارف جند( ف مرت بتغيري الكلمـة  رسة كلمةوفوق اسم كل مد

األوىل لتكون)معتمدية املعارف يف جند( ف ظهر لي أن من األحسن 

إال تتصــل مــدارس جنــد باملعــارف, ويبــدو أنــه َأَحــسَّ مــين شــيًئا مــن  

وانتهي األمر عند هذا احلد وكتبت الالفتـات وقـد يكـون     الت ثر,

مــن بينهــا مــا هــو خبــالف تلــك الصــورة ممــا مل أطلــع عليــه هلــو  يف  

 نفسه أتضح فيما بعد.

هـو الـدكتور يكشـف عـن أمـر كنـت أجهلـه         وها .6

وهو كتاب موجه من مدير املعـارف العـام   , (6مبا مساه )وثيقة رقم

 هـ ونصه:5/6/1371بتاريخ 

                                                           

 .أترك احلكم للقار , املؤلف 
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ة األستاذ الفاضل األخ الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بـن  )إىل حضر

 سليم حرسه اهلل تعاىل, السالم عليكم ور ة اله وبركاته:

وصل ِإلـيَّ كتـابكم, وفهمـت شـريف خطـابكم ويف خصـوص       

ــ مر ولــي     هنقلكــم إىل بريــد  ــتم ب فــال خيفــاكم أنكــم خاصــة ُطلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة املعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة     ــإذا كانـــت احلكومـ ــرب اآلن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيلي اإلشـ ــح سـ علـ

املـوظفني   عرفون لك قدرك واجتهادك فال يهمكواملعارف واملشايخ ي

ــز: أن املعتمــد       ــد العزي ــابكم لعب ــت يف كت ــة, رأي وهــذه عــادة جاري

أرســل لكــم قطعــة مكتــوب عليها)معــارف جنــد( فــال تقبلوهــا, أو  

قـة ال ترضـاها احلكومـة,    التفر هأهملها ألن املعـارف واحـدة, وهـذ   

فإن راجعكم املعتمد بنشـرها فـامتنع, وأخربنـي رمسًيـا, وأخربنـي      

بنتيجــة اجمللــس الــذي أشــرمت إليــه يف كتبــاكم لعبــد العزيــز علــح   

لدينا  نوبلً سالمي العيال واملشايخ, وم مما لز اوجه التفصيل, هذ

 العيال يسلمون والسالم. مدير املعارف العام)التوقيع(.

ــاب,   يكــاد خيــ  .7 ــكيف يف صــحة هــذا الكت امرني الشَّ

ــعب   ــن الصـ ــد مـ ــين أجـ ــيالً   ألنـ ــا جلـ ــرء أن عامًلـ ــور املـ ــوىل  أن يتصـ يتـ

اإلشراف علح هذا املنصب الرفيع, ينـزل إىل مسـتو  إيقـاع أسـباب     

الشقاق بني ُمـَوظَّفْين مـن موظفيـه أو أن ُيغٍْـرَي موظًفـا علـح الكيـد        

الـرئيس, هـذه أمـور     لإلضرار بذلك ملرئيسه, أو أن يعمل يف الظال
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ُأِجل  مـدير املعـارف أن ُتْنسـب إليـه, ولكـن مـاذا افعـل وهـذا أخونـا          

)وثيقـة( لكـي ينسـب ِإلـيَّ مـا      ل يتخذ مـن هـذا الكتاب  كاتب املقا

أثــر مــن  ثــار صــاحبه الــذي  ةأنـا منــه بــريء؟, بــل مــا هــو يف احلقيقــ 

ــاه      ــا دعــ ــاول مــ ــذا ألتنــ ــع يف هــ ــن أتوســ ــه, ولــ ــدفاع عنــ ــدَّ  للــ تصــ

ثـــائل( ال أســـتبعد أن تكـــون كلـــها علـــح منـــط الوثيقـــة  الكاتب)و

ــروف بعلمــه وفضــله,        ــارف املع ــِديَر املع ــا ُأجــل  ُم املتقدمــة, وهــذا م

)الوثــائل( الــيت مــن  مــن أن ُتْنســب إليــه مــا حتويــه تلك   وطهــارة قلبــه

ولو ثبَتْت نسبتها إليه لكان لـه   احملتمل أن تكون مدسوسة عليه,

ما تعد تلك صـغائر بالنسـبة إليهـا,     من أعماله اجلليلة, وحسن نيته

ويرجح لـه مـع كـل ذلـك أن يتغمـده اهلل بواسـع مغفرتـه ورضـوانه,         

ولعلَّ من أسوأ ما يف هذا املقال نسبة تلك األمـور لرجـل ذي مكانـة    

سامية يف النفوس, ملا عرف من فضـله وعلمـه, وكـان جـديًرا بـ ن      

                                                           

         ,أقول رحم اهلل الشيخ العالمة  مـد بـن مـانع مـدير املعـارف يف حينـه

لــيم يف الــذي مل يقــدر كمــا ينبغــي, والــذي أر  أنــه مــن أهــم مــن خــدموا التع  

 زعبد العزياململكة, بل هو الذي أسس التعليم النظامي يف عهد املوحد امللك 

ــ ر ه اهلل ــ وكنـت وال أزال أدعـو البـاحثني للكتابـة عـن هـذا العـامل املعلـم         

الفذ, وإعطاء حقه من البحث والدراسة والكتابـة وأحـس أنـه صـاحب فضـل      

عة, )وكيــف تعــد وثيقــة علــح كــل معلــم يف هــذا البلــد ر ــه اهلل ر ــة واســ 

يف حقه(, فهو مل يس  ألحد  صاحب الصالحية يف حينه مسيئةأصدرها وهو 

الفـردوس األعلـح مبـا     عوإن كان البع  أساء فهمه, أسكن اهلل الشيخ املـان 

 قدم ألهل هذه البالد. املؤلف.
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ــوىل جــل      وعــال أن تســتعاد ذكــراه بالتقــدير واالحــرتام, وســؤال امل

يتوىل جزاءه مبثوبته, وواسع ر ته, ملا قام به يف سبيل خدمة أمته 

وبالده ابتغاء وجهه تعاىل, ال أن تنسب إليـه أمـور ال يعقـل أن تصـدر     

سـو    إليـه ممن هـو دونـه مكانـة وعلًمـا, ولـو مل يكـن يف ِنْسـبتها        

ــر الشــريف:     ــا ورد يف األث ــة م ــاكم,   ))الف اذكــروا  اســن موت

 .لكفح بذلك راِدًعا(( ن مساوئهموُكفيفوا ع

وإن من أغبح الغباء وأجهل اجلهل أن ُتَعدَّ تلك السـقطات مناقـب   

ــه بــني رئــيس       ملــن تنســب إليــه, إذ هــي مــن أســوأ املثالــب, ملــا حتدث

ومرؤوســيه مــن إثــارة أســباب اخلــالف, وإيغــار الصــدور بــ مور ال        

احلـديث  حقيقة هلا إىل غري ذلك مما أر  من اخلري عدم التوسـع يف  

 عنه.

 

       

 مشاركة العلماء

 

يـوم   اطلعت علح ما نشرته جريدة االقتصادية يف عددها الصـادر 

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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جــدل حــول إقحــام   " :بعنــوانهـــ 1425ســنةذواحلجــة 23األربعــاء 

ومفـــاده عـــن بعـــ   "احملاضـــرات الثقافيـــة يف الدعايـــة االنتخابيـــة

ــة ا    ــاض املرشــحني للحمــالت االنتخابيــة للمجــالس البلديــة مبدين لري

ــا تطـــرق    وإطالقهـــم لتصـــرحيات مشـــكوك يف مصـــداقيتها, كمـ

املوضوع ملا ذكره الكاتب زيد بـن عبـد اهلل العثمـان مـن أن هنـاك      

الكــثري مــن احلمــالت الدعائيــة ضــمن برناجمهــا االنتخــابي حتمــل   

نوًعا من الدعاية اليت تثري العواطـف و املشـاعر لصـاحله كمحاولـة     

ــن الشخصـــيات  ــافة عـــدد مـ ــاء   الـــبع  استضـ ــارزة إللقـ ــة البـ الدينيـ

 اضــرات دينيــة كنــوع مــن الدعايــة حتــت اســم الربنــامج الثقــايف    

للمرشـــح وقـــال حنـــن نلمـــس حـــرص معظـــم املرشـــحني علـــح إبـــراز  

بــراجمهم االنتخابيــة بشــكل مســئول حيــث وضــوك األهــداف الــيت    

ــح     ــم املرشـــحني علـ ــح ومعظـ ــواطن بشـــكل واضـ ــوطن واملـ ــدم الـ ختـ

ه الصــحيفة مــن كــالم األســتاذ  كفــاءة علميــة إىل أخــر مــا ذكرتــ 

 العثمان.

وأود شـكر األسـتاذ العثمـان علـح غريتـه وحرصـه الشـديد علــح        

جناك االنتخابات وحتقيقهـا اهلـدف املنشـود مـن ورائهـا وهـذه الغـرية        

اب الـذين تطرقـوا   تَّـ شك أنها الدافع لـه ولغـريه مـن الكُ    واحلرص ال

 هلذا املوضوع.
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قافيــة يف  يمــاتهم غلــب ويف تصــوري أن الــذين أقــاموا بــرامج ث 

عليهــا الطــابع ذي العالقــة باخلــدمات البلديــة, وإن تضــمنت وجــود     

بع  علماء الدين يف تلك الربامج فهم سيتناولون يف الغالـب قضـايا   

ذات صــلة باملوضــوع وأهمهــا أن خيتــار النــاس األصــلح للعمــل وهــذا    

مبدأ فقهي شـرعي يركـز عليـه علمـاء الـدين فقـد قـال أحـدهم يف         

 اضراته يف  يمنا ال ميكنك أن ختتار للبناء إال مهندًسا إحد  

وال للمحاســبة إال  اســـًبا وال لــإلدارة إال إدارًيـــا, وال للمـــري  إال   

ــتخدم        ــة اس ــح أهمي ــا شــرعًيا, وأكــد عل ــو  إال عامًل ــا وال للفت طبيًب

األصلح للعمل حسب طبيعة العمل بشرط أن  مع بني إتقـان العمـل   

ــؤ  ــور هـ ــة, وحضـ ــاب   واألمانـ ــن بـ ــو مـ ــات هـ ــاء لتلـــك املخيمـ الء العلمـ

التزكية لألشخاص وهـذا مـن حـل أي منـافس يف االنتخابـات وهـو       

معروف علح مستو  العامل وال ب س به مـع أننـا يف هـذا البلـد لـدينا      

ــم      ــدين هـ ــاء الـ ــرعية, فعلمـ ــة والشـ ــة والنظاميـ ــيتنا الثقافيـ خصوصـ

ــم   ــاء وأصـــحاب العلـ ــة وأصـــحاب اإلفتـ ــول االجتماعيـ  أصـــحاب احللـ

بالنظــــام والشــــرعية فهــــم مبثابــــة القــــانونيني يف البلــــدان األخــــر   

فالشريعة هي نظام البلـد عنـدنا وبالتـالي فهـم أكثـر النـاس معرفـة        

بكثري من األمور القانونية من منطلل شـرعي, إضـافة إىل أنهـم يف    

ــح      ــاحثون ذوي رأي صــحيح وإطــالع واســع عل الغالــب أكــادمييون ب

ا ال يقلون عن غريهـم بـل يتفوقـون علـح     جمريات األمور  لًيا وعاملًي
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الكثريين وهم مواطنون من الدرجـة العاليـة لـرأيهم مكانـة خاصـة      

لد  اجلميع وليس ألحد أن يسـتبعدهم يف وقـت رمبـا يسـمح لـبع       

الفنـــانني باملداخلـــة يف مثـــل هـــذه املوضـــوعات, فهـــم  ـــل احـــرتام  

قدمـة  اجلميع وأكثر الناس التصاًقا مبشاكل الناس واخلدمات امل

العثمـان علـح طرحـة والت كيـد علـح       سـتاذ هلم, وأود أن أشـكر األ 

أن علمائنــا خيــدمون نفــس األهــداف الــيت ذكــرت يف كالمــه فهــم 

حيثون الناس علـح اختيـار األصـلح للعمـل. أمـا مـا ذكـره مـن وجـود          

التكتالت القبلية وغريها فهي من وجهة نظري أمـر طبيعـي يف بلـد    

عيــة ال ختلــوا مــن القبليــة ولكــن مــن مثــل اململكــة قاعدتــه االجتما

وجهة نظري حال القبائل اليوم ليس كحاهلـا سـابًقا فقـد وجـد مـن      

أبناء القبائل عدد هائل من املؤهلني أكادميًيا وإدارًيا بـل مـن أرقـح    

القدرات العاملية وليست احمللية ممن ينتمون لقبائـل بعينهـا وال ضـري    

ولكن العيب كـل العيـب أن    أن خيتار أبناء القبيلة املؤهل من بينها

 اتـه وهـذا يف تصـوري غـري وارد عقـالً     لذ تم اختيار من لـيس مـؤهالً  ي

يف نظر القبائل وال غريها أكرر شـكري لالقتصـادية وملـن شـارك     

يف هــذا املوضــوع وعلــح رأســهم األســتاذ الكاتــب زيــد بــن عبــد اهلل  

ــة األوىل يف       ــح جنــاك هــذه التجرب ــه وحرصــه عل ــح غريت العثمــان وعل

 دنا الغالية وفل اهلل اجلميع لكل خري.بال
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 حــني يــ تي الصــيف يتبــادر إىل الــذهن موســم اإلجــازة الكــبري,   

ووقت الفراا الطويل للملل الذي يصيب البع , والـذي يقابـل امللـل    

تمر يف الســابل يف العمــل طــوال العــام, ومــا أعجــب اإلنســان إن اســ   

 طوياًل ملَّ.  وإن أخذ فراًغاالعمل ملَّ

ل وكل البيوت مليئة بالشباب الذين ما أن تنقضي الدارسـة وحيـ  

يف بيـوتهم ميلـون مـن اضـطراب      الصيف حتح جتد من لـديهم شـباًبا  

األوقات وتبدل الليل بالنهار وانقالب احلياة رأسًا علـح عقـب بسـبب    

 السهر لياًل والنوم نهارًا.

ية ودورها الكبري يف احلفاظ علـح  وهنا أتذكر املراكز الصيف

ــة     ــح, والرتبيــ ــلية والرتويــ ــني التســ ــع بــ ــيف واجلمــ ــباب يف الصــ الشــ

والتدريب, والتعويد علح النظام اجلاد, واإلنتاج نهارًا والراحـة لـياًل   

 رغم قسوة احلر.

وقد كان لـي مشـاركات يف املراكـز الصـيفية حـني كنـت يف       

اجلامعيـة وقـد تفاوتـت تلـك     املرحلة االبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة و   

 املشاركة والفائدة منها, ولعلي أذكر منها ما يفيد.

كـز الصـيفي الـذي دخلتـه     يف املرحلة االبتدائيـة كـان وضـع املر   

, وخطــري لدرجــة كــبرية ولعــل ذلــك يعــود لطبيعــة تلــك ضــعيًفا جــًدا

السنوات, لقد وقعنا أو كدنا أن نقع يف التدخني بل رمبا فيمـا هـو   
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الســبب املخالطــة غــري املنضــبطة يف تلــك الفــرتة بــني       أســوأ منــه, و 

املشــاركني يف تلــك املراكــز وال زلــت أعــرف مــن وقــع يف التــدخني  

 منذ تلك املرحلة االبتدائية وإىل اليوم.

أما يف املراحـل األخـر  املتوسـطة والثانويـة واجلامعيـة فقـد قـدر        

ــدة       ــا فائ ــي املشــاركة يف مراكــز صــيفية  تلفــة فاســتفدت منه ل

ـــ أجــين بعــ  مثارهــا يف تصــرفاتي     عظي ـــ وهلل احلمــد ـ مــة ال أزال ـ

اخلاصة, وي تي علح رأس ذلـك االهتمـام بالوقـت وتقـديره و اولـة      

العمل اجلاد املنتج ولعلي استعرض بع  ما هو عالل يف الـذهن مـن   

تلك األيام, كانت لدينا برامج للفن والرسم واإلنتاج املرتبط به من 

وخاصـة يف الفــرتة الصــباحية, إضــافة إىل  جنـارة أو حنــت كــل يــوم  

بعــ  األنشـــطة الرياضـــية املغلقـــة يف الصــاالت املناســـبة مـــع اجلـــو   

 احلار.

ــدم        ــد العصــر فكــان زمــن الرياضــة النشــطة, كــرة الق أمــا بع

غريهـا والـيت كانـت ت خـذ منـا  اًسـا وطاقـة ومنافسـة         والطائرة و

 من احلضور. قوية, وتشجيًعا

ادي اليومي الذي كان موضع منافسـة  ويف املساء ي تي نشاط الن

بــني فــرق املركــز يف املســرحيات والــربامج الفكاهيــة واملســابقات   

والرتويـــح, وكانـــت كـــل فرقـــة حتـــاول أن تتفـــوق علـــح األخـــر ,  

فكانــت جمــال إبــداع يف األفكــار والتنفيــذ,من امُلِعــد واملخــرج,        
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 واملمثل واملقدم, وكانت رائعـة يف القبـول بـني يـدي املشـاهدين مـن      

 شباب املركز.

أمـا الـرحالت الـيت كانـت إىل أمـاكن قريبـة ومـدن جمـاورة يف         

نفــس املنطقــة فقــد عرفتنــا علــح أرجــاء وطننــا احلبيــب بــل عرفتنــا     

أحيانًا علح أجزاء من نفس املنطقة اليت كنا فيها وكنـا ال نعرفهـا   

ــد     ــن رحلـــة كـــرب  نهائيـــة, كانـــت ألحـ ــا ينبغـــي, ناهيـــك عـ كمـ

مليئـة باملنفعـة والرتفيـه والرتبيـة يف وقـت      مصائف اململكـة الغاليـة,   

 واحد.

مي للمركـز الـذي كـان مثـااًل     كما أنين أتـذكر احلفـل اخلتـا   

لإلنتـاج الفـين سـواء يف املعـرض املصـاحب للحفـل والـذي تـربز          رائًعا

فيه مواهب اخلط والرسم واجلمال والنجـارة والنحـت والتشـكيل,    

 لتدريب املباشر.والذي ي خذ وقت من الشباب وهو فرصة كبرية ل

أمــا احلفــل الفــين اخلطــابي الــذي حيضــره أوليــاء األمــور وبعــ   

املســؤولني التعليمــيني, فهــو  ــل تــدريب مباشــر للخطابــة والتمثيــل 

وفــن اإللقــاء و ــل منافســة وبــروز للمواهــب, ي خــذ عــدة أيــام مــن    

 التفكري واإلعداد والتدريب.

ا يف شـبابنا مـع   وال أزال أتذكر العديد من املواقف اليت عشناه 

ـــ أخــذوا مراكــز     ـــ وهلل احلمــد ـ زمالئنــا الــذي رأيــت العديــد مــنهم ـ
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مرموقــة يف خدمــة الــوطن, أذكــر مــنهم الطبيــب واملهنــدس ورجــل    

األعمال واحملامي واألستاذ اجلـامعي ولـو شـئت لسـميت جمموعـات      

 ِجدّيـٌة وإنتاًجـا, وخدمـة    من كل هؤالء مل تـزدهم تلـك املراكـز إالّ   

يف احلياة, واملراكـز الصـيفية يف بالدنـا ـــ      ل, وجناًحاللوطن واأله

ف أحنــاء وهلل احلمــد ــــ تعــد راقيــة ومنضــبطة مــع مثيالتهــا يف  تلــ 

يف مجيـع الـدول مبناسـبة الصـيف,      العامل, واليت تعد نشاًطا عاملًيا

إننا ــ وهلل احلمد ــ لنا مـا مييزنـا, نسـ ل اهلل أن حيمينـا وبالدنـا       إاّل

يــديم علينــا الــنعم, واهلل املســتعان وعليــه وحــده   مــن كــل ســوء وأن

 التكالن.
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 ال شـــك أن منـــاهج التعلـــيم يف أي بلـــد يف العـــامل توضـــع خلدمـــة

غرض وهدف بناء وعمارة تلك البالد واحملافظة علح هويتها, كما 

ز يراعي فيها حتقيل أهـداف الرتبيـة مـع األخـذ بعـني االعتبـار التميّـ       

عـن الــبالد األخــر  يف وقــت واحـد وحتتــاج مناهجهــا التفصــيلية إىل   

وقفة وتقييم يف كل حني للت كـد مـن حتقيقهـا لألهـداف وفـل مـا       

رسـم هلـا, وال شـك أن مراحـل التعلـيم املختلفـة ومـا يطـرك فيهـا مــن          

منـــاهج ومقـــررات, تســـاهم يف صـــياغة وعقليـــات األمـــم وتكـــوين   

, والعلـوم النظريـة األخــر    مــثاًل ادهـا و مـن خــالل مـنهج التـاريخ    أفر

 املختلفة, يراعح أن تكون مصدر فخر واعتزاز لتلك األمة.

وال غرابة أننا نر  معظم دول العامل حتـاول احلـرص علـح لغتهـا     

جنـد يف منـاهج التعلـيم العـام أن اللغـة األساسـية        ريكا مثاًلففي أم

ح ولــو هــي اللغــة اإلجنليزيــة وال تــزاحم مبقــررات ألي لغــة أخــر  حتــ 

كانــت منتشــرة  لًيــا كاألســبانية, إال يف مــدارس خاصــة, أو يف 

مقررات خاصة غري مفروضة علح التعليم العام, وكذلك احلال يف 

أملانيا فاللغة األملانية ال تـزاحم بلغـة أخـر , ويف فرنسـا الفرنسـية ال      

تزاحم عندهم رغم كثرة احتكاكهم بالشعوب األوروبية األخـر   

الشعوب, وذلك حرًصا من تلـك األمـم علـح التميـز     وتعدد لغات تلك 

ــات    ــوفرًيا ألوق ــا وت ــاوفخــًرا بلغاته ــنفعهم     أبنائه ــا ي مــن الطــالب فيم
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ــا        ــ ثريات األمــم األخــر  رغــم أنه ــًدا عــن ت ولتكــوين نفســياتهم بعي

 مشابهة هلا يف التاريخ واحلضارة واملعتقد.

ذكــر أنــين كنــت يف جملــس ضــم صــفوة مــن املشـــتغلني يف        أو

والتعليم مـن اجليـل القـديم واجليـل احلـديث, ودار احلـديث        الرتبية

الدراسـية, واختلفـت  رائهـم     لعن تدريس اللغات األجنبية يف املراحـ 

حــول املوضــوع فمــنهم مــن كــان يــر  ضــرورتها, وأنهــا مــن بــاب         

التطـور, وضـرورة عصـرية ال يســتغين عنهـا اإلنسـان يف حـال ســفره       

املـربرات الـيت جتعـل الكـثري     وتعامله مع اآلخرين, إىل غري ذلك من 

يعتقدون هذا االعتقاد, وكانت هناك  راء أخر , وهـي   سمن النا

واقعية إىل حـد كـبري حيـث تـدرك أهميـة العنايـة باللغـات األجنبيـة         

ــات    ــا وســـد حاجـ ــا ملـــن حيتاجونهـ ــا وتعلمهـ ــتفادة منهـ وضـــرورة االسـ

اإلنسان واألمة يف هـذا اجلانـب, ولكنهـا يف الوقـت نفسـه تتحـدم       

مقدار ما يبذل من جهد يف تـدريس تلـك اللغـات ومـا تسـتهلكه      عن 

من الطالب من وقت, ومقارنة تلك اجلهـود اجلبـارة بالنتـائج العامـة     

من تـدريس تلـك اللغـات, وحـني مسعـت ذلـك احلـوار, تـذكرت مـا          

كنـــا نبذلـــه مـــن جهـــد أثنـــاء دراســـتنا للغـــة اإلجنليزيـــة يف املراحـــل 

ة, وأدركت أيًضا مقدار ما بـذل  اجلامعية بل وقبل املراحل اجلامعي

علينا من جهد من قبل املؤسسات التعليمية اليت كنا نـدرس فيهـا,   

ولكــن النتيجــة املرجــوة مــن تلــك الدراســة مل تكــن علــح املســتو     
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املطلــوب فقــد تعلمنــا احلــروف والكلمــات نطًقــا خطــ  يف الغالــب,   

لية حتح مما أثر علينا حينما حاولنا تعلم تلك اللغة يف مواطنها األص

ننينا أننا مل نتعلم منها شيًئا علح اإلطالق يف بالدنا لكي نتعلمهـا  

رًضـا قطـع وال ظهـًرا    أعلح الوجه الصحيح, حيث كنا كاملنبت ال 

ــة اإلجنليزيــة يف        ــذكرت الكــثري ممــن درســوا اللغ ــا ت ــح, كم أبق

املتوســطة ويف الثــانوي ويف اجلامعــة وأحياًنــا يف االبتــدائي قبــل هــذا  

أنهــم يف املواقــف الــيت تتطلــب مــنهم اســتعمال اللغــة  كلــه, وكيــف

أثناء السفر ويف الظـروف املختلفـة, يكتشـفون أنهـم ال يسـتطيعون      

ــون        ــيت يقع النطــل بكلمــة واحــدة تنقــذهم مــن املواقــف احلرجــة ال

فيها, وبالتالي يدركون مقـدار اخلسـارة يف جهـدهم السـابل الـذي      

ا ال أقلـل مـن أهميـة اللغـة     بذلوه يف مراحل تعليمهم املختلفة, وأنا هن

وتعلمهــا بــل أنــين أدرك هــذا األمــر وأعــي تلــك األهميــة ولكــنين يف  

نفســـه أدعـــوا إىل إعـــادة النظـــر يف ذلـــك بنـــاًءا علـــح دراســـة  تالوقـــ

األهـداف والنتــائج ومقارنـة ذلــك مبــا يبـذل مــن جهـود, ومــا يتحملــه     

لـح  التالميذ أعين عامة التالميذ يف البلـد مـن عـبء وتقيـيم األمـر ع     

مـع األخـذ بعـني االعتبـار      هذا األساس من قبـل املختصـني الرتبـويني   

دة والعلميـة لـذوي   كل الظـروف حـول هـذه القضـية, واآلراء احملايـ     

 عن اهلو  أو التوجه االيديلوجي. االختصاص بعيًدا
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 هــل يتحـــدم الربيــع؟ ســـؤال يتبـــادر إىل الــذهن وجوابـــه نعـــم إن   

الربيـــع يتحـــدم بلســـان احلـــال ال بلســـان املقـــال, وقـــد كانـــت لنـــا 

)قبـة( شـرقي   أيـام الربيـع املنصـرمة إىل منطقة    رحالت ربيعية خـالل 

ه منطقة القصيم علح بعد حوالي مائة وثالثني كيلـو مـرًتا مـن بريـد    

تلك املنطقـة الـيت نيـزت ب نهـا بـ مر اهلل تصـطاد الربيـع وحتتضـنه         

هلل بـرزق اهلل, وأنـا أعشـل الربيـع وخصوًصـا      بني تالهلا لتمتع خلل ا

ربيع بالدي فالربيع يف بالدي لـه ذوق خـاص وطعـم خـاص يف وسـط      

ــه ملعــان     الصــحراء احملرقــة يف الصــيف, حتــس بــالربيع يف زمانــه فل

احليوية إنـه الربيـع النـاب  باحليـاة يف صـحراء العطـش, حتـس أن        

كنهــا يف األعشــاب ترتاقــإ, تعــددت أنواعهــا واختلفــت أصــنافها ل

النهاية نثل مظهر الربيـع, فـذلك اخلزامـي برائحتـه العطـرة وذلـك       

األقحــوان, وذلــك الشــيح, وتلــك الربلــة وغريهــا مــن مظــاهر الربيــع  

تنافس يف عطرها الربيعي أرقـح أنـواع العطـور الباريسـية والعامليـة,      

عطر علـح طبيعتـه كمـا خلقـه اهلل, مل نسـه يـد إنسـان وال لوثتـه         

, بـــل هـــو أروك الرائحـــة, وعطـــر الباديـــة, وأمـــا  ديكـــورات وقنـــان

ــال,       ــان الرمـ ــالل كثبـ ــت ظـ ــي حتـ ــها خيتفـ ــا فبعضـ ــجار ذاتهـ األشـ

وك نها تعلن حيائها من اهلواء وأما حديث الشجريات, فهي تهمس 

لك لتنسيك هليب احلر قبل وقوعه, وتربطك بالربيع وجذوعه, ولـو  

حرق وال حدثتك الشمس لقالت إن هلا شعاع مرغوب, الهي حارة فت
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باردة فتزهل بل هي تضـيء وال تسـيء, تشـعرك أنهـا تريـد ترغيبـك       

للجلوس فيها واالسرتخاء بني يديها, وك نها حبيب حيتضن حبيبة 

 ال َتمل وال ُتمل.

أمــا أشـــجار االرطـــاء فقـــد غــرزت جـــذورها يف الرمـــال متشـــبثة   

ــا       ــرزت أعناقهــ ــد أبــ ــك فقــ ــع ذلــ ــرارة, ومــ ــا حبــ ــاألرض, تعانقهــ بــ

تناديـك تريـد أن تصـحبك لتوقـد لـك, حتـرق        كالكرام, وك نها

نفســها لتـــدفئك, كانـــت مـــن الكثـــرة حبيـــث ختشـــح عليهـــا مـــن  

 التحاسد ومن عيون احلاسد.

أما املطر فكان لنا زائًرا يف بع  األوقـات, ومـع قدومـه كـان     

يربق ويرعد, وأحياًنا ي تي همًسـا, ومـع أن لـه صـوت وزمزمـه فقـد       

ل األرض ويداعب األزهار, كان ينزل علح األرض كاملر ة, يقب

ــريوي        ــذور فـ ــدر إىل اجلـ ــا وينحـ ــل أوراقهـ ــجار فيبلـ ــح األشـ ــر علـ ميـ

عطشها, وال تس ل عن قمـم الـتالل الـيت مـا أن ترتـوي بـاملطر حتـح        

تكــون كالــذهب امللقــي علــح األرض, وال تســ ل عــن اهلــواء حــني    

يعطره املطر, وحيول نسماته إىل ضحكات بـاردة, حينمـا يالمـس    

ــب وأنقــح مــن النظافــة     خــديك ك منــا هــ  ــر وأعطــر طي و أنعــم حري

 نفسها.
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أمـا اجلمـال يف املراعــي اجملـاورة فك نهـا امللــوك علـح أســرتها,      

تتــبخرت وتتلــو  وتنتقــل مــن فيضــة إىل روضــة, ومــن وادي إىل ربــوة, 

عـن أذ    , بعيـدة وك نهـا نلـك األرض ال ينازعهـا فيهـا جـنس  خـر      

األرض والسـماء, وال  البشر وقسـاوة احلجـر, تقلـب عيونهـا مـا بـني       

تريد حساب كم سـارت وقطعـت, معهـا راع يلعـب بالوقـت ال يفـرق       

ــاء, ك منــا الوقــت       ــة وال األربع ــني الصــباك وال املســاء, وال اجلمع ب

 عنده بال حساب.

وعندما تصعد بالسيارة فـوق الـتالل وتشـاهد الريـاض الزاهـرة,      

مــن أســفلك ال يــرد بصــرك جــدار وال حصــار, وال تــر  مــا يغضــب     

ــه ومل  ــد مــا حيــد مــن       ا ألبصــار تشــعر إن بصــرك قــد أخــذ راحت

وال انطالقته, وأن األرض مـن أمامـك تسـتعرض زينتهـا مبـا       هامتداد

 فيها من كل أشكال اجلمال والرباءة.

أما ليل الصحراء فال تس ل عنه فحينما ي تي املساء تكون تهدأ 

  األرض وتصف السماء, تكتشف فيها عامًلا  خر وكوًنـا  خـر تـر   

تضيء همًسا, وتشـري إليـك قائلـة أن كـل واحـدة        النجوم كالآلل

منا حنن النجوم رمبا هي أكرب من هـذه األرض الـيت  لـت مجيـع     

البشر, عند ذلك تـدرك أن األرض بعظمتهـا صـغرية وأن اإلنسـان ال     

شيء مع وجوده مسيطًرا علح بعـ  هـذه األرض ومتغطرًسـا فيهـا,     

لة مبا فيها, عند ذاك يـذكرك  فكل األرض مع النجوم صغرية قلي
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ــاهلل      ــك إن مل تتقــو  ب املســاء خبــالل األرض والســماء وبضــعفك وأن

 ف نت ال شيء وسط هذه النجوم واجملرات.

حتس حينما تشاهد النجوم يف الصحراء أن أهل املدن  رومني 

ــا        ــاهدون زينته ــم ال يش ــل, وأنه ــة النظــر إىل الســماء يف اللي مــن نعم

ا ومجاهلا حيث حجروا أنفسهم بني اجلـدران  وحليها وال يرون رونقه

وحجبـتهم أضــواء العمــران, إن ربيــع الصـحراء أمجــل مــن اجلمــال,   

وأرق مـــن الرقـــة, وأنســـم مـــن النســـمة, طـــاهر كالطفـــل, هـــاد   

 كالشيخ, واهلل املستعان.

 

       

 

 

 

 

  حواء الضائعة, هل جتد نفسها؟

                                                           

   ــال ــبالد,  ُنشــر هــذا املق ــدة ال ــاء  جبري ــع اآلخــر   22الثالث ـــ1415ربي  ه

 (. 11032العدد) م,1994سبتمرب  27املوافل 
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 اذفهـا اآلراء مسكينة هـي ابنـة حـواء يف كـل أصـقاع الـدنيا تتق      

بني راغب يف ترقيصها أو رجل يسعح إىل تنقيصها,  يواألهواء, فه

إىل أناس يرون أنها لعبة مجيلة البد من عرضها عليهم صباك مسـاء  

مــن خــالل اجمللــة والشاشــة والصــوت احلســن, تتخــبط اآلراء فيهــا     

شـــرًقا وغرًبـــا كـــل خيـــيط ويقـــإ ويلصـــل باســـم املـــرأة أو باســـم   

ــا    ــد رأين ــا, وق ــم      حفظه ــح األم ــه حت ــكان أن ــالل مــؤنر الس ــن خ م

ــات       ــية يف طروحـ ــة والسياسـ ــا األدبيـ ــل قواتهـ ــدخلت بكـ ــدة تـ املتحـ

مغالطة باسم حقوق املرأة وخاصة موضوع اإلجهاض وحرية اجلـنس  

وما يرتبط بـذلك وكلـه بإسـم حـل املـرأة, كمـا حضـر املـؤنر مـا          

منهـا  يزيد علح ألف وثالمثائة مجعية مشهورة بالدعوة حلقوق املـرأة  

 مئات اجلمعيات من العامل العربي واإلسالمي.

ــل         ــا بالفع ــي اســم األمــم املتحــدة بهــذه املناســبة أنه وقــد أوحــي ل

حريصة علح األم لكن طريقة البحث اليت جـرت أظهـرت وك نهـا    

حريصة علح املرأة باملقاييس الغربيـة الـيت تريـد قضـاء وطرهـا بـ ي       

احلقة املنظمة باألديـان  شكل ولو بقتل األوالد والتخلي عن األمومة 

الســماوية, وبالتــالي صــادمت يف مؤنرهــا كــل مــن كــان حريًصــا  

ــاة, مــن       علــح حــل املــرأة الطبيعــي كــ م وعلــح حــل البشــر يف احلي

خــالل األجنــة املســموك باالعتــداء عليهــا مبوجــب مقرتحــات األمــم        
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املتحدة ملؤنر السكان اليت تريد جعل العامل كله مستعمرة للقيم 

 الغربية.

مــن يريــد أن يعــرف أن املــرأة مهضــومة ومعتــد  عليهــا يف معظــم  

ــزر     ـــ فليـ ــون ــ ــا يقولـ ـــ كمـ ــدم ــ ــامل املتقـ ــا العـ دول العـــامل وخصوًصـ

ــري         ــرأة ل ــوق امل ــة وحق ــة والدميقراطي ــالد احلري ــا ب أمريكــا وأوروب

بنفســه أوضــاع املــرأة وكيــف أصــبحت ضــمن املتــاع أو األثــام أو        

احملـالت التجاريـة واملطـاعم     اآلالت اجلميلة يف يد الرجل, أصبحت

تضــع يف صــفوفها مــن البائعــات مــن حتــس أنهــن  ــذبن الرجــال         

جبمــاهلن وبشــكلهن, حتــح أن  ــالت امللبوســات قــد تضــع مــن        

األشكال اجملسمة ب شباه النساء وقد تضع نساء  دميـات ليعرضـن   

املالبس ب جسادهن أمام الرجال والنسـاء ليثـرن إعجـابهم, فتنطلـل     

 ء إلرضاء الرجل.النساء للشرا

ــة أو      ــة اجتماعيـ ــد جملـ ــال جتـ ــرج فـ ــدم وال حـ ــالت فحـ ــا اجملـ أمـ

ــور      ــن الصـ ــع مـ ــا إال وتضـ ــة ومتعلقاتهـ ــور العائليـ ــة يف األمـ متخصصـ

النسائية علح غالفها ويف دعايتهـا الداخليـة مـا حتـس معـه أن املـرأة       

لعبة تهان, ومن مل يصدق فليقف علـح أي مكـان لعـرض الصـحف     

مــع األســف فــإن العــامل العربــي وجمالتــه   واجملــالت يف أمريكــا, و

أخــذت تســـري يف نفـــس الطريـــل, وأمـــا التلفزيـــون ومـــا  ـــري فيـــه  

ــائية يف      ــات النسـ ــن اجلمعيـ ــثري مـ ــا كـ ــا دعـ ــرج, ممـ ــدم وال حـ فحـ
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أمريكا نفسها إىل الشكو  من هذا األمـر, حيـث حيـس اجلميـع     

أن املرأة أصبحت من اللعب اليت يظهرها الرجال من بيتها وأمومتها 

ــن ــان إىل       أ م ــن األحي ــثري م ــر يف ك ــد  األم ــد تع جــل شــهواتهم, وق

إظهــار املــرأة ب وضــاع ختــدش احليــاء واخللــل ووجــد مــن يقــوم بهــذا  

الدور من النساء وهذا ما زاد مـن غضـب بعـ  اجلمعيـات النسـائية      

بالفعل مـا   االيت حتس أن املرأة يلعب بها لتقوم ب دوار حيوانية, وهذ

 عن اإلنسانية.حيدم لبعضهن بشكل حي بعيد 

إن حواء يف الغرب يلعب بها ما دامت شابة كدميـة مجيلـة, وإذا   

ما جتاوزت مرحلة الشباب فويل هلا إن كانـت زوجـة ممـن خيتطـف     

كانت أًمـا فويـل هلـا مـن وحـدتها املقبلـة إذ أن األمومـة         نزوجها, وإ

بالنســبة هلــا ال تتحقــل كاملــة ســواء بــرتك أبنائهــا هلــا إن كــان هلــا   

ــاء أو ــت     أبنـ ــة إن كانـ ــس األمومـ ــا دون أن حتـ ــة عمرهـ ــا بقيـ ببقائهـ

 ترك  وراء لذتها وشهوتها.

إن األم هناك مل تعـد أًمـا وبالتـالي فـإن األجيـال القادمـة        ةيا ساد

يف الغــرب مهــددة بــاالنقراض أو الــنقإ واالنقبــاض وقلــة املواليــد,   

ألن حواء فقدت دورها وما عادت حواء ك م مريبـة, كمـا أنهـا مل    

ال اهتماًما خاًصا من أقرب النـاس هلـا مـن أبنائهـا إن كانـت      تعد تن

أًمــا, إن هــذا الوضــع حلــواء هــو مــا حيــاول الــبع  جذبــه مــن بــالد   

الغرب إىل العامل اإلسالمي والعربي عن طريل دعوات  تلفة تـردد  
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ا لتكــون مثــل حــواء الــبالد هنــا وهنــاك تريــد إلغــاء دور حــواء عنــدن 

عـــ  النســـاء بكنـــا نتنــاقش مـــع   )شــالومي(, وأذكـــر أننـــا الغربية

األمريكيات عن مكانة األم عندنا يف جمتمع اململكـة ويف العـامل   

اإلســالمي عموًمــا, وعــن مــا تنالــه مــن تقــدير حبكــم تعــاليم ديننــا   

وأنها كامللكـة يف البيـت تـ مر فتطـاع حيـيط بهـا األبنـاء واألحفـاد         

ت وجتاب هلا كل طلباتها وختدم من قبل الصغري والكبري, فكاد

إحد  النساء أن تبكي وقالت يا ليتين أكون أًما عندكم, فقلـت  

النســاء يف بالدنــا يعــرفن مــا تقــولني ومــا تتمنينــه أنــت     تهلــا ويــا ليــ 

وأمثالك. ولعل اجلميع يعرف أن حواء هذا الزمن وريثـة حـواء األوىل   

 فهي األم للشعوب ولألمة أمجع, واهلل املستعان.

 

       

 

 

 إىل حبث مادة البحث حتتاج

 
                                                           

     هـــ 1414رمضـان  11, االثـنني  جبريـدة مــر ة اجلامعـة  ُنشـر هـذا املقـال

 (.174العدد) م,1994فرباير  21املوافل 



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

224 

 تلعــب مــادة البحــث أهميــة كــرب  يف تشــكيل عقليــات الطــالب

ــة     ــلية و اولـ ــادر األصـ ــوع إىل املصـ ــح الرجـ ــدريبهم علـ ــة, وتـ العلميـ

تسهم هذه املادة يف تعويد الطـالب علـح    ااالستقراء واملعاجلة, كم

التعــبري وطــرك أفكــارهم ومناقشــة العديــد مــن اآلراء العلميــة الــيت    

مــا كنــا طالًبــا يف مراحــل الدراســة اجلامعيــة يطلعــون عليهــا, وحين

كنا يف الظاهر نظن أن هذه املادة تعبئة فراا وال فائـدة منهـا وأنهـا    

إرهــاق للطالــب ال طائــل مــن ورائــه, ولكننــا حينمــا مارســنا العمــل   

البحثي يف تلك املرحلة أحسسـنا بالفائـدة الكـرب  مـن هـذه املـادة,       

ــح املكتبــ    ــا الــرتدد عل ــح املصــادر  فمــن خالهلــا تعودن ــا عل ة, وتعرفن

األصلية اليت تفيد ختصصنا الدراسي, وأخـذنا منيـز بينهـا ونعـرف     

فضل بعضـها علـح بعـ , كمـا أننـا يف نهايـة أحباثنـا كنـا حنـس          

بنتيجة تعبنا, مبا نراه بـني أيـدينا مـن إنتـاج علمـي متواضـع ولكنـه        

مــن إنتاجنــا وهنــا تــ تي فرحتنــا, ولقــد كنــا يف ذلــك احلــني نســمع   

األحبام لطالب يف بع  الكليات, رقح بعضـها ألن يصـبح   ببع  

كتًبا نافعة تسـتفيد منهـا األجيـال رغـم أن الـذين كتبوهـا يف تلـك        

الفرتة كانوا طالًبـا يف املرحلـة اجلامعيـة, وليسـوا طـالب دراسـات       

أليــام خــرًيا عليــا وال أســاتذة يف اجلامعــة, وجــز  اهلل أســاتذة تلــك ا 

 ني من الطراز العالي كما يقال.باحث حيث أنتج بعضهم رجااًل
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وحنن نعلم أن مادة البحث العلمي موجودة يف معظـم األقسـام يف   

اجلامعــات الســعودية, وإن اختلفــت ختصصــاتها, ولكــن الطــالب    

ــي يف       ــا, فه ــوب منه ــؤدي الغــرض املطل ــا ال ت واألســاتذة حيســون أنه

الغالب ساعة واحدة مقررة علح الطالب كما أن األسـتاذ يف بعـ    

ــا يف     األق ســام ال يلتقــي بطالبــه, إذ أنــه ال مكــان هلــذه املــادة أحياًن

ن الطـــالب يراجعـــون األســـتاذ يف   إاجلـــدول الدراســـي وبالتـــالي فـــ   

الســاعات املكتبيــة املخصصــة, ويف أوقــات  صصــة ملــواد أخــر   

فيضطر الطالب لكـي يلتقـي مبشـرفه يف الوقـت احملـدد أن يتخلـح       

اذ املـادة األخـر  ال يقبـل    عن أحد احملاضـرات ويف الغالـب فـإن أسـت    

عــذر الطالــب, كمــا أن مراجعــة الطالــب لألســتاذ إن وجــدت قليلــة  

جــًدا وال تفــي بــالغرض املطلــوب منهــا وال تكفــي الســتفادة الطالــب  

من األستاذ علح الوجه املطلوب, ولذلك فانه من املهـم العنايـة بهـذه    

ول املادة, وال يت تح ذلـك دون ختصـيإ سـاعات معينـة هلـا يف اجلـد      

الدراســي مــع حتديــد عــدد الطــالب املشــاركني يف املــادة إىل أدنــح   

عدد ممكن لكي تتم فائدتهم علح الوجه املطلوب, ولست حباجة 

إىل الت كيد علح أهمية هذه املادة حيث أنها يف كثري من األحيـان  

املرحلـة اجلامعيـة, والـيت لـيس      تفوق أهمية املـواد العلميـة امللقنـة يف   

 واهلل املستعان. ,للطالب دور فيها
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 (وداع أم استقبال)

 

 َوّدَع معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة مقعـد وزارة الشـؤون  

قـدم فيهــا   ,الـذي قـام قرابــة السـت سـنوات مــن عمـره      ,االجتماعيـة 

عرف يف الوزارة و فيما يـرتبط  كما أ هكل ما يستطيع مؤدًيا واجب

 مبنصبه الوزاري من أعمال وجلان أخر .

وقد عرفت معاليه قبل الوزارة وأثنائها وبعدها فعرفت فيه حسن 

اخللل واحرتام اآلخرين واحلـرص علـح العالقـات الطيبـة مـع النـاس       

أما  بة الناس والثنـاء عليـه    مبغ  النظر عن املناصب اليت ال تدو

عرفت معاليه ألول مرة حينما كنت معيًدا  ,ناصبفهي أبقح من امل

شــاركت  ,يف الكليــة وكــان قادًمــا للتــو حيمــل درجــة الــدكتوراه

معــه يف بعــ  اللجــان ف حسســت باجلديــة واحــرتام الوقــت وتقــدير    

 جهود اآلخرين ف حببت فيه ذلك.

 زاملتــه يف أملانيــا قبــل عشــرين عاًمــا حيــث كنــا علــح مقاعــد        

( فرانكفــورت فتعلمــت منــه  جوتــه)يف معهــد الدراســة للغــة األملانيــة 

أساليب التعامل الراقي مع من ختتلف معهم, واجتماعًيـا رافقتـه يف   

                                                           

  هـ املوافـل   1426 رم 22, اخلميس جبريدة اجلزيرةُنشر هذا املقال

 (.11844م, العدد)2005مارس  3
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جــوالت مكوكيــة بالســيارة علــح عــدد مــن الــدول األوربيــة برفقــة    

ــزا   ــثري يف دروس ال تـ ــثري والكـ ــه الكـ ــت منـ ــة فتعلمـ ــة  لالعائلـ عالقـ

املتحـــدة بـــذهين حتـــح الســـاعة, ثـــم زاملتـــه يف العمـــل يف الواليـــات  

كانــت فــرتة قصــرية جــًدا عــاد منهــا ســريًعا لظــروف     ,األمريكيــة

كـثرًيا واكتشـفت خـالل تلـك احلادثـة الفـارق        يعلمها اهلل أثرت يفَّ

الكبري بني علـو أخالقـه وتسـا ه وبـني  خـرين كـانوا أطراًفـا يف        

 احلديث فعرفت من ذلك صفاء قلبه وفهمت األطراف األخر .

ًرا من خالل جلساتنا اليومية يف مكتبته عرفته باحًثا عميًقا مؤث

اخلاصــــة أو يف مكتــــبيت أو يف مكــــان  خــــر كنــــا نلتقــــي فيهــــا  

لساعات طويلة يومًيـا مـع زمـالء  خـرين أعـزاء كـان شـغلنا البحـث         

العلمي والكتابة كُل يف ختصصـه فكـان عوًنـا لنـا يف االسـتمرار      

حبــوم  واإلجنــاز حتــح نلنــا مجيًعــا درجــة األســتاذية يف اجلامعــة بعــد

كثيفــة وجــادة نبحــث عــن اجتماعنــا اليــومي وحــث بعضــنا علــح         

 االستمرار.

أتعـرض النتقاداتــه   تكـان يقـرأ لـي ويقومـوني وكــثرًيا مـا كنـ      

الالذعــة أثنــاء تقوميــه لــبع  مــا أكتــب ال أزال احــتف  بهــا خبطــه  

اجلميـل احملبـب إىل نفســي, عشـت مــع أبـي  ـد جــزًءا مـن عمــري       

ميـل البعيـد عـن السـطحية واالنفعـال      تعلمت منه خالل الـتفكري الع 

 اهلل هر ـ ــ عرفت فيه النزاهة والورع واللقمة احلالل ت سًيا بوالده 
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, عرفت فيه كره اجملامالت البعيدة عـن الواقـع وعـدم الرغبـة يف     ــ

ــا        ــدفعين دائًم ــات كــان ي ــه حــب القرب ــد, وعرفــت في ــور الزائ الظه

ــري  أو صــلة رحــم رغــم انشــ       ــارة م ــازة أو زي ــان لشــهود جن غاله ك

  ركنا يف هذا االجتاه.

وها هو احملب للبحث والت ليف يعود لعرينه ويعـود للكتابـة مـرة    

أخر  وللبحث الذي مل يتوقف عنه رغم انشغاله لريمـي بسـهامه يف   

 ميدان الثقافة واملعرفة اليت كم هي حباجة ألمثاله.

وأقول ألبي  د إنك لن تفقـد أصـدقائك فيمـا كـانوا أصـدقاء      

ال وظيفــة بــل كــانوا أصــدقاء ألبــي  ــد كمــا عرفــوه        منصــب و

ــا دفعـــين هلـــذه األســـطر أنـــي    وعـــرفتهم حبســـن اخللـــل والتعامـــل مـ

أمضيت جزء مـن عمـري مـع مـن أمسيـه أسـتاذي أو كمـا حيلـو لـي          

يف الـدنيا وأن  معنـا    اأحياًنا أس ل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال يفرقن

ه يف العلـم الـذي يبقـح,    وإياه يف اآلخـرة يف علـيني وأن يبـارك لنـا ولـ     

 واهلل املستعان.
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 رحم اهلل إمام احلرم

 

 املـوت حـل خيتطـف األحيــاء دائًمـا, ويف األسـبوع املاضـي فقــدت      

ة علًما من أعالمها املشهورين واملعروفني بـل أن شـهرته وصـلت    مكَّ

إىل  تلف أحناء العامل اإلسالمي, ذلكم هو الشـيخ عبـد اهلل بـن    

ي الشــريف الــذي طاملــا فــي إمــام وخطيــب احلــرم املّكــ مــد اخللي

مسعــه املســـلمون مـــن  تلـــف أحنـــاء العـــامل اإلســـالمي وهـــو يقـــرأ  

بالنـاس إمــا يف صـالة فريضــة أو يف صــالة قيـام أو تــراويح, يف أعــز    

مــة ومســجدها احلــرام, وهلل كــم ة املكّربقعــة مــن العــامل يف مكَّــ

 خاشـًعا هلل متـذلالً  لقـر ن, أو يـدعو   بكح وذرفت عيناه وهـو يقـرأ ا  

 يف قنوت.

رقيل القلـب يبكـي بـالقر ن, فيبكـي      ــ ر ه اهللــ فقد كان 

من يصلي ورائـه, وكـم مـرة قـدمت إليـه اجلنـائز ليصـلي عليهـا يف         

يقدم هو نفسه جنازة ليصـلي عليـه يف    ــ ر ه اهللــ احلرم, فإذا به 

ــذي كــان    ـــ نفــس املكــان, ال ـــ ر ــه اهللـ ــه وهــ   ـ ــاس في ــؤم الن م ي

يصلون علح اجلنائز, وكان خرب وفاته  دود االنتشار, ومل يعلـم  
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به إال طلبة العلم وأهل اخلري, وبع  من يهمهم أمر الشـيخ وأمثالـه   

وحيبونهم هلل, حتح ولو مل يلقوه ويتعرفوا عليه معرفة خاصة, وقـد  

علمنا بوفاته بعد أيام, من خالل إعالن مدفوع الثمن مـن قبـل أحـد    

 أحد صفحات اجلرائـد وقـد فزعـت هلـذا األمـر, ال       يب الشيخ يف

لشيء إال عتًبا علح صحافتنا اليت خبل الكثري منها أن يذكر مثـل  

ـــ خــرب وفــاة الشــيخ   ـــ ر ــه اهللـ يف مكــان بــارز لكــي يــدعوا لــه    ـ

 الناس الذين طاملا دعا هلم.

وحتح لو ضاقت صدور أرباب  ــ ومع األسف الشديدــ وحنن نعلم 

صحافتنا جتـد دائًمـا صـفحات كاملـة للكتابـة عـن        الصحافة, أن

حتح ولو بعد مـرور سـنوات طويلـة علـح وفـاتهم فقـد رأيـت         انينينالف

قبل أسابيع قليلة صـفحات كاملـة مبناسـبة مـرور سـبع عشـرة سـنة        

علــح وفــاة أحــد املطــربني العــرب, فتعجبــت كيــف مل ينســوا هــذه     

لسـبعة عشـر   الذكر , وأظن أنهم رمبا كتبـوا عنـه سـنوًيا خـالل ا    

سنة املاضية, كما قرأت قبل أيام مذكرات أحـد الفنـانني العـرب    

واليت دفعت تلك الصـحيفة مبـالً ضـخمة لورثتـه لتنشـرها مبناسـبة       

مرور بضع سنوات علـح وفـاة ذلـك الفنـان كمـا تابعـت وتـابع غـريي         

باهتمام قبل سنتني تقريًبـا وفـاة أب لالعـب مشـهور يف أحـد األنديـة       

هذا األب نفسه مل يكن معروًفا للناس قبـل وفاتـه    احمللية, ومع أن

علــح كــل حــال وهــذا حقــه علينــا, إال أن صــفحات    ــــ ر ــه اهللــــ 
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كاملة من الرثاء والنعي واألخبار وغري ذلك مألت الصحف يف تلك 

 الفرتة ألجل ذلك الالعب.

كمـــا أننـــا جنـــد يف صـــفحات الصـــحف اليوميـــة يف كـــثري مـــن 

قبـل   رأينـا ن تنشـر يف صـحفنا, فقـد    األحيان موضـوعات نسـتغرب أ  

مـن مكـان إىل    طأيام خرًبا مصـوًرا يف أحـدها عـن عبـور بعـ  الـب      

 خــر داخــل حديقــة حيوانــات لنــدن ممــا اســتدعح وجــود ثالثــني مــن   

موظفي احلديقة لتنظيم مسريتهن إىل غري ذلك مـن األخبـار التافهـة    

نــك جتــد يف بعــ  صــفحات تلــك   أالــيت يســتغربها اإلنســان, حتــح   

ا لــبع  العاديــة وليســت الفنيــة أخبــارً    ةحف, أعــين الصــحاف الصــ

الفنانني من عامل  خر من الشرق والغرب و خر تقليعاتهم, مع أنـين  

الـذين ينقلـون تلـك األخبـار يف صـفحاتنا       نواثل من أن نفس احملرري

لئك وال فنهم وال هم حيزنون, ــ كما يقال ــ وال يقـارن  وال يعرفون أ

ب حد من هؤالء أبًدا حاشاه, ولكـين   ــ ه اهللر ــ الشيخ اخلليفي 

ه اهلل ر ــ كما يعتب غريي علح صحافتنا احمللية, فالشيخ  بعتأ

ة خـالل  علـح املسـجد احلـرام مبكَّـ     له مكانته عند مجيع من مرَّ ــ

األربعني سنة املاضية, فالكل يعرف صوته ومييز قراءتـه, ويعـرف   

مـة  ة املكّرالسالم من مكَّـ خشوعه, بل أن من يسمعون إذاعة نداء 

يف خــارج اململكــة يعرفــون صــوت الشــيخ ومييــزون قراءتــه, وكــم    

مـــنهم مـــن ينتظـــره كالعـــادة ليســـمع صـــوته يف صـــالة املغـــرب مـــن  
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مســاحة مــن  ــــ اهلل هر ــــــ احلــرم, أفــال يســتحل مثــل هــذا الشــيخ  

ــاركة يف        فالصــح ــه مش ــت ل ــذي كان ــام ال ــو اإلم ــه, وه ــل وفات ملث

ومشــاركاته يف اإلذاعــة, ومشــاركاته يف بعــ    الرتبيــة والتعلــيم,

الصحف, أوال يستحل منهم وقفة وتـذكر, أوصـلنا إىل هـذا احلـد     

يف نكــران األصــل وإتبــاع اهلــو  وســيطرة أهــل الفــن وغريهــم علــح   

الصفحات واستئثارهم بها, وهل مثل هذا األمر واملثال الذي عشناه 

ل مـا ذكرنـاه   يف األسبوع املاضي عالمة خري أم نـذير سـوء ومـع كـ    

سـيدعح لـه مـن قبـل أهـل اخلـري        ـــ  ر ـه اهلل ـــ  فإننا نعلم أن الشيخ 

ــه         ــر ل ــاس فر ــه اهلل وغف ــد الن ــد اهلل خــري ممــا عن ــه عن وُيرجــح ل

وأســكنه فســيح جناتــه, هــدانا اهلل والصــحافة والصــحفيني لســبل  

 الرشاد.
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  ـ ـ رمحه اهلل الوالد املربي إبراهيم بن سليمان الُعمري

                                                                  

 حــني طلــب مــين األســتاذ عبــد اهلل املنصــور رئــيس حتريــر جملــة   

ر ـه   ـــ , الكتابة عن الوالد إبراهيم بـن سـليمان الُعمـري    "مشوار"

يف املدرسة  سنة يف التعليم معلًما 36زيد علح ـ الذي قضح ما يـاهلل 

هـــ, ثــم مــديرًا للمدرســة العزيزيــة 1364لية بربيــده منــذ ســنةالفيصــ

ر ـه اهلل ـ سـنة      ـبربيده منـذ ت سيسـها يف أيـام امللـك عبـد العزيـز ــ       

 هـ.1400هـ حتح سنة 1368

بدأت صفحات األيام واألعوام تتقلب أمام ابن ينظر يف وجه أبيـه  

 ,ـ يف اللحـد, حتـت ر ـة اهلل   ــ ر ـه اهلل   ـمنذ صغره حتح وضعه ـ

للمدرسـة االبتدائيـة الـيت درس     ابن تربح بـني يـدي مـن كـان مـديًرا     

فيها, ومرّبي يف منزله, وجـاد يف أعمالـه األخـر , ذا عالقـة بعامـة      

 الناس وخاصتهم, صاحب ورع وخري.

ـ يف هـذه  ــ ر ه اهلل  ـعن الوالد ـ ةولذلك استعصت علّي الكتاب

أدع مبـاذا   أن يالوريقات السريعة, فما عساي أن أكتـب ومـا عسـا   

مــن ســريته يف العمــل  أســطر شــيًئابــدأ ومبــاذا انتهــي؟ لكــنين هنــا أ

                                                           

  هــ املوافـل   1427(, ربيـع اآلخـر   7العـدد) مبجلة مشوار ُنشر هذا املقال

 م.2006مايو 
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ـ الـيت ملسـتها بنفسـي عـن     ــ ـ ر ـه اهلل  ــ الرتبوي مع شيء عن حياتـه  

 قرب.

, هــ تقريًبـا  1344ليمان الُعمـري سـنة   ولد األستاذ إبراهيم بن س

عمـر جـاوز    نهـــ, عـ  1425رجب 4ـ يف ــ ر ه اهلل ـوكانت وفاته 

 عامًا. 80الـ

ــولــد  ـــ ر ــه اهلل ـ ـ يف مدينــة بريــده, يف بيــت علــم حيــث كــان  ـ

والده الشيخ سليمان بن  مد الُعمري أحد املتعلمني يف بريده, من 

املصــلحني الــذين يثــل فــيهم النــاس, يقــدمون إليــه لقســمة مــواريثهم  

وتوثيل عقودهم ومبايعاتهم, فكان مبثابة َكاِتب عـدل قبـل وجـود    

ــاب العــدل الــ  رمسيني وكــان خطــه وشــهادته معروفــة وال تــزال   ُكتَّ

 ـ.ــ ر ه اهلل ـكذلك لد  قضاة املنطقة ورعًا و بوبًا يف جمتمعه 

كما كان جده ألمـه الشـيخ عمـر بـن سـليم قاضـي القصـيم يف        

ـ يف ترتيـب  ــ ر ـه اهلل   ـحينه, وممن ساهم مـع امللـك عبـد العزيـز ــ     

اركــه بصــفته املنطقــة واســتقرارها حيــث شــارك معــه يف بعــ  مع  

 العلمية والقضائية, وكانت له حلقاته العلمية اخلاصة.

ـ يف مـدارس الكتاتيـب يف مدينـة بريـده     ـر ه اهلل  ـتعلم الوالد ـ

ــاوخص ــي وًصـ ــة الشـ ــيخ  يف مدرسـ ــة الشـ ــقعيب ومدرسـ خ صـــاحل الصـ

ـ, كمــا تلقــح علــوم   ــــ ر همــا اهلل ــــالعزيز الصــاحل الفــرج ـ عبــد
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الكبري علح يد الشـيخ عبـد العزيـز بـن     القر ن والشريعة يف اجلامع 

إبــراهيم العبــادي, وكــذلك علــح يــد الشــيخ العالمــة عبــد اهلل بــن     

 مد بـن  يـد قاضـي القصـيم يف تلـك الفـرتة ولسـنوات عديـدة,         

 تعلم فيها التجويد والفقه الفرائ  وعلوم اللغة العربية.

هـ, حيث عمل 1364مي يف سنةالتحل بالعمل التعليمي احلكو

بتعليم  , وكان مشهوًرا ومتميًزايف املدرسة الفيصلية بربيده مدرًسا

الرياضيات واهلندسة لطالب الصفوف العليا يف املرحلـة االبتدائيـة,   

كما كان يعلم العلوم الشرعية وجتويد القر ن الكـريم يف الوقـت   

 نفسه.

ثم أصبح أول مدير للمدرسة العزيزية بربيـده عنـد افتتاحهـا سـنة     

ــا 1368 ــا كـ ـــ, كمـ ــد   هـ ــه عنـ ــت نفسـ ــدريس يف الوقـ ــوم بالتـ ن يقـ

 احلاجة.

وقــد عمــل معــه يف املدرســة عــدد مــن املعلمــني األوائــل يف مدينــة    

بريده, وخترج منها كوادر كثرية ساهمت يف بناء الوطن سـواء يف  

 بريده أو يف باقي مناطل مملكتنا الغالية.

ُكّلـف أثنـاء عملـه بـبع  األعمـال األخـر  يف ت سـيس التعلـيم,         

ام بافتتاك أول مدرسة ابتدائية يف مدينة الزلفي, بتوجيه من حيث ق

مديرية املعارف العامة ومـن معتمديـة التعلـيم بالقصـيم, الـيت كـان       
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 نـ, وكاــ ر ه اهلل ـيرأسها شقيقه الشيخ صاحل سليمان الُعمري 

واألسـتاذ   ـــ  ر ـه اهلل ـــ  يرافقه األستاذ صـاحل بـن موسـح العضـيب     

ـــ حفظـــه اهللـــــ  مـــد عثمـــان البشـــري  ــه  ــ فوصـــل إىل الزلفـــي ومعـ

)طاوالت وسبورات( وخالفه وقـاموا باسـتئجار   من جتهيزات املدرسة

مقر للمدرسة, واختار الشيخ  مد بن سليمان الذييب, من علمـاء  

ا مــن للمدرســة وعــني عــددً   زلفــي احملبــوبني لــد  أهلــها, مــديًرا    ال

مدرسـة رمسيـة   , وبـدأت عملـها كـ ول    (1)املدرسني مـن أبنـاء الزلفـي   

 هـ.1367يف الزلفي وذلك عام 

زمالئه وطالبه يف يف عمله له هيبة بني  كان ــ ر ه اهلل ــ جاًدا

, يف وقت كان املعلمـون  املدرسة  بوًبا من املعلمني, حازًما وجاًدا

الـذين كـان    بإما مـن الناضـجني مـن كبـار السـن وإمـا مـن الشـبا        

وسـط الـذين   املعلمـني املت يلتحقون بالتـدريس بعـد التخـرج مـن معهـد      

ــح أن بعضــهم رمبــا كــان     كــانوا يف الغالــب صــغاًرا  يف الســن, حت

                                                           

ــري)   1) ــد الُعمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــاحل بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــني املاضــي واحلاضــر   هـــ(, 1375 ــيم يف القصــيم ب ــة 194ص, التعل , الطبع

م. حققه وأعّده للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418األوىل, الرياض, 

وحيــاة املؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــاحل بــن ســليمان الُعمــري, قســم   

 التاريخ واحلضارة, جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسالمية.
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ــالي   كــان هــؤالء حيتــاجون تعــاماًل    أصــغر مــن بعــ  تالميــذه وبالت

 و اية من اإلدارة. خاًصا

كان ــ ر ه اهلل ــ يرافـل املدرسـني يف رحـالت ترفيهيـة خاصـة      

مــع بعضــهم الــبع ,  األســاتذة يف الـرب أو املــزارع, تزيــد مــن تــرابط 

ــا عــن أجــواء ا بعيــًدا يف منزلــه,  لعمــل, إضــافة إىل اجتمــاعهم أحياًن

 .ةللتحضري ومتابعة الدفاتر وتقييم العمل يف املدرس

ويعاونــه يف الضــبط داخــل املدرســة بعــ  املدرســني املهــابني بــني  

ـ مـديرًا للمدرسـة بربيـده حتـح     ــ ـ ر ـه اهلل  ــ التالميذ, وقـد اسـتمر   

طلـــب التقاعـــد املبكـــر, ليكـــون عضـــًوا   حيـــثهــــ, 1400ســـنة 

مــع أشــقائه صــاحل وناصــر, يف شــركة أمسنــت القصــيم,   مؤسًســا

 وهي اليت أصبحت بعد ذلك أكرب مؤسسة اقتصادية يف املنطقة. 

مع وجود بع   كان ــ ر ه اهلل ــ حازًما مع التالميذ خصوًصا

م ذاهـ املشاغبني من كبار السن الذين ال يسلم صغار التالميذ مـن أ 

 ضد املخالفة. وبالتالي كان الوضع يتطلب حزًما

جيـد   ـــ يف مرحلـة مبكـرة علـح إ ـاد مقـًرا       ر ـه اهلل ــ حرص 

للمدرســــة, فبــــادر بنفســــه بإرســــال برقيــــة إىل امللــــك فيصــــل بــــن   

ا مميــًز يًثاحــد ــــ, طالًبــا مقــًرا جيــًدا وبنــاًءا ر ــه اهللــــ عبــدالعزيز 

ه اهلل ـــ أن املدرسـة حتمـل    للملـك فيصـل ـــ ر ـ     للمدرسة, موضـًحا 
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اسم والده املؤسس وحتتاج إىل عناية خاصة, فجاء األمـر بتشـكيل   

ــاء املدرســ   ــة لبن ــة فوري , وحينمــا استشــارته اللجنــة يف املكــان   ةجلن

أن تشرت  الدار املسـت جرة ومـا   ــ ر ه اهلل ــ املقرتك للمدرسة طلب 

ــي    ــع لكـ ــري املوقـ ــاء دون تغـ ــاد البنـ ــن دور, ويعـ ــا مـ ــتفيد  جاورهـ يسـ

الطالب أنفسهم وأبناء احلي الذي تواجدت فيه املدرسة, فتم األمر 

علـح مسـتو     ــ, وأصبح بنـاء املدرسـة مميـًزا    ر ه اهللــ كما أراد 

 املنطقة يف حينه.

وقد نال ــ ر ه اهلل ــ وسام امللك عبد العزيز من الدرجة الثانيـة  

ململكــة منــذ عهــد نظــري خدماتــه يف املشــاركة يف بنــاء التعلــيم يف ا 

 عاًما. 36املؤسس عبد العزيز ــ ر ه اهلل ــ وملدة

أما أنا وبقية أخواني ممن كنا نعد أبنـاء املـدير يف نظـر الـبع      

 اجلد واحلـزم ومتابعتـه لنـا دائًمـا     من زمالء الدراسة فقد تعودنا منه

يف احلضور مبكرين للمدرسة لدرجـة أننـا ال نسـتطيع الغيـاب مثـل      

ذ وإذا حاول أحـد منـا الغيـاب فإننـا نفاجـ  ب حـد عمـال        بقية التالمي

ــالقوة إىل     ــو بـ ــحبنا ولـ ــت ليصـ ــ تي إىل البيـ ــتخدمني( يـ املدرسة)املسـ

ـــ املدرســة, لنســمع مــن الوالــد   ـــ كلمــة ر ــه اهللـ )ما فيــه غيــاب( ـ

 ر ـه اهلل ــ واليت ال أزال ُأدرسها ألوالدي وأقول هلم الوالد إبراهيم 

 فيه غياب(. )ماــ يقول

ـــ  ــا    ـكمــا كــان  ــة دائًم ــا اجلدي ـــ يعلمن ــا   ر ــه اهلل ـ ــردد علين وي
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ــل  ا ــر مثـ ــذا األمـ ــة يف هـ ــارات اخلاصـ ــن زرع  لعبـ ــد, ومـ ــد وجـ )من جـ

حصد, ومن سار علح الدرب وصل( وكان يلفت أنظارنا باسـتمرار  

ومنــذ الصــغر إىل أهميــة العلــم ومتابعتــه ويضــرب لنــا األمثلــة مــن         

تسـنموا أعلـح املناصـب بسـبب      العلماء واألوائل واملعاصرين لنا ممـن 

مكــانتهم العلميــة, وكــانوا  ــل تقــدير اجملتمــع وبرجــاء خــري مــن 

يعلمنـا االهتمـام بالوقـت, والراحـة      ـــ  ر ـه اهلل ــ اهلل, كما كان 

يف الليل والعمل املبكر يف النهار وكان يطبل ذلك علح نفسـه فمـا   

ــاء إال ويتوجـــه لفراشـــه مباشـــرة   ــاأن يصـــلي العشـ ء بعـــد وجبـــة عشـ

علح  هما يعتذر من الدعوات اخلاصة حلرص خفيفة, وكان كثرًيا

يفتخـر ب نـه اسـتيق  قبـل الفجـر وقـد أخـذ         نالنوم املبكـر, فكـا  

 حاجته من النوم.

مع شـقيقه صـاحل وناصـر يف ت سـيس مطـابع       ــ ر ه اهللــ عمل 

ـــ, وقــام باإلشــراف املباشــر عليهــا  1389بربيــده يف ســنة  "بريــده" هـ

 دا, وكانــت أول مطــابع يف منطقــة القصــيم, وقــ     ومتابعــة أعماهلــ  

, بباشرت الطباعة بكتاب التوحيـد للشـيخ  مـد بـن عبـد الوهـا      

 الطباعـة يف املنطقـة. وكنـت صـغرًيا     فكان باكورة عملها وأعمال
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أشاهد بنفسي تركيب مكائن الطباعة ودورانها ألول مرة يف ذلك 

 .(1)الكتاب املبارك

كـثرية أفقدتـه بصـره ومنعتـه مـن       ألمراض ــ ر ه اهللــ تعّرض 

, ومـع ذلـك فقـد كـان     ـــ ر ه اهلل ـاملشي, ف صبح معاًقا كفيًفا 

, مل أر  مثلـــه يف الصـــرب والتحمـــل, رغـــم كثـــرة صـــابًرا  تســـًبا

دخوله املستشفح, وتعرضه ألالم املربحـة الـيت أدخلتـه غرفـة العنايـة      

 .حيان, فقد كان صابًرا  تسًبايف كثري من األ

ـ يـرتبط بعالقـات اجتماعيـة خاصـة مـع عـدد       ــ ر ه اهلل  ـكان ـ

مــن زمالئــه يف العمــل ويــ تي يف مقــدمتهم الشــيخ صــاحل العبــد اهلل   

للوالـد    ـــ حيـث كـان وكـياًل للمدرسـة وجـاًرا      حفظـه اهلل ــ الربدي 

ــل عمــر, يتمازحــان وخيرجــان ســوًيا   و ــرب, أو إىل املزرعــة   رفي إىل ال

يح النظيــف والدعابــة الربيئــة,  فنســتمتع معهمــا وحنــن صــغار بــالرتو 

 إضافة إىل بع  اجلريان واألقارب.

                                                           

ــري)   1) ــد الُعمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــاحل بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــني املاضــي واحلاضــر   هـــ(, 1375 ــيم يف القصــيم ب ــ106, صالتعل  ة, الطبع

م. حققه وأعّده للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418األوىل, الرياض, 

وحيــاة املؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــاحل بــن ســليمان الُعمــري, قســم   

 التاريخ واحلضارة, جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسالمية.
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ـ يف املنـزل فهـي حيـاة مـن ال يسـيء ألحـد       ـر ه اهلل  ـأما حياته ـ

وال ينهر أحد, يقـدر األطفـال وحيـبهم ويـداعبهم, ومينـع أي إنسـان       

من إبعـادهم عـن جملسـه اخلـاص أو مـن اجللـوس مـع الكبـار علـح          

ون راحتهم بني يديه, ينادي كل مـنهم  الطعام, كان الصغار ي خذ

 اًل عليه فيؤثر به ويالعبه.ؤابكلمة خاصة به أو يردد س

ينـزعج مـنهم حتـح لـو أيقظـوه مـن النـوم         ـــ  ر ـه اهلل ـــ  ما كـان  

ار ومل حيث يبقح يف فراشه ساكًتا مهما كـان اإلزعـاج مـن الصـغ    

 ه.منهم إذا أزعجه, أو أيقظه من نوم أمسعه يف حياتي ينهر أحًدا

ــذ الصــغر   ــا من ـــ علمن ـــ ر ــه اهلل ـ صــالة اجلماعــة يف املســجد    ـ

ــب       ــث كــان يف الغال ــك حي ــدوتنا يف ذل ــا, وكــان ق واحلــرص عليه

يتواجد يف املسجد قبل األذان بوقت طويل حتح أنه أحياًنا قبـل أذان  

املغرب بساعة يكـون يف املسـجد ـ ر ـه اهلل ـوحينما كنـا مـربه          

كـان   ب ن الوقت ال يزال مبكـًرا ه ومرضه بعد كرب سن صوًصاوخ

ــا انتظــر      ــزال الرجــل يف صــالة م ــول ال ي ــه   يق الصــالة, ورغــم إعاقت

فمـا كانـت صـالة     ـــ  ر ـه اهلل ــ عاجًزا عن املشي  وكونه كفيًفا

ــح أنــه كــان قــد أداهــا يف املســجد         الفجــر يف املســجد تفوتــه, حت

حينمـا  ـ وجعله يف ذمتـه, و ـر ه اهلل  ـصبيحة اليوم الذي تويف فيه ـ

كان يف عافية وصحة, فإنه يالزم املسجد للقراءة يف شهر رمضان 

مــابني صــالتي العصــر واملغــرب, ومــابني صــالتي املغــرب والعشــاء,   
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وغـري ذلــك مـن األوقــات حتـح كنــا نظـن أنــه خيـتم كــل ثالثـة أيــام       

 خالل الشهر املبارك وقبل أن يفقد نظره.

ا للقــيم  كــان يهــتم للصــغري والكــبري, واصــاًل لر ــه, معلًمــ       

والر ة, و السرت والعفاف, والتعامل مـع النـاس باحلسـنح, رقيًقـا     

طيًبــا, لدرجــة أنــه حينمــا يتصــل بــه أحــد هاتفًيــا وهــو مــري  أو مل 

يســمعه منــذ مــدة, فإنــه يبكــي وتنهمــر دموعــه, حتــح أننــا نكــره   

 كون اهلاتف جبانبه يف كثري من األحيان.

 هح مســتو  مدينــة بريــدتــاجًرا معروًفــا علــــــ  ر ــه اهللكــان ــــ  

ــثرية يف    ــه  ـــالت كـ ــت لديـ ــار, وكانـ ــارة العقـ ــا يف جتـ وخصوًصـ

منطقــة صــناعية مــؤجرة ألصــحاب ورش و ــالت جتاريــة, فكــان  

ــاوز عـــن        ــا يف التعامـــل, يتجـ ــاس  بوًبـ ــل اهلل مقرًبـــا للنـ ــن فضـ مـ

املعســـرين مـــن املســـت جرين يف الت جيـــل أو العفـــو واملســـا ة, ويف   

ن ي خــذ حقــه مــن املســت جر كــان يعطيــه بعــ  األحيــان بــداًل مــن أ

مساعدة من عنده حـني يتظـاهر باحلاجـة, حتـح اتهمـه الـبع  بـ ن        

املست جرين يضحكون عليه وخيدعونـه فيمـا كنـا نسـمع, لكنـه      

ــداعني أن       ــهم خـ ــه أن بعضـ ــاول تنبيهـ ــا حنـ ــا حينمـ ــرد علينـ ــان يـ كـ

التسامح والتجاوز هو ما أمر اهلل به حتـح لـو تعرضـنا لـبع  اللعـب      

 ؤالء.من ه
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هــ,  1425 رجب سنة 4ضحح يوم اخلميس  ــ ر ه اهللتوفح ــ 

ــد صــلح الفجــر يف         ــن فضــل اهلل ق ــة وكــان م بســبب جلطــة مفاجئ

املسجد مع اجلماعة صبيحة ذلك اليوم, وقد صلح عليه بعـد صـالة   

ــة  ـــ يف جــامع  1425رجــب  5اجلمع ــان"هـ ــده ودفــن يف   "الوني يف بري

 عة وجتاوز عنا وعنه., ر ه اهلل ر ة واس"املط "مقربة 
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 استغالل الطاقات

 

 تتعطـل يف  وطنيـة كـثرية  طاقات بشرية  ــ وهلل احلمدــ يف بالدنا 

فرتات عطاء, ويف الوقت نفسه املاليني من العاملني األجانـب الـذين   

ونقــدر ونقــدم مثــن ذلــك ويف الوقــت نفســه    ,نســتفيد مــن خــدماتهم 

شك, وحيـث   تلفة, مع االستفادة منهم والنعاني من مشاكلهم املخ

توجد لدينا بع  الفـرتات خـالل العـام تتعطـل فيهـا طاقـات كـثرية        

تي علـح رأسـها موسـم الصـيف     ا أثناء إجازاتنا الطويلـة ويـ   وخصوًص

ــاملني    وغــــريه, ــامعيني والعــ ــني والطــــالب اجلــ ــاع املدرســ ــل قطــ مثــ

 وغريها. ةإجازتهم الصيفيتطول  التعليم الذيناملختلفني يف جمال 

                                                           

  هــ املوافـل   1426 ـرم   9, اجلمعـة  جبريـدة اجلزيـرة  قـال  ُنشر هذا امل

 (.11831م, العدد)2005فرباير  18
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ــال ميكــن أن يســتفاد مــنهم يف مواســم احلــج,      ــح ســبيل املث فعل

حبيث ميكـن أن يعـدوا يف دورات خاصـة لتقـديم خـدمات إرشـادية       

 وغريها.أو تنظيمية 

الوظــائف العامــة أو لــد  القطــاع  يســدوا بعــ كمــا ميكــن أن 

اخلاص أثناء إجـازات مـوظفيهم السـنوية, وبهـذا يـتم تـوفري طاقـات        

دخل هلؤالء العاملني مبا ينفعهم وال يؤثر علح القطاع  بشرية وإضافة

 منهم.املستفيد 

كما تتعطل كثري من الطاقات يف وقت هي مستعدة للعطاء من 

أمثال املتقاعدين من املدنيني أو العسكريني الذين يتمتعون بصـحة  

ونشــاط وخــربة متميــزة, فــيمكن االســتفادة مــنهم بــبع  األعمــال   

التطوعية والعامة يف أوقات  تلفة أثناء فـرتة  االجتماعية واخلريية و

تقاعــدهم, حبيــث يشــعر املتقاعــدون باســتمرار نشــاطهم ونفعهـــم       

ويــوفرون طاقــات بشــرية متمكنــة ذات خــربة    لآلخــرين,وعطــائهم 

 ودراية.

كما أن من القطاعات اهلامة لـدينا قطـاع النقـل املدرسـي الـذي      

ــدة أو    يتوقــف ناًمــ  ــد  الشــركات املتعه ــات  ا ســواء ل ــد  القطاع ل

والذي يتوقف عـن تقـديم أي خدمـة أثنـاء موسـم       اخلاصة,العامة أو 
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الصــيف واإلجــازات األخــر  رغــم رؤوس األمــوال الكــبرية املبذولــة  

 فيه.

 أموالـه الضـخمة بتقـدم   وميكن هلـذا القطـاع اإلفـادة مـن رؤوس     

ــغيل      ــل تشـ ــن طريـ ــالت عـ ــالل العطـ ــادي خـ ــردود مـ ــدمات ذات مـ خـ

اسم احلـج والعمـرة, حبيـث يسـاهم يف نقـل      حافالته وسائقيه يف مو

احلجــاج يف املشــاعر وغريهــا, كمــا ميكــن أن يســاهم يف موســم    

ا حبيث يسـتفيد منهـا   دولًي ا أواألسفار الصيفية بعمليات النقل  لًي

 اجملاورة.املواطنون والعمالة األجنبية اليت تغادر إىل البلدان 

ــالطالب       ــة بــ ــكنية خاصــ ــات ســ ــود جممعــ ــروف وجــ ــن املعــ ومــ

لـــة تكـــون يف ياجلم يف مصــائفنا اجلــامعيني وغريهـــم يقــع بعضـــها   

الغالب مقفلة أثناء اإلجازة الصيفية, ميكن أن يستفاد منها ب جور 

خاصــة ولــو علــح األقــل للشــباب العــزاب الــذين يقضــون إجــازتهم يف  

تلك املصائف, والـذين يعـانون باسـتمرار مـن طـرد أصـحاب الشـقل        

تفيدوا بالسـكن ويسـتفاد مـن    حبيـث ميكـن أن يسـ    هلم,املفروشة 

 يدفعونها.األجور اليت 

كما أن الكثري من مباني املؤسسـات الـيت قـد تغلـل يف مواسـم      

اإلجازات املختلفة ميكن أن يسـتفاد منهـا ومـن مالعبهـا وسـاحاتها      

ومبانيها للمناسبات اخلاصة والعامة يف فرتات العطـالت ممـا  عـل    

من االسـتخدام  ضعلح أن ن ا ويف الوقت نفسه حنرصمفيًد هلا دخاًل



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

249 

ــل واألســلم لت  ــاألمث ــك يراعــح يف التصــميمات    ل ــل ذل ك املنشــ ة, ولع

ميكــن أن  التعليميــة وغريهــا ممــا  اجلديــدة للمــدارس واجملمعــات   

ــا يف تلـــك    ــتفادة منهـ يســـري يف نفـــس اهلـــدف, حبيـــث ميكـــن االسـ

 .التكالنواهلل وحده املستعان وعليه املناسبات, 

 

 

 والتعسري االستثمار بني التيسري

 

 االسـتثمار مطلــب حضـاري واقتصــادي وسياسـي جلميــع الــدول,   

وقد تنافست الدول املختلفة يف العصر احلاضر يف سبيل اسـتجالب  

اســتثمارات أجنبيــة متعــددة لبالدهــا ملــا يعــود عليهــا بتحريــك عجلــة   

االقتصاد وتشغيل الطاقات وإ اد فرص متعددة للعمـل والتشـغيل,   

 غراءات وتسهيل اإلجراءات.وتنافست يف تقديم اإل

ــراءات     ــهيل إجـ ــح تسـ ــدول علـ ــه الـ ــرص فيـ ــذي حتـ ــت الـ ويف الوقـ

املســتثمرين األجانـــب جنــدها باملقابـــل تيســر االســـتثمارات احملليـــة    

وتتيح هلا الفرص املتعددة, لتبقي سيولتها النقدية  ليـة وحتـد مـن    

 األموال إىل اخلارج. سهجرة رؤو
                                                           

  .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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ــتثمرين يف  تلــف اجملــاال    ــل املس ت االقتصــادية ســواء منهــا   ولع

الصناعية أو التجارية أو العقارية أو غريهـا يالحظـون أن دوالً معينـة    

 عالية من دول أخر . تجنحت يف اجتذاب استثمارا

والكـــل يعـــرف مـــا نتعـــت بـــه دولـــة األمـــارات العربيـــة املتحـــدة  

)أقصـــد االقتصـــاد( وهـــذا ال وخصوًصـــا إمـــارة دبـــي يف هـــذا اجملال

 ع إعالمي أو اقتصادي.خيفح علح أي متاب

دبي خالل زيارة إمارة وقد قدر لي قبل أسابيع اإلطالع من داخل 

خاصــة علــح جمــاالت االســتثمار العقــاري فيهــا, ففوجئــت يف أحــد     

املواقع العقارية املشهورة والضخمة أن نسـبة املسـتثمرين السـعوديني    

كمــا اكتشــفت يف مواقــع أخــر     %80يف هــذا املشــروع جتــاوزت  

مــن املشــاريع ملســتثمرين ســعوديني وقــد طرحــت أســئلة   %100نســبة

علح بع  املستثمرين السعوديني يف هذا اجملـال واألسـباب الدافعـة    

ــه يف هــذا اجملــال, وذكــر      ــه فــذكر اجلانــب االقتصــادي وأهميت ل

واألساسية  ةاجلانب اإلداري وسهولة احلصول علح التصاريح الالزم

عقارًيا أو صناعًيا ويف  علح األقل ألي مشروع استثماري سواء كان

وقت قياسي بل ذكر لي أحد املستثمرين أنه للحصول علح تصريح 

ــح الرتخــيإ املبــدئي وعــدد      لــربج ســكين مل يكلفــه احلصــول عل

األدوار املخصصة لـه سـو  زيـارة واحـدة فقـط للجهـة الرمسيـة ذات        

العالقة, ولدقائل  دودة, واألغرب من هذا أنـه ذكـر أنـه حينمـا     
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دوار وأعطــي الرتخــيإ املبــدئي غــري رأيــه يف نفـــس      حــدد عــدد األ  

اللحظة حينما أحـس باملرونـة يف اإلجـراء وزاد مـن عـدد األدوار فمـا       

أن سحب ورقة جديدة وغري الرتخيإ  كان من املوظف املختإ إالَّ

يف دقـــائل وحـــدد لـــه عـــدد األدوار يف جلســـة واحـــدة وطلـــب منـــه        

 .استكمال الدراسات اهلندسية والفنية الالزمة

ــراج        ــد األبـ ــقل أحـ ــع يف شـ ــدأ البيـ ــه بـ ــر أنـ ــر ذكـ ــتثمر  خـ ومسـ

الســكنية مبجــرد أن أنهــح تــرخيإ البنــاء ووقــع العقــد مــع املقــاول  

وأحضر الضمانات البنكية الالزمة حلف  حقوق اآلخرين, ولسـت  

ــة مــع بعــ  أصــحاب املشــاريع املماثلــة يف عــدد مــن      حباجــة للمقارن

ني ال  ـدود, فاملسـتثمر   مدننا السعودية, وما يتعرضون له من روتـ 

 يبحث عن الربح واملرونة اإلدارية مًعا.

ومن هذه اإلجـراءات امليسـرة وغريهـا أدركـت السـبب احلقيقـي       

ــار إىل  يف توجــه الكــثري مــن املســتثمرين وخصوصـًـ    ا يف جمــال العق

والصـناعي لـدينا مـن     يدبي, وتذكرت كم يعاني املستثمر العقـار 

 وأالبلديـــــة, والتجاريـــــة, ت يف اجلهـــــات صـــــعوبة لـــــد  اإلجـــــراءا

ــة العــدل أو.....ا    ــاه أو كتاب ــاء أو املي ــيت ت خــذ كــل    ,الكهرب وال

 شهًرا ورمبا سنوات وهذا بالطبع يؤثر علح حركة االستثمار.أمنها 

واملال كما يقال جبان يبحث صاحبه عن اليسر والربح وسـرعة  
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احلركة, ولعل أصحاب الصناعة ال يقلـون عـن أصـحاب العقـارات     

ذا اجملال, بل ذكر لي أحد الصناعيني أن اجلهة ذات العالقة يف ه

ا يف عرضـــت عليـــه أن ترســـل لـــه منـــدوبً     تمـــارابـــالرتخيإ يف اإل

ا أو علح ا صناعًيالرياض لينهي اإلجراءات املتطلبة إلعطائه ترخيًص

 األقل ضمان فوري للرتخيإ حال استكمال الدراسات الفنية.

ك الواقع والتحـرك عـاجاًل حلفـ     ويف اخلتام علينا املقارنة وإدرا

ــب       ــن جلـ ــك عـ ــة ناهيـ ــيولة احملليـ ــ  السـ ــيني وحفـ ــتثمرينا احمللـ مسـ

 املستثمرين األجانب والذين هم أكثر فراًرا من املستثمر احمللي.
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 البلدية.. تطور طبيعي تاالنتخابا

 

 تعــد االنتخابــات البلديــة جتربــة طبيعيــة, لتطــور طبيعــي للتنظــيم

البلدي يف اململكة العربيـة السـعودية ويشـكل تنسـيًقا طبيعًيـا بـني       

اجملتمــع ومســئوليه, كمــا أن يف االنتخابــات البلديــة تطــوير للــوعي  

ــام لالهتمــام بقضــايا الــوطن واملــواطن عــرب مؤسســات اجملتمــع        الع

 املدني والنظام العام, وهي فرصة للتواصل بني اجملتمع واملسئول.

ن كانـت قـد ارتقـت    إللمجـالس البلديـة و  واألنظمة الـيت صـدرت   

يف مستواها وأعدت إعداًدا كاماًل وبذل فيها جهود كبرية إال أنها 

ليس هلا قداسة معينـة فهـي قابلـة للتحـوير والتطـوير حسـب احلاجـة        

وحســب التطبيــل ومــا ينــتج عنهــا مــن أراء  تلفــة, وهـــذا وال شــك    

                                                           

  هـ املوافـل  1425ذي القعدة 14األحدجبريدة الرياض, ُنشر هذا املقال

 احلادية واألربعون. ة(, السن13334م, العدد)2004ديسمرب  26
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شـري إىل ذلـك وال    ل عناية املسئولني عنها وتصرحياتهم املختلفـة ت 

شك أن األنظمة واللوائح اليت صـدرت حتتـاج إىل مراجعـة يف كـثري     

من األحيان وخصوًصا عند تطبيقها ووضوك السـلبيات واإل ابيـات   

يف تلــك األنظمــة والــيت نــر  حرًصــا شــديًدا لــد  مــن أعــدوها علــح   

تــاليف األخطــاء الــواردة فيهــا. ومــن أهــم املشــكالت الــيت يالحظهــا  

ــابع لل ــة التنفياملت ــور     ذعملي ــة فت ــاخبني يف اجملــالس البلدي ــد الن ــة لقي ي

كثري من الناس عن تسجيل أمسائهم لإلدالء ب صـواتهم بعـد ذلـك,    

ــذين      و هــذا مــرده إىل جهــل كــثري  مــن النــاس ب مســاء املرشــحني ال

يعتزمــون ترشــيح أنفســهم والــذين نصــت اللــوائح علــح عــدم اإلعــالن 

علح أمسائهم, ففي تصوري لو عن أنفسهم ب ي طريقة قبل املوافقة 

كــان هنــاك جمـــاُل إلعــالن تلــك األمســـاء يف وقــت القيــد لكـــان       

للمرشحني دور رئـيس يف حتمـيس النـاس وحشـدهم للتسـجيل لقيـد       

أمسائهم كناخبني, كما أن احلد من عمر الناخـب حبيـث ال يقـل    

ــدين       ــل أعــداد املقي ــه دور أيًضــا يف تقلي عــن أحــد  وعشــرين ســنة ل

ــاخبني يف اال ــن    كنـ ــكريني مـ ــتبعاد العسـ ــافةًً إىل اسـ ــات إضـ نتخابـ

تلـك   مـن وضـعوا  املواطنني. وهـذه القضايا يف تصوري مل يغفل عنهـا  

اللوائح واألنظمة وخصوًصا بعد عمليات التطبيل وقيـد النـاخبني يف   

منطقة الرياض واليت جتاوز اآلن نصف املـدة فيهـا ومـا يـزال الفتـور      

ــا,   يعــرتي كــثرًيا مــن املراكــز االنتخابيــ    ــدين فيه ــة عــدد املقي ة لقل
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وهـذا وال شك ليس مطلوًبا بل املتوقع كثرة املسجلني ولكن كما 

 أشرت جهل املسجلني باألمساء جعل العدد  دوًدا جًدا.

وكلنـا يــدرك أن الفــوز باالنتخابــات للمجلـس البلــدي هــو شــرف   

يتــوق لــه املنافســون. وكمــا أن هنــاك جتــارب أخــر  يف كــثري  مــن    

طلعوا عليها وإن كـانوا ال يزالـون   اك أن املتنافسني قد البلدان ال ش

خلف السـتار وال يسـتطيعون حبكـم اللـوائح أن يعلنـوا عـن أنفسـهم        

ا يف تصوري ينبغي أن يعاد النظر فيه مـرات ومـرات. ال شـك أن    ذوه

املصــلحة يف املشــاركة واستشــعار املســؤولية والبعــد عــن الالمبــاالة  

وليته ســـيقيد نفســـه و ســـيدلي فـــإن املـــواطن الــــذي يستشـــعر مســـؤ

بصوته يوم االنتخابـات ملـا فيـه مصـلحة وللمرشـح املرضـي لتطلعاتـه        

ــر     ــاطل األخــ ــا يف املنــ ــتفاد منهــ ــاض يســ ــل دروس الريــ واهلل  ,ولعــ

 املستعان وعليه وحده التكالن.
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 االنتخابات البلدية والوعي االجتماعي

 

 لساحة الرمسية والشعبيةكانت االنتخابات البلدية طار  شغل ا

واإلعالمية, وقد بذلت اللجان املختصـة لالنتخابـات جهـوًدا كـبرية     

يف الرتتيـــب املســـبل لتلـــك االنتخابـــات ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن تنظـــيم 

مـاكن واألطقـم   وتقسيم وجتهيز للوائح وتوزيع للمنـاطل وإعـداد لأل  

ود البشرية املختلفة علح مستو  اململكة, وال شك أن يف هذه اجلهـ 

وهذه التجربة الوطنية اجلديدة من نوعهـا الـيت تـداخل فيهـا النظـام      

مع التقنية احلديثة واحلرص علح النزاهة لتحقل انتخابات اجملالس 

البلدية جناحًا متوقًعا وباًبا جديًدا من أبـواب املشـاركة الشـعبية يف    

 حتم ل مسؤوليات  ددة.

مـــــن  وال شـــــك أن العـــــامل احلـــــديث يعـــــيش مســـــتو  متقـــــدًما

ــح املســتوين الشــعيب والرمســي      االتصــاالت, واجملتمــع الســعودي عل
                                                           

 6هـ املوافـل  1425شوال  23, االثنني جبريدة الرياضملقال ُنشر هذا ا 

 (, السنة احلادية واألربعون.13314م, العدد)2004ديسمرب 
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ليس مبعزل عن تلك التغريات العاملية, وبالتالي فـإن مـا  ـري عنـد     

اآلخرين مشاهد لدينا ومؤثر فينا شئنا أم أبينا, كما أن ما  ـري  

عندنا من تنظيم ونزاهة ودقة مرصود من قبل اآلخرين وبالتالي فإن 

ـــ وبالدنــا جــزء منــه, وشــعب اململكــة   العــامل مــتغري  ـــ وهلل احلمــدـ  ـ

 مثقف ومطلع ومتفاعل أكثر مما يتصوره احملللون.

وأي إنســان يســمع تلــك احملــاورات الــيت تــدور يف جمــالس النــاس  

العفويــة اخلاصــة يــدرك مــد  مــا لــد  جمتمعنــا مــن  ــزون ثقــايف   

ووعــي متطــور ســيكون لــه أثــره علــح العمليــة االنتخابيــة للمجــالس   

البلدية, وملا قد يتبعها مسـتقباًل يف مواقـع أخـر  قـد يصـيبها شـيء       

فـإني   كمن التطوير والتغيري أو االنتخاب أو أي من أشـكاله, ولـذل  

وعمليـات االقـرتاع    تأتوقع إقبـااًل جيـًدا علـح التسـجيل يف االنتخابـا     

املقبلــة وإن تــ خر النــاس يف التســجيل ســتظهر التخمينــات األصــدق   

 باين توقعاتها من الكثريين.اليت ميكن أن تت

إن إقبال املواطنني علح االقرتاع يف االنتخابـات سيسـاهم كـثرًيا    

يف اختيار من يرغب الناس يف أن ميثلوهم يف تلك اجملـالس, فمهمـا   

كانـــت االعتبـــارات املختلفـــة ســـواء منهـــا العصـــبية أو العالقـــات       

ال تكـون  اخلاصة أو املعرفية أو غريها من أسباب االختيار اليت قد 

أنهـا مهمـا كانـت األسـباب فهـي       منطقية أحياًنا يف نظر الـبع  إالَّ 

ــبية     ــحاب العصـ ــا أن أصـ ــعبية  ـــددة, كمـ ــة شـ ــح رغبـ ــر علـ مؤشـ
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املختلفة سيحرصون علح أن ميثلهم وعصبيتهم القبلية أو غريها مـن  

يف  تلـف القبائـل    ـــ  وهلل احلمـد ـــ  يستطيع أن يقـوم بالواجـب ألنـه    

من ذوي الكفاءة واألمانة من يتمتع بالقـدرة علـح    واألحياء واملناطل

أداء الواجب املناط به, ولذلك فال يوجـد أي مـربر للخـوف مـن هـذا      

اجلانب حلرص أصحاب العصبيات علح انتقاء األبرز واألفضـل مـن   

بيــنهم, وهــذا مــا حصــل يف بعــ  التجــارب املماثلــة والقريبــة لنــا يف  

ــع تركي    ــها مــ ــابه بعضــ ــيت تشــ ــيج والــ ــة  دول اخللــ ــا االجتماعيــ بتنــ

والشعبية, وبالتالي فإن العصبيات وأصحابها لن يعجزوا عـن وجـود   

أفاضل وأخيار من بينهم وهلـذا فـال مـربر إطالًقـا ملـا حيـاول الـبع         

تثبيط الناخبني بـه, أنـه يفـرتض أن اجلميـع بـإذن اهلل متفقـون علـح        

نبذ التعصب األعمح أو أي مربر يؤدي إىل تقسـيم جمتمعنـا ال مسـح    

 هلل أو إثارة النعرات فيه.ا

وجمتمعنا يعيش هذه األيام من خالل أحدام االنتخابـات البلديـة   

وما يتبعها من فعاليات إعالمية وفكرية وعملية وتنظيميـة منعطًفـا   

تارخيًيا هاًما يف تنظيمه ومنوه وتطوره ينبغي أن يشـعر ويشـارك بهـا    

ــار ذوي القـــوة واأل     ــة يف اختيـ ــون للجميـــع كلمـ ــع لتكـ ــة اجلميـ مانـ

ــة ذات     ــات املختلفـ ــع اجلهـ ــاون مـ ــب والتعـ ــح أداء الواجـ ــادرون علـ القـ

العالقـة إلجنـاك هـذه التجربـة الفريـدة واجلديـدة, ولتكـون مقدمـة         

ل  ملزيد من التطور والنماء واالستقرار هلذه البالد املباركة اليت نس

ــا فيهــا الــنعم وأن يكفينــا الشــر     اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يــديم علين
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ميـــع رعـــاة ورعيــة للخـــري ويكفينـــا الشــر وأهلـــه ويعـــني   ويوفــل اجل 

ــبرية, واهلل    ــة صــــغرية كانــــت أم كــ ــل األمانــ اجلميــــع علــــح حتمــ

 املستعان.

 جمالس خليجية

  )اجمللس البلدي الكوييت(

 

 يعــد اجمللـــس البلــدي الكـــوييت مـــن أقــدم اجملـــالس البلديـــة يف   

ت اخلليج العربي وأكثرهـا فعاليـة ومشـاركة شـعبية منـذ الثالثينـا      

ــا   ــرت االنتخابـ ــد جـ ــة وقـ ــيس   امليالديـ ــوم اخلمـ ــرية يـ ــة األخـ ت البلديـ

شــعبًيا وإعالمًيــا كــبرًيا حيــث   هـــ وأظهــرت تفــاعاًل26/4/1426

ُحظيــت مبتابعــة شــعبية وكــان لوســائل اإلعــالم الكويتيــة والعربيــة 

دورها املشهور يف متابعة احلدم علح اهلواء وبث نتائج الفـرز حلظـة   

ات املتفرقـة يف إحنـاء الكويـت, كمـا     بلحظة من مراكز االنتخابـ 

ــاء االقــرتاع والفــرز      ــاس أثن ــة الن ــون الكــوييت يف مقابل ســعح التلفزي

ومعرفة اجتاهات الرأي العام حيال عملية االنتخابـات باإلضـافة إىل   

مسارعته يف مقابلة الفائزين األوائل علح مستو  الدوائر االنتخابيـة  

مـر االهتمـام القـوي    للمجلس البلدي الكوييت وقد عكـس هـذا األ  

                                                           

  .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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هلذه القضـية الـيت شـغلت الشـارع الكـوييت وقـد جـاءت النتيجـة يف         

هــــذه االنتخابــــات لصــــاحل أصــــحاب التيــــارات القبليــــة والتيــــارات  

ــس     ــاء اجمللـ ــاك بعـــ  أعضـ ــافة إىل جنـ ــت إضـ ــة يف الكويـ احملافظـ

البلــدي الســابل, ممــا يعكــس رغبــة الشــارع الكــوييت يف أن يــر     

ــا     بعــ  هــؤالء األعضــاء يف ا   ــد م ــادم وهــذا يعــين إىل ح ــس الق جملل

 السابل.الرضا عن أداء هؤالء األشخاص يف عملهم 

وجناك هذا التيـار يف جملـس الكويـت رغـم قـدم التجربـة وتنـوع        

االجتاهــات ميكــن أن يعطــي مؤشــًرا خاًصــا علــح اجتاهــات النــاس  

داخل الكويت وهو مقارب إىل حد كبرًيا للتوجهـات األخـر  الـيت    

 العام يف كثري من دول اخلليجيفضلها الرأي 

ــت       ــة يف الكوي ــات البلدي ــاء االنتخاب ــد انته ــه بع ومــن املالحــ  أن

أعلنت نتائج االقرتاع يف نفس اليوم وعلح مستو  الـدوائر, وبـالطبع   

فإن استقاللية الدوائر يف الفرز واإلعالن باإلضافة إىل أن الكويت 

 اإلعالن.وجملسها تعد مدينة واحدة ساهم بشكل كبري يف سرعة 

تعــيني بقيــة أعضــاء األعضــاء للمجلــس البلــدي يف     كمــا أنــه متَّ 

الكويت بعـد يـومني مـن االنتخابـات وقـد ُروعـّي يف تعيـنهم إشـراك         

بع  احملامني واملهندسني وذوي االختصاصات األخر  الـيت ختـدم   

 اجمللس البلدي الكوييت.
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 رسالة إىل معالي وزير الشؤون اإلسالمية

 

ــتا عرف ــالي األسـ ــا معـ ــن   ذنـ ــد احملسـ ــن عبـ ــد اهلل بـ  الـــدكتور عبـ

الرتكي أستاًذا للجميع منذ كان مديًرا جلامعة اإلمام وعرفنا منـه  

حبه لسماع اآلراء املفيـدة يف كـل اجملـاالت ومـن هـذا املنطلـل لـدي        

بعـ  اآلراء الـيت ال أزعـم أنهـا جديـدة ولكـين أحـاول طرحهـا لعــل         

 :فيها فائدة بإذن اهلل تعاىل

 الح  يف كثري مـن املنـاطل وخصوًصـا يف منطقـة جنـد طـول       ن

الفاصل بني اآلذان واإلقامـة يف معظـم املسـاجد إال مـا نـدر ويف      

كل األوقات تقريًبا ما عدا صالة املغرب وحنن نعلم مجيًعـا أن  

ع اآلذان وهكـذا  املسلم مطلوب منـه إجابـة النـداء مبجـرد مسـا     

لنــاس يف واقعهــم )رضــوان اهلل علــيهم( واكــان الســلف الصاحل

اليوم ال يفعلون ذلك, ومن األسباب الرئيسية كمـا أعلـم طـول    

ــدفع كــثرًيا مــن        ــني اآلذان واإلقامــة, والــذي ي هــذا الفاصــل ب

                                                           

   ــبالد ُنشــر هــذا املقــال ــدة ال ــاء جبري هـــ ـ    1415ربيــع األول  15, الثالث

 (.11025م, العدد)1994سبتمرب  20املوافل 
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ــن        ــه يعطــل كــثرًيا م ــا أن ــاس إىل الكســل والرتاخــي, كم الن

ــيت أقرّ   ــاس ال ــمصــاحل الن ــك حــدد يف    َه ــل ذل ا الشــرع, وهــو قب

ته, أو مبقدار ما قراءة بعضها مبقدار ما يفرا اآلكل من أكل

وهلل ـــ  مخسني  يـة, وأهـل العلـم أعلـم مبـا ورد يف ذلـك, وهـذا        

مـة  ة املكّرهو ما يطبل يف احلرمني الشريفني يف مكَّ ــ احلمد

ــة املســاجد يف  تلــف       ــذا أن حتــذوا بقي ــورة, فحب ــة املن واملدين

ــني اآلذان    ــل بــ ــون الفاصــ ــذوهما وأن يكــ ــة حــ ــاء اململكــ أحنــ

قــدار الــذي ورود يف النصــوص الشــرعية وهــذا  واإلقامــة هــو بامل

أمر له أهمية مـن الشـريعة, وقـد عهـدنا معـاليكم يطبـل هـذا        

 ت مون املصلون فيه. ماألمر يف مسجد اجلامعة حينما كنت

     ــا ــوب املســلمني ولعلمائه حتتــل اململكــة مكانــة خاصــة يف قل

األجــالء مكــانتهم الكــرب  حيــث أنهــم  ــل الثقــة مــن قبــل   

اإلســـالمية أو يف  دمكـــان ســـواء يف الـــبال املســـلمني يف كـــل

ـــ أعــين بــذلك األقليــات ــــ وكــثرًيا مــا حيــاول    الــبالد األخــر  ـ

املسلمون خارج اململكة االتصال بعلمائنا األفاضـل لالسـتفتاء   

ــدينهم ولكــن صــعوبة       ــل ب أو االستفســار مــنهم عــن أمــور تتعل

 ـــ  حفظهـم اهلل ـــ  االتصال وتكرار احملاوالت وانشغال العلماء 

وخطـــوطهم اهلاتفيـــة حيـــول دون هـــذا األمـــر يف كـــثري مـــن       

ــوفري خــط أو       ــوقرة بت ــوم وزارتكــم امل ــذا أن تق ــان, فحب األحي
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خطوط هاتفية معينة ومعروفة يسهل االتصال بهـا مـن اخلـارج    

وب وقـــــات  ـــــددة وحبـــــذا أن تكـــــون أســـــعارها  فضـــــة  

ــا بعـــ      ــوم عليهـ ــاملي معـــروف, ويقـ ــام عـ ــو نظـ للمتصـــلني وهـ

ــك     املــوظفني مــن و  ــل تل ــدورهم يقومــون بتحوي زارتكــم وهــم ب

املكاملـــات إىل بعـــ  العلمـــاء الـــذين يتفـــل معهـــم علـــح ذلـــك  

وب وقــات مرتبــة, ممــا يســهل علــح املســلمني يف كافــة أحنــاء    

العامل عملية االتصال بعلماء هـذه الـبالد الـذين هـم  ـل ثقـة       

, وقـــد ملســـنا أن ـــــ واحلمـــد هللـــــ املســـلمني يف كـــل مكـــان 

 ارج حباجة ماسة ملثل هذا األمر.اخلاملسلمني يف 

   ظهــرت يف الســنوات األخــرية طريقــة جديــدة لتســمية املســاجد

وحنــن حنــبهم مجيًعــا ونســ ل اهلل   ب مســاء بعــ  الصــحابة 

ــا يف زمــرتهم, وقــد كــان      ــاىل أن حيشــرنا مجيًع ســبحانه وتع

املعروف سابًقا أن املساجد كانت تسـمح ب مسـاء أهلـها ممـن     

أو ممــن  دو ممــن توجــد بيــنهم تلــك املســاجقــاموا علــح بنائهــا أ

اشتهروا بها يف اإلمامة أو التعليم وقد كان هذا األمـر شـائعا   

ــين      ــت تعــرف مبســجد ب ــح أن املســاجد كان وال يســتنكر حت

فالن أو مسجد  ل فالن أو الشيخ فالن ومل يكن هـذا األمـر   

ؤيـده فقـد   مستنكًرا خصوًصا أن له مـن األدلـة الشـرعية مـا ي    

ــا مساه)وضــع البخــار  بــاب هــل يقــال مســجد بــين فــالن(    ي باًب
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وقــد علــل ابــن حجــر يف فــتح   وأورد فيــه حــديًثا البــن عمــر  

ــه: )  حالبــاري علــ  ــه جــواز إضــافة   هــذا البــاب بقول ويســتفاد من

املســاجد إىل بانيهــا أو املصــلح فيهــا( وال شــك إن أهــل اخلــري     

 دوهلل احلمــ ثر الذين يقومون ببناء املساجد يف هذه البالد ُك

ومــن بــاب الوفــاء هلــم أن تبقــح املســاجد باســم مــن قــام علــح   ــــ

بنائهــا جبهــده أو مبالــه, خصوًصــا إننــا نعلــم أن بعضــها يبقــح   

كذلك إذا كان من بناها له مكانة خاصة من أي نوع وهذا 

بــالطبع صــحيح ومــن حقــه, و ــب أن ال ينســح ألهــل الفضــل  

ر فضـــلهم, عامـــة املســـلمني ميكـــن أن يـــدخلوا يف هـــذا األمـــ

كغريهم, واملساجد هلل وعباد اهلل يف بنائها سواء, أثاب اهلل 

 مسجًدا ورفع ذكره. كل من بنح هلل

حبذا أن ينظر معاليكم بهذا األمر ملا فيه مـن العـدل والوفـاء    

ورفــع ذكــر احملســنني نســ ل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن  عــل       

أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم فهــو وحــده املســتعان وعليــه    

 ن وال حول لنا وال قوة إال به.التكال
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 إىل جلان احلج مع التحية

 

 احلج موسم جتتمع فيه أعداد كـبرية مـن املسـلمني مـن  تلـف     

العــامل مــن مشــارب شــتح فــيهم املتحضــر وفــيهم القــروي واألعرابــي 

ــوًدا كــبرية تبــذل        ــيهم املــتعلم واجلاهــل, وال شــك أن هنــاك جه وف

ا أن هناك جلان متخصصة, وأحبـام  خلدمة هؤالء جمتمعني, كم

تـــدور طـــوال العـــام لتيســـري هـــذه الشـــعرية علـــح قاصـــدي بيـــت اهلل   

احلرام, ونس ل اهلل التوفيل للعاملني املخلصـني يف هـذا اجملـال وأن    

يسـدد خطــاهم ويـوفقهم للقيــام بــواجبهم علـح الوجــه األكمــل, وال    

شك أن كثرًيا مـن معوقـات احلـج مستعصـية ومرتبطـة بـه ويصـعب        

تذليلها مهما بذل من جهد بل ويستحيل التغلب عليهـا يف كـثري مـن    

ــرتبط منهــا بالزحــام وبتنقــل احلجــاج يف      ــان, وخصوًصــا مــا ي األحي

أوقات  ددة مرتبطة بشعائر احلج نفسه وبتوقيتها الشرعي, مثـل  

االنتقــال لعرفــات أو املبيــت مبنــح أو رمــي اجلمــرات يف وقــت  ــدد  

له يف هذا اجملال, وقد قدر لي احلج وغري ذلك مما ال ميكن جتاه

هذا العام أس ل اهلل أن يتقبل مين ومن املسلمني ورأيـت طـرك بعـ     

                                                           

  ذو  20(, الثالثـــاء 10913, العـــدد)جبريـــدة الـــبالدُنشـــر هـــذا املقـــال

 م.1994مايو  31هـ ـ املوافل 1414احلجة 
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القضــايا املتعلقــة بــه لعلــها حتظــح بعنايــة مــن جلنــة احلــج مــع علمــي  

 مسبًقا أنها رمبا تكون مطروحة علح ساحة البحث قبل ذلك.

ي أن أشــد منــاطل الزحــام يف شــعائر احلــج هــو رمــ    مــن املالحــ

نه نتيجة للزحام الشديد حـول اجلمـرات تقـع    أاجلمرات ومن املعلوم 

إصــابات كــثرية يف كــل عــام, وذلــك راجــع إىل تصــور كــثري مــن    

احلجاج أن رمي اجلمرات يف ثاني وثالث أيـام العيـد مـن الـزوال إىل     

الغروب, وبالتالي فان الزحام خالل هذه الفرتة شديد جـًدا وهـو مـا    

إصابات متعددة لعدد من احلجاج وخصوًصـا   يؤدي بالتالي إىل وقوع

للضعفاء منهم وللنساء, وقد علمـت مـن بعـ  العلمـاء أن الرمـي يف      

الليل بعد الغروب جائز بـل علمـت أن بعـ  العلمـاء يتعمـدون الرمـي       

يف الليل ويـرون أن يف ذلـك ختفيـف علـح املسـلمني, وحبـذا أن تعلـن        

هلا بصـورة علنيـة   وامثل هذه الفتـو  للنـاس يف موسـم احلـج ويـتم تـد      

وطرحهــا عــن طريــل وســائل اإلعــالم وإبالغهــا للمطــوفني إلطــالع       

ــل هــذا العمــل ســيدفع كــثرًيا مــن        ــا, وال شــك أن مث احلجــاج عليه

احلجــاج إىل تعمــد رمــي اجلمــرات بالليــل وهــذا بالتــالي ســيؤدي إىل  

ختفيــف الضــغط علــح اجلمــرات وتقليــل الزحــام حوهلــا واحلــد مــن    

ك, كمــا أنـــه ســـيقلل مــن تعـــرض بعـــ    احلــوادم املصـــاحبة لـــذل 

 احلجاج للشمس يف عز الظهرية.
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ــحية        ــدمات الصـ ــح اخلـ ــإ القـــائمني علـ ــو خيـ ــر وهـ ــرتاك  خـ اقـ

ــة يف       ــاء موســم احلــج, هــذه اخلــدمات الطبي وإســعاف املصــابني أثن

وزارة الصحة وغريها من املرافل احلكومية واليت ال يشـك أحـد يف   

وســـهًرا أثنـــاء  اًلعليهـــا مـــن أكثـــر النـــاس تضـــحية وعمـــ  القـــائمني

املوســـم, حيـــث يبـــذل هـــؤالء جهـــوًدا مضـــاعفة يف إخـــالء املرضـــح  

واملصابني خصوًصا من يتعرضـون لإلصـابة أثنـاء ذروة الزحـام حـول      

اجلمرات أو يف املطاف فسيارات اإلسعاف تعاني صعوبة كـبرية يف  

التحرك إلنقاذ املصـابني وخصوًصـا يف منطقـتني رئيسـتني أحـدهما      

خر  يف منطقة اجلمـرات ليكـون مستشـفح مؤقًتـا     حول احلرم واأل

ولــو لســاعات الــذروة حبيــث جتلــب إليــه احلــاالت الطارئــة الــيت تقــع 

حـــول اجلمـــرات حتـــح إذا خـــف االزدحـــام نقلـــت تلـــك احلـــاالت إىل  

 تاملستشــفيات األخــر  وتــتم إخــالء ذلــك املبنــح أو املستشــفح املؤقــ  

ي خيفف من حتـرك  لساعات الذروة واالزدحام القادمة, وهذا بالتال

ــاذ       ــة بإنقـ ــة املطلوبـ ــل الغايـ ــام وحيقـ ــط الزحـ ــعاف وسـ ــات اإلسـ عربـ

 املصابني ب سرع ما ميكن.

أمـــا املصـــابني داخـــل احلـــرم وخصوًصـــا يف املطـــاف يف ســـاعات 

الذروة فيمكن أن يكون يف سطح املسـجد احلـرام مكـان مؤقـت     

الســتقباهلم وإســعاف احملتــاج مــنهم وحتــني األوقــات األقــل ازدحاًمــا   

ونقلهم بالتدريج إىل املستشفيات املختلفة, وهذا وال شك يساهم يف 
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ــهم إىل     ــر مـــن مشـــكلة نقلـ ــا ييسـ ــابني, كمـ ــعاف املصـ ســـرعة إسـ

املستشفيات, أس ل اهلل أن يعني مجيـع العـاملني يف احلـج علـح أداء     

واجــبهم, وأن يقــي املســلمني كــل شــر فهــو وحــده املســتعان وعليــه    

 التكالن.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

269 

 مصادر الدخل

 

 حتــدثت يف مقــال ســابل عــن املصــادر اإلضــافية للــدخل املمكنــة

لألفراد ذوي الدخل احملدود سواء من صغار املوظفني أو الطالب أو 

 اليوم موصول باحلديث السابل. ثمن علح شاكلتهم, وحدي

كحـــال اجملتمعـــات  عال شـــك أن فئـــات كـــثرية يف هـــذا اجملتمـــ

لتغطية متطلبات احليـاة   ليد من الدخالبشرية مجيًعا حباجة إىل مز

العصرية وأعباء املعيشة املتنوعة, اليت أصبحت تثقل كاهـل الفـرد   

بتجــددها وكثرتهــا وتنوعهــا, وكــل فــرد جــاد وعــازم فــإن الفــرص 

مهيــ ة أمامــه بــإذن اهلل لزيــادة الــدخل بطــرق صــحيحة وشــرعية إذا    

كـل  سعح لذلك, فـالرزق علـح اهلل الـذي طلـب منـا السـعي مـع التو       

 عليه سبحانه.

وهنـــاك بعـــ  فـــرص العمـــل الـــيت ميكـــن أن تســـتوعب بعـــ    

ــا, وقبــل الــدخول فيهــا ال بــد مــن معرفــة إن     ــا أو جزئًي األفــراد كلًي

, ةمعظم بالد العامل املتطورة تضع حًدا معيًنـا ألجـرة العمـل بالسـاع    

وضـــع ســـقف قرابـــة مخســـة دوالرات  ففـــي الواليـــات املتحـــدة مـــثاًل

دنــي يــدفع أجــرة لســاعة واحــدة ألي عمــل  أللســاعة الواحــدة كحــد 

                                                           

  .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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كان فال يسـتطيع أي صـاحب عمـل أن يـدفع أقـل مـن هـذه األجـرة         

ألي موظف لديه, وهذا النظام يوفر للطلبة وبعـ  املـوظفني فـرص    

املزيــد مــن الــدخل مبــا يتــوفر لــديهم مــن أوقــات مــع احملافظــة علــح    

مصــاحلهم ومصــاحل أصــحاب العمــل يف  ن واحــد, وحنــن يف هــذه     

نعتمـد يف   نا املختلفـة, ففـي جمـال العمـل مـثالً     الد لنا خصوصياتالب

الغالب علح العمالة األجنبية مبرتبـات شـهرية, وهـي وإن كانـت يف     

ــن       ــا مـ ــا يتبعهـ ــل, إال أن مـ ــحاب العمـ ــة ألصـ ــة ومغريـ ــا قليلـ ظاهرهـ

مصــاريف أخــر  مثــل تــذاكر الســفر والعــالج واملعيشــة والســكن    

صـة, ومـع كـل ذلـك فيقـل أن      وغريها جتعلها يف النهاية ليسـت رخي 

جتــد عمالــة ســعودية تقــوم باخلــدمات لــد  املؤسســات والشــركات  

اخلاصة, ولتشجيع عمل الشباب السـعودي يف القطـاع اخلـاص ولـو     

جزئًيا فإن جهات العمل واالختصاص ينبغي هلـا أن تضـع حـًدا أدنـح     

للمرتبــات مبــا يتناســب وأعبــاء املعيشــة ســواء لألجــنيب أو املــواطن,   

بغي دراسة وضع نظام العمـل بالسـاعات خـاص بالسـعوديني     كما ين

لد  الشركات والفنادق واملؤسسات احلكومية واخلاصة, حبيث 

يكون واضًحا احلد األدنح للعمل بالساعة بشكل معقول للطرفني 

حســب التخصصــات واألعمــال, كمــا ينبغــي أن يــتم الشــرط علــح    

ــركا ــذ مناق     تالشـ ــيت تقـــوم بتنفيـ صـــات واملؤسســـات اخلاصـــة الـ

حكوميـة أن تقـوم بتوظيــف السـعوديني ولـو بــبع  األعمـال حســب      
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مرتبات  ددة بنظام السـاعات إن أمكـن ذلـك أو بغـريه, وبالتـالي      

يتــاك لعــدد أكــرب مــن الشــباب الســعودي وجــود عمــل أصــلي هلــم          

 وإضايف ييسر هلم فرص دخل  رتمة.

واملؤسســـات الـــيت ميكـــن أن يســـتفيد مـــن العمـــل معهـــا بنظـــام  

قطـــاع كـــبري مــن املـــواطنني كـــثرية ومنهــا مـــثاًل, أمـــن   الســاعات  

املنشــآت اخلاصــة والعامــة واحلراســة ب شــكاهلا املختلفــة وكــذلك  

الفنادق واملستشفيات اليت تتطلب عمل علـح مـدار األربعـة وعشـرين     

ــا  ــاعة, ويضــ ــة    فســ ــوط احملليــ ــركة اخلطــ ــارات وشــ ــذلك املطــ لــ

ملكاتـــب واألجنبيـــة وغريهـــا واألســـواق التجاريـــة, وبعـــ  أعمـــال ا 

 واحلاسب اآللي وغريها كثري.

وهذه القضية يف نظري ستفيد كثريين يف احلصول علح أعمال 

مؤقتة حتح تتيسر هلم وظائف رمسية, أو تفيد مـن تكـون أعمـاهلم    

 الوظيفية ال تسد حاجتهم, واهلل املستعان وعليه التكالن.
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 الصيف والسفر

 

 يام وكالعادة يف كل عام تتحرك موجـات املسـافرين  يف هذه األ

املغادرة للبلد لزيارة الداخل والعامل اخلـارجي, وهـذا أمـر واقعـي ال     

ســابل ــــ مضــح عليــه  نســتطيع أن نتجاهلــه, وقــد تســاءلت يف مقــال  

وخصوًصـا السـفر    جبدية,)هل ُدرست هذه القضية أكثر من عام ــ

ن القضـية ال تسـتحل الدراسـة    إىل اخلارج من جوانبها املختلفة, أم أ

مـن البــاحثني واملختصــني( وحنــن نــر  دائًمــا أن دول العــامل تتحــدم  

عــــن األمــــوال الــــيت تدخلــــها نتيجــــة لوصــــول الســــياك واملســــافرين 

لبالدهم, ومع اختالفنـا معهـم يف هـذه القضـية, أفـال  ـدر بنـا أن        

لـدنا مـن األمـوال يف    ندرس مـن اجلانـب املعـاكس كـم خيـرج مـن ب      

؟ وحنـاول أن نزيـد يف ترغيـب النـاس يف السـياحة الداخليـة       حةالسيا

دون التعدي علح حريتهم يف االختيـار, وكلنـا نـذكر مـا حـدم يف      

ــدول         ــن إعــالم بعــ  ال ــها م ــبالد وأهل الشــهر املاضــي مــن إســاءة لل

العربية, وقد حتدثت اإلحصاءات عن نفسها حيث ذكـرت أن تلـك   

جنية صـيف هـذا العـام ـــ     البلد ستخسر ما يقارب من ستمائة مليون 

نتيجة ذلك اهلجوم اإلعالمي ــ كان ينفقها السياك السعوديون فيهـا  
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كـل صـيف, إن هـذا الـرقم يف حـد ذاتـه  يـف, ويف تصـوري أنـه          

رمبا كان أكثر من هذا, ومـع احرتامنـا لتلـك الـبالد وأهلـها وهـم       

من أقرب الناس إلينا, أال  در بنا أن نفكر يف أنفسـنا قبـل كـل    

وحناول أن تنفل تلك األموال علـح السـياحة داخـل بالدنـا الـيت       شيء

من اخلري الكثري, ومن املنـاطل املختلفـة    ــ وهلل احلمدــ يوجد فيها 

ما يغري املصطافني علح قضاء اإلجازة يف ربوع الـبالد, إن اإلجـازة   

ــإن     ــالي فـ ــة, وبالتـ ــة املباحـ ــون للمتعـ ــا يفـــرتض أن تكـ ــفر فيهـ والسـ

رأس ذلـك   حهـا مطلوبـة مـن كـل مسـافر, وعلـ      السالمة بكل معاني

ســالمة دينــه وبعــده عــن مســاقط الــزالت, وســالمة بدنــه وبعــده عــن 

األخطار احملدقة به وسالمة ماله وبعده عن املصروفات غري املعقولة 

وغــري املــربرة, ومــن أهــم األشــياء أيًضــا كرامــة اإلنســان فــ ي ســفر 

امتـه سـتتعرض   وأي رحلة وأي ترفيه  نيه اإلنسـان إذا كانـت كر  

ل ن يفكـر جيـًدا قبــ  ألإلهانـة, إنـين أدعـو كـل مسـافر أن يـتمعن و      

يف مصروفاته فال حيمل نفسـه   التخطيط للسفر وأن يكون معقواًل

ال تطيل فهو يف غنح عن ترفيـه تكـون عاقبتـه الـديون ومطـاردة       ما

 الدائنني.

لقـد اسـتغربت لـبع  اإلعالنـات يف اجلرائـد احملليـة والـيت تبيـع         

رين يف الصــــيف تــــذاكر الســــفر بالتقســــيط وترتــــب هلــــم   املســــاف

السـياحية بالتقسـيط, وتسـاءلت هـل وصـل احلـال بـبع          تالـرحال 
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الناس إىل االسـتدانة ملثـل هـذه األغـراض حيـث تنتهـي املتعـة ويبقـح         

 الدين والتقسيط والتسليط, سبحان اهلل أين العقول؟.

رين ذكـر قضـية تشـغيل املسـاف    أختم املوضوع أحب أن أوقبل أن 

والســائحني داخــل الــبالد وهــي قضــية الســكن ســواء يف الشــقل أو   

أن مسـتويات السـكن يف الشـقل     بالفنادق, فمن املالح  يف الغال

أو الفنـادق أمــا أن تكــون راقيــة جــًدا وبالتــالي ف ســعارها عاليــة وال  

يتحملــها املــواطن العــادي وخصوًصــا إذا قارنهــا باألســعار يف الــبالد   

 اا من الناس يفضـل السـفر إىل اخلـارج, وإمـ    األخر  ولذلك فكثرًي

ــن     ــثري مـ ــذرة يف كـ ــل وقـ ــة بـ ــتويات الســـكن متدنيـ ــون مسـ أن تكـ

إن اإلنســان  حاألحيــان يف العديــد مــن الفنــادق والشــقل الشــعبية حتــ 

معــروفني وأســعارها  ايــ نف مــن الســكن فيهــا وبالتــالي فــإن روادهــ 

 معقولــة إىل حــد مــا لكــن مســتواها ال يرقــح للســكن البشــر  يف   

بعـــ   حيصـــدق ذلـــك فليمـــر علـــ    كـــثري مـــن األحيـــان, ومـــن مل   

نـي أتسـاءل   إاالسرتاحات والغرف علـح الطـرق الربيـة لـري  حاهلـا, و     

ل يوجـد مـن   ول عنهـا وعـن شـروط الصـحة فيهـا وهـ      ؤدائًما مـن املسـ  

( كمــا يقــال, واملشــكلة  الــدرعح ترعــح )يراقبهــا ويرخصــها أم أن 

فيها اخليـارات عـادة    أخف إىل حد ما يف املدن الكبرية اليت تكثر

 ورمبا تزيد عليها الرقابة.
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وأعود وأكرر إن علح أي إنسان قبل السفر أن يقـارن بـني أربـاك    

السفر وبني ما سيخسره ليس يف املـادة فقـط بـل يف األمـور املختلفـة      

 وأن يتخذ قراره بتعقل, واهلل املستعان وعليه التكالن.
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 املسافر احمللي

 

ــع    أ ــارزة يف هــذا الزمــان واملتتب  صــبحت الســياحة والســفر مســة ب

حلركة السفر خالل اإلجـازات يـدرك احلجـم الكـبري للمسـافرين      

ا, ومــا ت خــذه مــن أوقــات النــاس ومــدخراتهم, ومــا  ا وخارجًيــداخلًيــ

يبحثــون عنــه مــن تيســري وتــوفري يف وقــت واحــد مــع املتعــة املشــروعة   

معقولــة, ويــ تي موســم    وب ســعار  مناســب, وقضــاء الوقــت يف جــو   

الصيف ك برز مواسم السفر والرتحال لـد  كـثري مـن العـائالت,     

يليــه مواســم اإلجــازات واألعيــاد املختلفــة, وتبــدأ وســائل اإلعــالم        

احمللية وغريها باإلضافة إىل املفكرين واخلطباء يف التشـجيع علـح   

السفر الداخلي وامتداحه, وهذا مطلوب فالفوائد مـن ذلـك كـثرية    

فرادهــا أو تــوفري مبــالً كــبرية    أيف احملافظــة علــح األســر و  ســواء 

 منه.لالقتصاد الوطين وحتريك أجزاء كبرية 

وحركــات التنشــيط الســياحي الــداخلي جــزء مــن تلــك اجلهــود    

 املختلفة. 

ا يواجه العديد مـن الصـعوبات, وإن كانـت    لكن املسافر داخلًي

ــه وحســب        ــاوت مــن شــخإ آلخــر حســب خربت ــك الصــعوبات تتف تل
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عنـدما   الغالـب, ا يف نطقة اليت يتوجه إليها, لكن املسافر داخليًـ امل

فعليه أن يشمر ساعد اجلد ويبـدأ   اململكة,يصل إىل أي بلد داخل 

ــه ســواء مــن الشــقل املفروشــة أو        ــة البحــث عــن مســكن يؤوي عملي

غريهــا, وأن يســ ل ويــدخل العديــد مــن املبــاني والفنــادق والشــقل        

اعات طويلـة تنسـيه تعـب السـفر     ا عن املناسـب وقـد ميضـي سـ    مفتًش

ــد يف البحــث, وهــذا ميكــن أن يكــون يف      مــن شــدة التعــب اجلدي

مـة, الـيت تسـتقبل    ة املكرَّمجيع املدن السـعودية وعلـح رأسـها مكَّـ    

ا طوال العام ويف كل املواسم ماليني املعتمـرين واحلجـاج وخصوصًـ   

من الـداخل الـذين ال غنـح هلـم عـن الـدوران والبحـث ومـا أدراك مـا          

عانيــه الــدائر للبحــث, وكــذلك احلــال يف املدينــة املنــورة, وغريهــا ي

 الغالية.من مدننا 

ــة مطبوعــة عــن         ــك بوجــود أدل وكــان ميكــن االســتغناء عــن ذل

الشقل أو املساكن املعدة للسياك حتتـوي علـح موصـفاتها الكاملـة     

وعــدد غرفهــا وت ثيثهــا وجتهيزهــا وعناوينهــا وقربهــا مــن األمــاكن    

 ذلك مما يس ل عنه طالب السكن حبيث يقـوم  ذات العالقة, وغري

أو اإلنرتنت ويتوجه مباشرة للموقع مـع   وعرب اهلاتفباحلجز مباشرة 

وجود ضمانات حتف  له حل احلجز وأن ال يفاج  عند وصـوله بعـد   

ذلك بامتالء املكان و عدم وجود مكان شاغر له, وعدم االهتمام 

 حبجزه.
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يواجهـون بـنقإ اخلـدمات     كما أن املسافرين عرب الطرق الربية

ا املقدمــة مــن  طــات البنــزين واالســرتاحات الــيت ال تتجــاوز أحيانـًـ  

 هســفلتة املوقــف إن وجــدت حيــث حتتلــه الشــاحنات الكــرب  ونــأل  

ــوت    ــا مــن الزي ــثري مــن الــدول    واملخلفــات  لفاته وغريهــا, ويف ك

ــح الطــرق الســريعة بإ ــاد       ــيت عل وجــدت أنظمــة جتــرب احملطــات ال

وغـري   ومظـالت للمسـافرين  ه ونظافتها, ووجـود مسـجد   دورات للميا

ذلـك مـن اخلــدمات الـيت تفتقـر إليهــا معظـم  طـات املســافرين يف       

 بالدنــــا, والــــيت إن وجــــدت فهــــي يف الغالــــب خاليــــة مــــن النظافــــة

ــذوق والنظافــة,     والصــحة ــا ال تراعــي أبســط مشــاعر ال , ومطاعمه

الشـقل  رغم ما حتققه تلك احملطات من دخل كبري كمـا أن تـوفر   

ــادر جــدً       ــح الطــرق الســريعة ن ــة عل ــة النظيف ا وإن أو األجنحــة العائلي

ــالً يف أســعارها, أو ب ســعار   نظيفــة ووجــدت فهــي إمــا   ــة ومب معقول

ــة وخــدماته  ــوان     امعقول ــا منحطــة وســيئة, ال يســتطيع احلي ونظافته

 النظيف.سكناها ناهيك عن اإلنسان 

ســعار  ويف الوقــت الــذي نــر  فيــه شــيء مــن الرقابــة مــرتبط ب        

ــح الطــرق الســريعة ف     ــك احملطــات املنتشــرة عل ــه إاحملروقــات يف تل ن

ينبغي إلزامها خبدمات للمسافرين ومبتابعة النظافة يف منـاطل تلـك   

اخلــدمات وأن تــربط تراخيصــها بهــذا األمــر, حبيــث  ــد املســافر   

عــرب الطــرق الربيــة مــا خيدمــه ويشــجعه علــح الســفر الــداخلي, مــع    
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ــا   واهلل وحــده املســتعان وعليــه  , لعــائليامراعــاة خصوصــية جمتمعن

 التكالن.
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 انفجار االثنني املؤمل

 

 يف يوم االثنني مـن األسـبوع املاضـي حـدم انفجـار هائـل يف أحـد       

أحياء مدينة رياضنا الغالية, كان هلـذا االنفجـار دوي رهيـب مـروع     

الف ونتائج خطـرية جمرمـة قـذرة الـت قتـل عـدد مـن األرواك, وإتـ        

كم من األمـوال وترويـع لآلمـنني يف بيـوتهم وإربـاك ملنطقـه كاملـة        

ــة وإحــدام ربكــة       ــل مصــاحل ســكنية وجتاري مــن العاصــمة وتعطي

 كبرية يف العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة.

يف  وع غريــب ومســتنكر مل نعــرف لــه مثــياًلوهــذا االنفجــار املــر

ــد     ــن بعي ــب وال م ــن قري ــدناه ال م ــا وال عه ــل   وال ,بالدن ــه عم  شــك أن

جرامي جر  قام به من ال حيسـب للنــاس حسـاًبا وال ألرواحهـم وال     إ

ومن ال حيسب ملثل هذا العمل اخلطري وما فيـه   ,ألمواهلم وحرماتهم

من جرأة علح الـدين وعلح النظام وعلح مشاعر الناس وأحاسيسـهم  
                                                           

  29هــ املوافـل   1416رجـب   7األربعـاء  , جبريدة البالدُنشر هذا املقال 

 (.  14414م, العدد)1995نوفمرب 

وكان يف بداية احلوادم اإلجرامية اليت تعرضت هلا بالدنا الغالية علح يد 

من استباحوا الدماء وأرعبوا اآلباء واألبناء ــ كفانا اهلل شرهم ــ, وقـد توالـت   

ــيالً      علــح أفكــارهم  أحــدام كــثرية مــن هــذه الفئــة املــدمرة كــان تتابعهــا دل

 اهلادمة لألمن واملستبيحة للدماء, نس ل اهلل أن حيفظنا وأوطاننا من شرهم.
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ن ما حـدم جـرك عميـل ومفـاج  أثـر علـح كـل مـواطن         أاملختلفة. و

هذا البلد. ومـا حـدم يتجـاوز مكـان احلـدم إىل كـل       ول يف ؤومس

أرجاء وطننا الغالي والعزيز وصداه ال يتوقف علـح مدينـة  ـددة أو    

منطقة معينه بل ميتد إىل كل مكان يف هذا الوطن, بل أن تـ ثريه  

ميتد إىل مناطل كثرية يف العامل, وال نستطيع أن نستبل األحـدام  

 اهلل اجملرمني عما قريب.فالتحقيقات ال تزال جارية وسيكشف 

وال شــك أن هــذا العمــل دخيــل علــح بالدنــا وأوطاننــا مــع تواجــده  

وتكــراره يف أصــقاع كــثرية مــن العــامل, واملطلعــون علــح األحــدام 

العاملية يدركون أن مثل هذه األعمـال موجـودة ومنتشـرة يف العديـد     

ن أكـرب الـدول   أمن دول العامل صغريها وكبريهـا دون اسـتثناء بـل    

واها وهي الواليات املتحـدة األمريكيـة تشـهد باسـتمرار العديـد      وأق

مـــن أعمـــال العنـــف ولعـــل النـــاس الزالـــوا يتـــذكرون مـــا حـــدم يف   

)أوكالهوما سييت( قبل عـدة أشـهر مـن فاجعـة نتيجـة عـن انفجـار        

 ةمائـ  سيارة ملغومة وكانت نتيجة احلـادم قتـل وإصـابة قرابـة أربـع     

ن إو,ا العــامل الكــبريشــخإ وال شــك أن بالدنــا هــي جــزء مــن هــذ 

بع  ما  ري يف أماكن من العامل ميكن أن يكون له شيء من 

الظل أو الوجود ولو اختلفت نسبته أو كان  دوًدا. إن كان أبنـاء  

هذا الوطن واحملبني له يسـتنكرون هـذا احلـدم ويشـجبونه بكـل      

 قوة ويرون أن هذه جرمية ما عرفت يف بالدنا وال عرفت بني أهليها.
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 :موقـف

إن مســع النــاس دو  االنفجــار يف املنــاطل   ايف يــوم احلــادم, ومــ 

ــدارس اجملــاورة         ــه حتــح توجــه عــدد كــبري مــنهم إىل امل ــة من القريب

ــاء       ــح أبن ــائهم وعل ــح أبن ــان عل ــات واالطمئن للســؤال عــن األوالد والبن

ا مــنهم مل يكــن هلــم أبنــاء يف اآلخــرين والغريــب يف األمــر إن كــثرًي

ادروا بالتوجــــه إىل املــــدارس مبــــدين املــــدارس. ومــــع ذلــــك فقــــد بــــ

 استعدادهم لتقديم أي مساعدة ملن حيتاجها .

كما أن كثرًيا من املواطنني القريبني من موقع احلادم توجهوا 

إىل املوقع لبذل اجلهد واملساعدة يف إطفاء ما نتج من حريـل أو نقـل   

د بع  املصابني أو تقديم أي نوع من أنواع املساعدة وأبناء هـذا البلـ  

ـــ  ـــ واحلمــد هللـ خبــري كــبري ومــا عــرف مــنهم إال كــل خــري. وهــم     ـ

قريبــون دائمــا مــن اخلــري مســتعدون للبــذل والعطــاء واملســاعدة مبــا    

اهلل بالدنـا مـن كـل سـوء ومكـروه       حيستطيعون عند احلاجـة, وقـ  

 ووفل والة األمر لكل خري حل.

نـه  حف  اهلل لنا أمننا وأعاننا علح أعداء الدين والوطن والناس إ

وىل ذلــك والقــادر عليــه, وهــو وحــده املســتعان وعليــه الــتكالن وال    

 حول وال قوة إال باهلل العلح العظيم.
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 برنامج مكافحة العمى

 

 العــامل اإلســالمي مســتهدف لغايــات التنصــري الــذي يبــذل كافــة

الوسائل للتوغل فيه وبث أفكـاره وأهدافـه الدينيـة بشـتح الوسـائل      

ظاهر اإلنسانية يف كثري من األحيان, والصور, وحتت األغطية وامل

وهناك العديد من اجلمعيات التنصريية اليت تتخذ من الطـب وسـيلة   

رف صـــلتحقيـــل أهـــدافها وغاياتهـــا, ويصـــرك بعضـــها أن أهـــدافها  

ــن     ــتدر عطـــف املتـــربعني مـ ــي بـــذلك تسـ ــنهم, وهـ ــن ديـ املســـلمني عـ

النصار  واجلمعيات الكنسـية, وهـي تتظـاهر ب نهـا تقـوم ب عمـال       

غاثــة إنســانًيا, تركــز عملــها يف بــالد املســلمني وخصوًصــا الــيت   اإل

ــية     ــبب املشـــكالت السياسـ ــائب بسـ ــراض واملصـ ــا األمـ ــر فيهـ تكثـ

واالقتصادية باإلضافة إىل اجلهل الذي يطبل علح أجزاء كبرية من 

عاملنــا اإلســالمي, وتتــوفر لتلــك اجلمعيــات  تلــف أنــواع الــدعم        

وشعبية من الدول النصـرانية,  املادي واملعنوي علح مستويات رمسية 

وعلــح رأســها العــامل الغربــي, ونتلــك مــن الطــائرات واألســاطيل        

واألنظمة الطبية وكوادرها املختلفة ما  علها أجنـح يف كـثري مـن    

األحيان يف ت ديـة األهـداف الـيت أسسـت مـن أجلـها, مسـتغلة بـذلك         

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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ي حاجات املرضح إىل العالج, وما ينتج مـن  ثـار نفسـية لـد  املرضـ     

وذويهم من تعلل مبن يقدم هلم اخلدمة العالجية كائًنـا مـن كـان,    

ويستغلون ذلك يف توزيع األشرطة السمعية ألناجيلهم احملرفة صوتًيا 

املبسطة يف املنـاطل الـيت يصـلون     تإىل كل اللغات احمللية وباللهجا

ليها, ويغذي تلك األعمـال ميزانيـات مبئـات املاليـني مـن الـدوالرات       

املاليني منها أحياًنا, اليت تصـل مـن املتـربعني املخـتلفني,     بل ب لوف 

ومـــع األســـف الشـــديد فـــإن بعـــ  تلـــك األمـــوال الـــيت حتـــرك تلـــك  

اجلمعيات تصلها من بعـ  األثريـاء يف العـامل العربـي واإلسـالمي,      

الذين خيـدعون بظـاهر تلـك اجلمعيـات ويظنونهـا مجعيـات إنسـانية        

ــات تبشــريية اختــذت    ــع مجعي مــن الطــب ســتاًرا هلــا,    وهــي يف الواق

وحبـــذا أن يقـــوم هـــؤالء ممـــن يريـــدون التـــربع ملثـــل تلـــك اجلمعيـــات 

باالتصال ببع  من لديهم خربة يف هذا اجملـال كـي يت كـدوا مـن     

نزاهتها ومن توجهها قبل أن يشـاركوا بفسـخ أنـاس مـن أمـتهم عـن       

ديــنهم وهــم ال يشــعرون ويظنــون أنهــم خــري وهــم عكــس ذلــك دون     

 وعي.

بــرامج طبيــة إســالمية تقــوم بــبع   ــــ وهلل احلمــدـ ـــوقــد وجــدت 

هـــذه األعمـــال العالجيـــة بهـــدف مســـاعدة املســـلمني املرضـــح, ويف  

الوقــت نفســه ســد بعــ  األبــواب علــح تلــك اجلمعيــات التنصــريية,    

ومـــن هـــذه الـــربامج اإلســـالمية النشـــطة يف هـــذا اجملـــال برنـــامج        
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قــوم عليــه مكافحــة العمــح يف املنــاطل اإلســالمية الفقــرية, الــذي ي 

جمموعة من أطباء العيون املسلمني, ومنهم جمموعة من شباب هذه 

الــبالد املختصــني يف هــذا اجملــال, الــذين يقومــون بإنشــاء مراكــز    

لعالج العيون يف منـاطل  تلفـة مـن العـامل اإلسـالمي, كمـا أنهـم        

حيـــــث يقيمـــــون  ايقومـــــون جبـــــوالت عالجيـــــة يف  ســـــيا وإفريقيـــــ

ــام يف   بعــ  املنــاطل, يقومــون خالهلــا  معســكرات تســتمر لعــدة أي

بعــالج املرضــح وإجــراء العمليــات الالزمــة هلــم وخصوًصــا العمليــات   

العــني وغريهــا ممــا ميكــن    تالبســيطة مثــل املــاء األبــي  والتهابــا  

ــة الالزمــة       ــع األدوي ــك املخيمــات, كمــا يقومــون بتوزي عالجــه يف تل

ــا, وجنحــوا    ـــ الؤلئــك املرضــح جماًن ـــ واحلمــد هللـ ــات يف عــالج م ـ ئ

ــارب       ــا يقـ ــيم مـ ــل  ـ ــاجلون يف كـ ــث يعـ ــاالت حيـ ــن احلـ اآلالف مـ

اخلمسة  الف مري , وهو رقم ال يستهان بـه, وهـم بـذلك يسـدون     

حاجـة بعـ  املســلمني يف هـذا اجملـال اخلطــري واهلـام وخصوًصــا يف      

ــامج       املنــاطل الفقــرية مــن العــامل اإلســالمي, وقــد حظــي هــذا الربن

مفيت الـبالد مساحـة الوالـد     بدعم من علماء اململكة, وعلح رأسهم

, وكـذلك فضـيلة   ـــ  حفظـه اهلل ووفقـه  ـــ  الشيخ عبد العزيز بن بـاز  

الشيخ  مد بن عبد اهلل السـبيل الـرئيس العـام لشـؤون احلـرمني,      

كمـــا أجـــازت األمانـــة العامـــة هليئـــة كبـــار العلمـــاء صـــرف أمـــوال  

ــم   ــو  رقــ ــامج وذلــــك يف الفتــ ــاة للربنــ ــين (1809/2) :الزكــ , وإنــ
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بة أهيب ب هل اخلري والعطاء يف هذا البلد املعطاء وهم كثـر  باملناس

أن يدعموا هذا الربنـامج بكـل مـا يسـتطيعون سـواء       ــ وهلل احلمدــ 

مادًيا أو معنوًيا, فهو برنامج إسالمي يسد حاجـة إنسـانية للمرضـح    

ر , كمـا  املسلمني املعرضني لغزوات التنصري من قبل مجعيات أخـ 

أهل اخلـري مـن الـذين يتربعـون جلمعيـات       عوإنين يف الوقت نفسه أد

ظاهرهـا طــيب وباطنهــا تنصــريي أن يسـ لوا املختصــني مــن إخــوانهم   

ن يوجهــوا أقبــل هــذا العمــل وأن يتقــوا اهلل يف إخــوانهم املســلمني, و  

ملـن دعـم هـذا الربنـامج      أدعـو تلك التربعات هلذا الربنامج وأمثالـه, و 

ــه بكــل خــري وأســال اهلل    ــهم,  ويدعمــه للقــائمني علي ــل عمل  أن يتقب

ــول اهلل   ــدق رسـ ــال:   وصـ ــني قـ ــوم   ))حـ ــيت إىل يـ ــري يف ويف أمـ اخلـ

, جعلنــا اهلل وإيــاكم مــن احملســنني واهلل املســتعان وعليــه  ((القيامــة

 وال حول وال قوة لنا إال باهلل. التكالن
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  َشٌر........ ولكن؟؟؟َب

 

 نباء العامليـة عـن  كنت أشاهد قبل أيام تقريًرا ألحد وكاالت األ

ما أمسته ظاهرة أوالد الشوارع يف بع  الدول, وقد ركز التقريـر  

يف أحــد فقراتــه علــح الفلــبني وهــي دولــة  ســيوية مشــهورة, وذكــر    

أنه يوجد يف العاصـمة مـانيال أكثـر مـن سـبعني ألـف طفـل         رالتقري

من هـؤالء األطفـال الـذين رمـت بهـم أمهـاتهم ألسـباب متعـددة, مـن          

أوالد غــري شــرعيني ولــدوا بســبب عالقــات جنســية بــني  أهمهــا إنهــم 

أمهاتهم وبني  بائهم اجملهولني حتح مـن قبـل األمهـات يف كـثري مـن      

ــال        ــؤالء األطفـ ــه هـ ــا يعانيـ ــن مـ ــر عـ ــدم التقريـ ــد حتـ ــان, وقـ األحيـ

وأشـباههم حـول العــامل مـن اإلحســاس بالغربـة والضــياع مـن انعــدام      

ل الشــاقة وعــن األســرة, وكــذلك حتــدم عــن اســتغالهلم يف األعمــا

ــان        ــ  األحيـ ــهم يف بعـ ــح قتلـ ــل وحتـ ــهم, بـ ــم وب عراضـ ــارة بهـ التجـ

ــا       ــن يســ ل عــنهم أو يرعــاهم, كم ــات دون أن  ــدوا م كاحليوان

حتدم التقرير عن  اوالت بعضهم املسـتميتة لكـي يعيشـوا حيـاة     

طبيعية يف اجملتمع, وما يواجهونه من صدمات من جـراء فشـلهم يف   

م يف جمــاالت الرذيلــة, أو جمــاالت    تلــك احملــاوالت ومــن ثــم عملــه     
                                                           

  6هـ ـ املوافـل    1414 رم  16, الثالثاء جبريدة البالدُنشر هذا ملقال 

 (.10591م, العدد)1993يوليو
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اجلرميــة املختلفــة, وبعــ  هــؤالء األطفــال قــد ال تتجــاوز أعمــارهم   

األربع سـنوات, وهـم يعيشـون علـح مـا  دونـه يف صـفائح الزبالـة,         

وحينمــا شــاهدت هــذا التقريــر تــذكرت مــا شــاهدته يف بعــ  دول  

 أمريكا اجلنوبية قبل ثالم سنوات حينما كنت يف زيارة لعدة دول

ــا        ــا, وكن ــارة لكولومبي ــا بزي ــث قمن ــزمالء, حي ــع بعــ  ال ــا م فيه

ــو ــمة  نتجـ ــام يف العاصـ ــد األيـ ــاء أحـ ــ   ل يف مسـ ــة بعـ )بوغوتا( برفقـ

املســـلمني أمـــام املركـــز اإلســـالمي فيهـــا, وكـــان اجلـــو مييـــل إىل 

الــربودة إىل حــد مــا فلفــت نظرنــا وجــود عشــرات األطفــال يف مواقــع 

يف بعــــ  الرباميــــل  عديـــدة مــــن الشــــوارع, وقــــد أشــــعلوا الــــنريان 

ــا وهــو      ــار اســتغرابنا ودهشــتنا, فســ لنا مرافقن لالســتدفاء, ممــا أث

ــن تواجــدهم يف        ــال, وع ــن هــؤالء األطف ــا ع ــد وب حواهل ــبري بالبل اخل

الشوارع يف هذه الساعة ويف هذا اجلو البـارد دون وجـود كبـار مـن     

بينهم, فقال لي أن هـؤالء األطفـال الـذين تشـاهدونهم ال يشـكلون      

وعـــات بســيطة مـــن  الف األطفــال املشـــردين يف شـــوارع   ســو  جمم 

العاصــمة الكولومبيــة, وأن هــؤالء األطفــال ال يعــرف هلــم أســر وإن 

 تأمهاتهم هن الالتي يلقني بهـم يف الشـوارع و ألنهـم يولـدون بعالقـا     

غري شرعية مـن أمهـات صـغريات أو جـاهالت أو فقـريات, يتخلصـن       

هؤالء األطفال يسـتغلون  منهم برميهم يف الشوارع, كما حدثين إن 

من قبل العصابات يف اجلرائم كما أن بعضـهم يسـرقون مـن بعـ      
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الدول ويؤخذ منهم قطـع غيـار بشـرية كمـا عـرب لـي ووو كـالُكلح        

وغريها وال يوجـد مـن حيمـيهم, وأخربنـي إن إسـرائيل أخـذت مـنهم        

قرابــة ألفــي طفــل قبــل عــدة ســنوات, لرتبيــتهم وتــدريبهم ليصــبحوا   

 دود يف املواقع اخلطرة.جزء من حرس احل

وقـــد قمـــت بعـــد ذلـــك بزيـــارة إىل بـــريو, وجتولنـــا يف عاصـــمتها   

)ليما(, وأثناء جتوالنا يف بع  أحيائها املتواضعة ذكر لنا مرافقنا 

وكان أحد أعيان اجلالية العربية هناك أن هذا احلي ميتل  ب لوف 

نا األطفال الذين ال أسر هلم, وحدثنا عن شيء من أحواهلم, أحسس

من خالهلا إن عيشة احليوانات والبهـائم خـري مـن عيشـتهم, وذكـر      

لنا أن السبب الرئيسـي يف تشـريدهم أنهـم أبنـاء ال يعـرف هلـم  بـاء,        

ــار     ــوارع والـــذي أثـ ــائهم بالشـ ــاتهم بإلقـ ــنهم أمهـ ــتخلإ مـ ــالي تـ وبالتـ

اائزازي أن أهل البلد يعطونهم تسمية يشـبهونهم فيهـا بعيسـح بـن     

م ــ, فعجبت هلم ولقلـة أدبهـم مـع نبـيهم عيسـح      مريم ــ عليهما السال

 وأمه مريم, رغم زعمهم بانتمائهم دينًيا هلم.

( و)سـاو بـاول  بزيـارة إىل الربازيـل, وجتولنـا يف   وقد قمنا بعد ذلـك  

أكرب مدنها وكان دليلنا الشيخ أ ـد علـي الصـيفي شـيخ الـدعاة      

عـرب  يف الربازيل وأمريكا اجلنوبيـة وأحـد كبـار رجـال األعمـال ال     

هنــاك, فشــاهدنا املئــات مــن األطفــال املشــردين يف الشــوارع, حتــح 

إننا رأينا بع  منهم وقد أصيبوا من جراء حوادم الطريل ال يسـ ل  
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شــاهدنا  الف العشــش واملزابــل الــيت اختــذها      اعــنهم أحــد, كمــ  

أولئك األطفال مساكن هلم وقد, علمنا من  دثنا أنه يقتـل مـنهم   

ت السـيارات أو القطـارات أو علـح أيـدي     العشرات يومًيا حتت عجال

العصابات, كما أن العصابات املسلحة وجتار املخدرات  نـدونهم  

حلسابهم, أما البنات فيستغلهن أهل الفحـش يف البلـد ليـنجر مـرة     

أخر  مجاعات من املشردين مثلـهن إضـافة إىل اسـتغالهلم مـن قبـل      

 بعـــ  العصـــابات الـــيت تتـــاجر ب عضـــائهم اجلســـدية كـــالكلح      

والعيون وغري ذلك, وحينمـا كنـت أقـارن بـني هـذه احلالـة املختلفـة        

يف تلك البلدان كنت أحس بفضل اهلل علح املسلمني وعلح البشرية 

 أمجع يف حتريم الفاحشة.

بي يف العام املاضي,  وقد عادت بي الذاكرة إىل موقف  خر مرَّ

لرحلــة طالبيــة أعــدها  كحيــث دعيــت يف أيــام عيــد األضــحح املبــار 

ميزوري( يف الواليـات املتحـدة    ا)كولومبيلسعوديني يفادي الطلبة ان

)أوزارك( وهـي  كانت هذه الرحلة يف منطقة حبـريات األمريكية, و

أمجل البحريات اليت شاهدتها حتح اآلن يف الواليات املتحـدة, وقـد   

اصــطحب الطــالب معهــم زوجــاتهم وأطفــاهلم يف هــذه الرحلــة, وقــد 

ــا ســوًيا لركــوب أحــد ا   ــبحرية,   توجهن ــدة للتجــول يف ال لقــوارب املع

ــات باحلجــاب الشــ    رعي, وإذا وكانــت النســاء  تشــمات ومتحجب

متوســط الســن يتوجــه إلينــا مســرًعا      ب حــد البحــارة وكــان رجــالً   
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وبطريقة ملفتـة للنظـر جعلتنـا نتخـوف منـه, ثـم سـ لنا مـن أيـن أنـتم           

 إلينــا باللغــة اإلجنليزيــة  قلنــا لــه حنــن مــن الســعودية فوجــه الكــالم  

أنــتم أحســن نــاس, ونســائكم أحســن نســاء فهــذه     همــا معنــا قــائاًل

هلـا وللرجـال, واسـت نف     طبيعة املرأة, احلشمة والسرت, وهو أصون

ــائالً  ــه ق ــة يف مصــيبة      كالم ــات الغربي ــد وقعنــا حنــن يف اجملتمع لق

كرب  ال حل هلا, وهي أن بعـ  الرجـال اخرجـوا املـرأة عنـدنا مـن       

هـا مـن أجـل شـهواتهم فضـاعت هـي       بيتها ومـن حشـمتها ليتالعبـوا ب   

ــذًرا     ــال  ـ ــهوة, وقـ ــبيل الشـ ــعنا حنـــن يف سـ ــا وضـ ــاعت أبناءنـ وأضـ

ــا فيــهو      وناصــًحا وكانــت عينيــه تــدمع إيــاكم أن تقعــوا فيمــا وقعن

إياكم أن تقعوا فيما وقعنـا فيـهو , فحمـدنا اهلل ودعونـا أن حيفـ       

ــة و   ــلمني كافـ ــا ويف بـــالد املسـ ــرأة يف بالدنـ ــد أاهلل املـ ــا كيـ ن يقيهـ

 لكائدين.ا
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 حتى ال يضيع الشباب

 

 الطــالب هــم جيــل املســتقبل تنظــر إلــيهم األمــة حبنــان وترتقــبهم   

وتبـذل مـن أجلـهم جهـود      يقوموا بـدورهم يف احليـاة مسـتقبالً    لكي

كــبرية للرقــي بهــم, ومبســتوياتهم العلميــة واخللقيــة والعلميــة, وال    

ا بعـد عـام تبًعـا للزيـادة     شك إن أعداد الشباب يف اململكة تزيد عاًم

يف عدد السكان ومنوهم وخصوًصا النسبة العالية مـن الـوالدة بـني    

السـعوديني والـيت تعــد يف هـذه املرحلــة مكسـًبا هاًمــا وثـروة بشــرية      

للبالد يف حاضرها ومسـتقبلها, خصوًصـا إن بالدنـا ال تـزال تعتمـد      

األجيـال   علح اخلربات واأليدي العاملة األجنبية, وبالتـالي فـإن هـذه   

بعـد اهلل يف سـد احلاجـة     لدة سيكون االعتماد عليها مستقباًلاملتوا

للقوة البشرية اليت هي عماد العمل, وكل من ينظر إىل البالد ذات 

الكثافة السكانية العالية  د أنها يف الغالـب إذا تـوفر هلـا الثـروة     

الطبيعيــة والتخطــيط الســليم تتبــوأ مكانــة عاليــة مرموقــة عمادهــا  

 عد أبنائها.سوا

وحنن يف مثـل هـذا الوقـت مـن كـل عـام حنـس أكثـر مـن غـريه           

مبشـــاكل الشـــباب وبـــالنمو املطـــرد يف عـــدد الطـــالب نظـــًرا لبـــدء  

                                                           

 عودية.ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف الس 
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خلر ي الثانوية العامة, فقد وضعت معظم  تالتسجيل يف اجلامعا

اجلامعــات والكليــات العســكرية واملدنيــة شــروًطا  تلفــة للقبــول  

عـي جـًدا للتفضـيل بـني املتقـدمني هلـا,       والدراسة فيها وهذا أمر طبي

فكــل جامعــة أو كليــة حتــرص علــح انتقــاء األفضــل مــن الطــالب     

للدراسة فيها, ومع هذه القناعة التامة فـإن هنـاك سـؤال يتبـادر إىل     

الـذهن دائًمــا وهــو أيــن يــذهب بقيـة الطــالب ممــن مل حيصــلوا علــح   

والكليـات   املعدالت املطلوبـة ؟ قـد يقـول قائـل ليـذهبوا إىل املعاهـد      

التقنية, وأقول معـه: نعـم لكـن تلـك الكليـات واملعاهـد التقنيـة يف        

معظم املناطل تعاني بدورها من تزايد أعداد الطالب منـذ سـنوات,   

وال تســتطيع اســتيعاب كــل املتقــدمني إليهــا مثلــها مثــل غريهــا مــن    

ــالي فــإن املشــكلة ال     الكليــات واجلامعــات واملعاهــد األخــر  وبالت

وقـــد تكـــون حالًيـــا أقـــل حـــدة لكنهـــا يف املســـتقبل تـــزال قائمـــة, 

القريب ستكون مشكلة كرب  خصوًصا أن أوضاعنا االجتماعية 

معقــدة إىل حــد كــبري فقليــل جــًدا مــن الشــباب هــم الــذين يتجهــون   

للعمــل بعــد التخــرج مــن املرحلــة الثانويــة إذ أن الكــثري مــنهم يبقــون  

م العمـل اليـدوي   عالة علح أهلهم بل ويعدونهم صغاًرا وال يرضـون هلـ  

أو احلريف أو ما شابه ذلـك, وبالتـالي فـإن املشـكلة قائمـة وتتفـاقم       

يف حـال عـدم حصـول الشـباب علـح مقعـد دراسـي ملواصـلة تعليمـه,          

تعـد مـن الكماليـات وهـي      ةوقد يقول الـبع  أن الدراسـة اجلامعيـ   
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يف مجيع دول العـامل ال تتـوفر لكـل خر ـي الثانويـات. وأنـا أوافـل        

أقول لسنا حباجـة إىل أن يـدرس الطـالب كلـهم املرحلـة      علح ذلك و

ــن       ــد مــ ــاء للعديــ ــن االكتفــ ــيء مــ ــر شــ ــدأ يظهــ ــد بــ ــة فقــ اجلامعيــ

ــا ــؤالء     تالتخصصـ ــه هـ ــة إىل توجيـ ــه حباجـ ــت نفسـ ــا يف الوقـ لكننـ

الشــباب الوجهــة الصــحيحة مبــا خيــدم الــبالد وخيــدمهم أيًضــا ومــن  

 ةلقضيالضروري علح املتخصصني والرتبويني التفكري اجلاد بهذه ا

مــن الشــباب,  ةوإ ــاد احللــول املناســبة هلــذا الفــائ  أو هلــذه الثــرو

 تولعــل التنفيــذ لألفكــار الســتيعاب هــؤالء الشــباب وهــذه الطاقــا   

الثانويــة حبيــث يعــدون إعــداًدا  ةيبــدأ يف املرحلــة املتوســطة أو املرحلــ

ــك املرحلــ    ــاء تل ــا أثن ــا أو خاًص مبــا خيــدم إعــدادهم للعمــل يف    ةمهني

ة, كمـا أن خطــط العمـل والتوظيـف أيًضـا  ــب أن     مرحلـة مبكـر  

تراعــي هــذا اجلانــب, وبــالطبع الدولــة ال تســتطيع ولــن تســتطيع أن   

توظـــف كـــل اخلـــر ني والدارســـني, لكـــن التخطـــيط الســـليم       

لالستفادة منهم يف القطاع اخلاص مبا ينفـع القطـاع اخلـاص نفسـه     

ــة الرخيصــة ل     ــة األجنبي ــع منافســة العمال ــدي وال يضــره ومبــا مين ألي

العاملة السعودية كفيل باستيعاب هؤالء الشباب, وإ اد اجملاالت 

الدراسية والعلمية املناسبة هلم, وهذا األمر حباجة ماسة للدراسـات  

 بالعاجلة اليت تساهم يف حل مشكلة تعطل عدد كـبري مـن الشـبا   

عن الدراسة أو عن العمل واليت قد ال ينظـر إليهـا الـبع  علـح أنهـا      
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ــاء أو خيتلطــون بالشــباب      مشــكلة كــرب   ــديهم أبن ــذين ل لكــن ال

يــدركون هــذه املشــكلة وعظــم خطرهــا لــيس فقــط علــح الشــباب   

أنفسهم بل علح اجملتمع ككل إذ أن البطالـة وتعطـل الشـباب عـن     

يوجد مشكالت اجتماعية وأخالقية كبرية جًدا  ةالعمل أو الدراس

قايـة مـن   حنن يف غنح عنها وتدارك مباد  البطالة وحلـها مبكـًرا و  

ــاك        ــا وال شــك أن هن ــد وقوعه ــها عن ــك املشــكالت وخــري مــن حل تل

جهوًدا كبرية تبذل لكننا حباجـة إىل املزيـد منهـا وإىل السـرعة يف     

 واهلل املستعان وعليه وحده التكالن. ,ذلك حتح ال يضيع الشباب
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  (2ـ 1قطاع الطرق )

 

 نتحـدم عـن قطـاع    قد يسـتغرب الـبع  هـذا العنـوان ويظـن أننـا      

الطرق مما نعرفه يف الكتب القدمية أو مما أدركه بع   بائنا أو 

ما مسعنا عنه من هذا النوع من السراق واملعتدين علـح أرواك النـاس   

بالسالك والعدة وغري ذلـك مـن األمـور الـيت خييفـون بهـا عبـاد اهلل,        

لل ولكين أقصد أناًسا  خرين ال يقلون عن هؤالء خطًرا وت ليًما خل

ــاعرهم   ــاس أجســــــادهم ومشــــ اهلل يف اعتــــــدائهم علــــــح أرواك النــــ

واســتهتارهم بهــا ولكــن لــيس بســالك نــاري أو قتــالي وإمنــا بســالك   

جديد من حديد يزهل النفوس ويذهب العقول وقد يقطـع شـيء مـن    

األجسام أو يبرت من األعضاء أو غري ذلـك مـن الـبالو  الـيت يتسـبب      

ت يف أيـدي السـفهاء مـن النـاس     بها هؤالء. هذا السـالك هـو السـيارا   

سواء كانوا شباًبا مـراهقني أو أمثـاهلم يف العقـول. كـم نسـمع مـن       

نـاس هلكـوا    حتـدم بشـكل يـومي وبطـرق مفزعـة أل     املصائب اليت

ب نفســـهم بســـبب االســـتهتار بهـــذه اآللـــة وال يتوقـــف ضـــررهم عنـــد   

أنفسهم فقط بل يفجعـون أهلـهم وأقـاربهم ومـن يعـرفهم مبـا حيـدم        

ف إىل ذلـك أنهـم يهلكـون غريهـم يف كـثري مـن األحيـان        هلم, يضا
                                                           

  هــ ـ    1414مجاد  اآلخـرة   24, الثالثاء جبريدة البالدُنشر هذا املقال

 (.10745م, العدد)1994ديسمرب  7املوافل 
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ويفجعون أحباب من يهلكون, كنا نسمع باحلوادم املفجعة خارج 

املدن ويف الطرق الربية ونسبها العالية أيام الطـرق القدميـة أمـا اآلن    

فقد أصبحنا باستمرار نسمع عن احلـوادم املخيفـة واملفزعـة داخـل     

دننا الكرب  ال ي من إذا خرج مـن  املدن حبيث بات اإلنسان داخل م

؟  فقـــد أصـــبح حبكـــم املســـافر الـــذي أم الأهلـــه هـــل يعـــود إلـــيهم 

يتعرض للمخاطر وقد ختطفه احلـوادم يف أي حلظـة مـن اللحظـات     

دون سابل إنـذار, قـد خيـرج اإلنسـان مـن أهلـه وال يعـود إلـيهم وقـد          

خيرج االبن وال يعود إىل أهله وكم حـادم وحـادم مـن هـذا القبيـل      

نسمع بها ونشاهدها تسبب بها أولئك القطاع للطرق من املستهزئني 

بقواعــد املــرور وأنظمتــه واحلــوادم يف هــذا اجملــال كــثرية يصــعب    

ــه يف الفــرتة       ــة وســ ذكر بعًضــا ممــا عرفت حصــرها يف هــذه العجال

 القريبة.

ــهادة       ــل شـ ــته حيمـ ــن دراسـ ــنوات مـ ــل سـ ــاد قبـ ــامعي عـ ــتاذ جـ أسـ

ه زينة للمجلس إذا حتـدم يعـرف   الدكتوراه يفتخر به أهله وجمتمع

يف اهلل لومة الئم خيرج من سيارته  همنه الصدق وقول احلل ال ت خذ

ــه األربعــة      ــه وأطفال لي خــذ حاجــة مــن احملــل لوالدتــه وكانــت زوجت

يرقبونـــه ويشـــاهدون حتركـــه يف الشـــارع يف حلظـــة مفاجـــ ة تـــ تي 

سيارة مسرعه لتضربه أمام أسرته فيسقط صـريًعا علـح بعـد أمتـار     

علح مرأ  من األسرة, اليت فجعت بعائلها يف حلظة مل يتخيلوها أو 
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ختطر هلم علح بال, وما السبب الدافع للفاعـل كـان حريًصـا علـح     

اللحاق بسرعة ملشاهدة مباراة يف التلفزيون قبـل فـوات األوان, لقـد    

فــات األوان ولكــن لــيس علــح مبــاراة وإمنــا علــح حيــاة إنســان مهــم   

ــتج, ال ذنــب لــ   ه إال تواجــده يف الشــارع ســاعة مــرور ذلــك   وخــري ومن

 اهلل ورحم اهلل الدكتور فهد بن عبدالقائد للسيارة  منا بقضاء اهلل

سكنه أالسدحان ضحية ذلك احلادم وأهلم أهله الصرب والسلوان و

 فسيح جناته.

علي خالل األسـبوع املاضـي ابـن يف الرابعـة عشـر       حادم  خر مرَّ

ــداه   مــن عمــره يف إقبــال مــن الشــباب وز   هــرة مــن العمــر ينتظــره وال

لكي حيمل عنهما شيًئا من هم الدنيا ويرحيهما يف مقتبل عمرهما 

ــ ن االبــن يف غرفــة         ــإذا بالوالــدين يفاجــ ن خبــرب مــن املستشــفح ب ف

اإلنعــاش والســبب حركــة مســتهرتة مــن ســائل صــغري راك ضــحيتها   

هذا الفتح وسيظل ذلك السائل الشاب يعاني طول عمره مما حـدم  

ألقل نفسًيا أما األبوان ف حسن اهلل عزاءهما و أصلح هلمـا مـا   علح ا

 ا.بقح وزادهم خرًي

ومن احلوادم الـيت الزلـت أذكرهـا باسـتمرار صـاحب عائلـة يف       

بـاملرور   مقتبل شبابه يتعرض حلـادم مـؤمل مـن أسـبابه عـدم الَتقي ـد      

نشـيطا أصـبح معاًقـا علـح سـريره يوضـع        وبعد إن كان شاًبا عاماًل

 فمه ويسقح املاء ويقلـب علـح فراشـه عـاجًزا كمـا تقلـب       الطعام يف
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إذا بــه يصــبح معــواًل ومعاقــا رأيــت    كــان عــائاًل أناخلشــبة, وبعــد 

ــريم      ــر ن الكـ ــة القـ ــح إذاعـ ــو علـ ــه الراديـ ــتح لـ ــد فـ ــده وقـ ــده عنـ والـ

ليست نس بها سـ لته عنـه فـ ثنح عليـه خـرًيا ودعـا لـه وقـال هـذا هـو           

ظـر أن خيـدمين ويعـولين يف    نتاعائلنا ومصدر رزقنا بعد اهلل كنـت  

كرب  وإذا بي أخدمه وأعوله يف مقتبـل عمـره ودعـا لـه خبـري وقـال       

إني احتسب األجـر والثـواب مـن اهلل وأعلـم أن مـا بليـت بـه بـاب مـن          

أبواب األجر والثواب ولكن يا تر  ما هـي حـال املتسـبب وهـل يعـي      

 ما أحدم.

رات أو أن املســتهزئني ب نظمــة املــرور مــن ســرعة أو قطــع لإلشــا    

 الفة لقواعد السالمة ما هـم إال قطـاع طـرق وإن اختلـف السـالك      

والنظــرة الشــرعية هلــم فالنتيجــة متقاربــة ومــا يســببونه مــن إعاقــات  

وقتل هي خسارة كـرب  للمجتمـع واإلعاقـات قـد تكـون يف كـثري       

من األحيان أخطر من القتل و ب أن يعي هؤالء املسـتهرتون نتيجـة   

 مألنفســهم ولغريهــم مــن  الم وجــراك وال يعلــ   أعمــاهلم ومــا يســببونه 

عن نفس  ــ بإذن اهللــ نتيجتها إال اهلل وىل وقفة أخر  يف مقال قادم 

 واهلل املستعان. ,املوضوع
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  (2ـ  2قطاع الطرق )

 

ــت يف األســبو  ــح     عكتب ــاس عل ــ من الن  املاضــي عــن املســتهرتين ب

مسيتهم قطاع الطـرق,  الطرق عن طريل  الفة قواعد املرور وقد أ

وقد يعترب البع  أن هذه التسمية مبالً فيها ولكن نتـائج أعمـاهلم   

من إرعاب للناس وإتالف لألرواك وسفك لدماء اآلخرين قـد تكـون   

مقاربــة ألعمــال املفســدين يف األرض وإن اختلفــت النيَّــات وأحكــام   

الشرع حوهلـا, ولكـن  ثارهـا االجتماعيـة ال تنكـر وأعـداد القتلـح        

ــ ــال   بسـ ــن أعمـ ــرأ عـ ــا نقـ ــا كنـ ــم ممـ ــفحات أوببها أعظـ لئـــك يف صـ

 التاريخ, وأواصل احلديث هذا اليوم عن املوضوع نفسه.

قد تكون سائًرا ب مان اهلل علح الطريل وحريًصا علـح أن تسـري   

بالسرعة النظامية وقـد تكـون متجـاوًزا هلـا يف بعـ  األحيـان فـإذا        

ــور إن  ءبالســيارات مــن ورا  ــنهم مــن يســتعمل الن كــان الوقــت   ك, م

مســاًءا ومــنهم مــن يســتعمل زمــار الســيارة, ومــنهم مــن يقــرتب منــك   

ــه قَ  ــ ن عليـ ــدام    وكـ ــامي بصـ ــيارته األمـ ــدام سـ ــس صـ ــم أن يالمـ سـ

ــا بعـــ       ــوم بهـ ــات الـــيت يقـ ــك احلركـ ــل تلـ ــي, كـ ــيارتك اخللفـ سـ

الســائقني هــدفهم اجتيــازك مــن املكــان الــذي خيتارونــه, مــع أن        
                                                           

 رجــب  1(, الثالثــاء 10752, العــدد)بصــحيفة الــبالد ُنشــر هــذا املقــال

 م.1993ديسمرب  14هـ املوافل 1414
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 الفون  بوهم يف الغال بإمكانهم االجتياز من املسارات األخر ,

بتجـــاوز الســـرعة النظاميـــة, وإزعـــاج اآلخـــرين وتهديـــد أرواحهـــم       

 وتعريضهم للخطر.

مـن   للقـائمني علـح املـرور للحـدِّ     أقـدمها  توهناك بعـ  املقرتحـا  

 :ومنها ,املخالفات واملساهمة يف ضبط املخالفني وجمازاتهم

حبــــذا أن تكــــون هنــــاك ســــيارات مدنيــــة ملراقبــــة الســــرعة أو  

نضباط املروري علح الطرق داخل املدن وخارجها, ويكفي منهـا  اال

ــح صــاحبها وإشــعاره       ــة وتســجيلها عل ــام الســيارات املخالف أخــذ أرق

 بذلك.

يلعـب العنـوان الربيـدي دوًرا كـبرًيا يف تبليـً       ليف كثري من الدو

املخـــالفني لألنظمـــة املروريـــة وحتـــح لـــو مل يســـتوقفوا يف ســـاعتها, 

رور عنــوان بريــدي لكــل صــاحب ســيارة  فحبــذا أن يكــون لــد  املــ 

ميكن من مراسلته وإشعاره ب خطائه يف حينها حتح حيسـب لـذلك   

حساب وأن ال تكون املخالفات جمموعة له عنـد جتديـد االسـتمارة    

بــ ول, وهــذا بــالطبع يســتلزم  مــا شــابة ذلــك وإمنــا يشــعر بهــا أواًل أو

ر ميكنـــة العمليـــة عـــن طريـــل الكمبيـــوتر وســـعة يف أجهـــزة املـــرو  

تستوعب هذا األعمال كما تستلزم تعاوًنا مـن الربيـد ودقـة وتعاوًنـا     

 من املواطنني.
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ميكــن أن يلعــب املواطنــون الثقــات دوًرا ملموًســا يف التعــاون مــع  

جهاز املرور ب خذ أرقام السـيارات املخالفـة وتبليـً املـرور بـذلك عـن       

د طريـل اهلـاتف علـح أن يكـون املبلـً مسـتعًدا لـإلدالء بشـهادته عنــ        

احلاجة, وتكون تلك األرقام معلنة علح الطرق العامة, وهلا أجهـزة  

خاصة الستقبال تلك املكاملات من املـواطنني الثقـات, وهـذا األمـر     

معمول به يف كثري من الدول ومنهـا الواليـات املتحـدة حيـث تنتشـر      

تلـك األرقـام يف  تلـف الطرقـات, وقــد يكتفـح أحياًنـا مبثـل تلــك        

 ر الكتابي عن طريل الربيد للسيارة املخالفة.التبليغات باإلنذا

أن يكـــون هنـــاك نظـــام نقـــط للرخصـــة مبعنـــح أن مـــن يقـــوم        

مبخالفات ال يكتفي منه بالغرامـة املاليـة بـل حتسـب عليـه نقـط يف       

رخصــته حبيــث لــو وصــلت النقــاط إىل عــدد معــني يف مــدة  ــددة     

 يفقــد الشــخإ حقــه يف القيــادة مؤقًتــا, وهــذا األمــر معمــول بــه يف  

 العديد من البلدان.

الرتكيز علح سيارات األجرة وسيارات النقل ومعاقبة املخـالفني  

منهم بصرامة حيث أنهم أكثر الناس بقاء يف الطرق وبالتـالي فهـم   

مــن أكثــر الســائقني جــرأة علــح  الفــة قواعــد املــرور, وســيارات    

 الليموزين يف شوارع الرياض وغريها خري شاهد علح ذلك.

علح  ـالفي السـرعة النظاميـة حيـث أن السـرعة      التشديد بقوة 
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يف الغالب هي السبب الرئيسي للحوادم املؤملة, وأن يشدد علح مـن  

خيــالفون ذلــك باإليقــاف أو الت ديــب الشخصــي ولــيس املــالي فقــط    

 زيادة يف ردعهم.

التكثيـف مــن التوعيــة اإلعالميــة املروريــة وزيادتهــا مــع احلــرص  

الناس الستشعار املسؤولية يف هـذا  علح حتريك الشعور الديين لد  

اجلانب, مع الرتكيز علح عرض األمثلة احلية للحـوادم يف أجهـزة   

اإلعـــالم مـــن خـــالل التصـــوير واملقـــابالت وغـــري ذلـــك مـــن األمـــور, 

والرتكيـــز علـــح طـــالب املـــدارس الثانويـــة واجلامعـــات يف التوعيـــة  

برية يف املرورية, وال شك أن أجهزة املـرور املختلفـة تبـذل جهـوًدا كـ     

هذا اجلانب, ومع ذلك فـنحن حباجـة إىل املزيـد مـع الرتكيـز علـح       

مــن حــوادم  دالبحــوم والدراســات الــيت ميكــن أن تســاهم يف احلــ 

 املرور وما يصحبها من نتائج, واهلل املستعان.
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 موجات السفر

 

 يف مثـل هــذا الوقـت مــن كـل عــام تكثـر موجــات املســافرين يف    

ارج, حيـــث مـــا أن يفـــرا النـــاس مـــن امتحانـــات  اإلجـــازات إىل اخلـــ

أبنائهم إال ويشدوا حقائبهم, ويعدوا أنفسهم استعداًدا مناسـًبا هلـذا   

 األمر كل حسب قدرته.

وموجات املسافرين املغادرة للبلد تغزو الداخل والعـامل اخلـارجي   

ولكن غزو من نوع  خر, وهو أمر واقعـي ال نسـتطيع أن نتجاهلـه,    

ــا الســفر إىل     دري هــل درســت أوال  ــة, وخصوًص هــذه القضــية جبدي

اخلارج من جوانبها املختلفة, أم أن القضية ال تسـتحل الدراسـة مـن    

الباحثني واملختصني, وحنـن نـر  دائًمـا أن دول العـامل تتحـدم عـن       

األمــوال الــيت تدخلــها نتيجــة لوصــول الُســيَّاك واملســافرين لــبالدهم,  

 ــدر بنــا أن نــدرس مــن ومـع اختالفنــا معهــم يف هــذه القضــية أفــال  

اجلانــب املعــاكس كــم خيــرج مــن بلــدنا مــن األمــوال يف الســياحة     

وحناول أن نزيد يف ترغيب الناس يف السياحة الداخلية دون التعـدي  

علــح حــريتهم يف االختيــار, ولــن نعــدم مثــل هــذه الوســائل, وهنــاك    
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جوانب أخر  من السلوكيات واألخالقيات تؤثر علح املسافرين يف 

وأبنائهم ال ميكن جتاهلها, وهي جديرة بالدراسـة أيًضـا,   أنفسهم 

كمـــا أن هنـــاك جوانـــب أخـــر  كـــثرية يصـــعب حصـــرها يف هـــذه 

 العجالة.

ومع األسف الشديد فإن كثرًيا من الناس يقلد بعضهم بعًضا يف 

اختيار جهة السفر دون وعي كامل أو إدراك لألسـباب الـيت دفعـت    

والتوجـه إليهـا, فقـد يكـون      أولئك الناس إىل اختيار تلك األماكن

دافعهم غـري مناسـب لإلنسـان أو ممـا يكرهـه أحياًنـا كاحملرمـات        

 وغريها.

وهنــاك أنـــاس جعلـــوا  افـــة اهلل أمـــام أعيـــنهم وأيقنـــوا بإميـــان  

حــال,  لكامــل أن ربهــم مطلــع علــيهم يف كــل مكــان, وعلــح كــ 

السر والعلن, وبالتالي فإن هذه اخلشـية   يفولذلك فهم خيشون اهلل 

ذا اإلميــان يــدفعهم للتوجــه حســب مقتضــاها, فهــم واحلمــد هلل   وهــ

يقضون إجازتهم يف بلدهم احلبيب حيث يسمع صـوت احلـل صـوت    

املـــؤذن يف كـــل األوقـــات وحيـــث ال يفتقـــد الصـــالة مـــع مجاعـــة        

املسلمني, وال يفتقد بلده وال أخبار بلده, ويف نفس الوقـت يسـتطيع   

جـــازة وصـــلة رحـــم, أن يلتقـــي بـــبع  زمالئـــه أو أقاربـــه فتكـــون إ 

وزيارات ونتع وراحة وعبادة يف وقت واحد, ويف نفـس الوقـت  ـد    

 اجلو اللطيف واألمن واألمان علح نفسه وأوالده و ارمه.
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ــة,      ــارج اململكــ ــازتهم خــ ــون إجــ ــذين يقضــ ــ  الــ ــا أن بعــ كمــ

يتمسكون مبخافة اهلل وخيتارون من البالد اإلسالمية أو غريها ما 

ــم حيســـ   ــواهم فهـ ــع تقـ ــؤوليتهيتناســـب مـ ــا  مون مبسـ ــرفون مبـ ويتصـ

يتناسب مع أوضاعهم ونثيلهم لبلدهم فـإن كـانوا يف بلـد إسـالمي     

جتدهم يبتعدون عـن مـا يـثري الشـبهات وحيفظـون أنفسـهم وأهلـيهم        

 األخر . دعن مواطن الريب ويكونون خري سفراء لبلدهم يف البال

ونوع  خر من الناس يقضي إجازته يف بلد غـري إسـالمي وبالتـالي    

ــه إف ــداءً ن ــد   للمخــا يعــرض نفســه ابت طر, ومــع ذلــك فــإن كــان والب

فــيعلم أن كــل مــن حيتــك بــه ســيخرجون بانطبــاع عــام عــن     فــاعاًل

املسلمني وأخالقهم من خالله ومن خـالل تعاملـه معهـم, وخصوًصـا     

ــه مــن بــالد احلــرمني الشــريفني, وليتــذكر قــول       حينمــا يعلمــون أن

اإلسـالم فـاهلل اهلل أن   كل منكم علح ثغرة من ثغـور  )) :الرسول 

وقبـل كـل    , وليعلم أنه ممثـل لإلسـالم أوالً  ((يؤتح اإلسالم من قبله

شيء فليحف  األمانة اليت حيملها واألمة اليت ميثلـها خصوًصـا أننـا    

ــالم     ــورة اإلسـ ــويه صـ ــالم تشـ ــداء اإلسـ ــه أعـ ــاول فيـ ــا حيـ ــيش زمًنـ نعـ

 مثــل واملســلمني فــاهلل اهلل أن  ــد فيــه األعــداء مــادة يســتغلونها يف  

ـــ هــذا األمــر, ومــا أكثــر مــن يهــدي لألعــداء مثــل هــذه املــادة      مــع ـ

, وعليـه أيًضـا أن يتـذكر مـا قلتـه سـابًقا مـن أنـه         ـــ  األسف الشديد

ممثل لبلده وسفري هلا يف املوضـع الـذي يتوجـه إليـه, كمـا أن عليـه       
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أن يعتين مبن معه مـن أبنـاء وبنـات إن كـان يصـطحبهم لـئال يقعـوا        

باه مـن احملـذورات, وليتـذكر أن اهلل مطلـع عليـه      فيما ال حيمد عق

 يف كل مكان.
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 حنن أوىل بشبابنا وما ميكن

 

 تعاني اجلامعات السـعودية مـن ضـغط أعـداد الطـالب املتقـدمني      

للقبول فيها بشكل كبري وغري عادي, ولعل لذلك أسـباب متعـددة   

ــادة يف      ــ تي يف مقــدمتها كمــا هــو معــروف الزي النمــو الســكاني  ي

يف اجملتمــع الســعودي, وارتفــاع    والشــابات  وكثــرة نســبة الشــباب   

 سـنتني أعلنـت الدولـة قبـل     عندمااملستو  الثقايف والوعي العلمي, و

عـــن ت ســـيس عـــدد مـــن اجلامعـــات يف مواقـــع  تلفـــة مـــن منـــاطل  

حــل  ت ثريهــا يف هلــذه القــرارأن يكــون  توقــع الكــثريوناململكــة, 

ــول إذا وعــ   ــات أهــداف     مشــكلة القب ــك اجلامع ــح تل ــائمون عل ح الق

وضــرورة التوســع والتنــوع يف قنــوات القبــول إذ أن   املختلفــة,التنميــة 

هذه اجلامعات اجلديدة قامت علح كليات وفروع جلامعـات سـابقة   

 كانت تستوعب سابًقا أعـداًدا كـبرية مـن الطـالب     يف تلك املناطل

أن تكـون أقـدر   وبالتالي فإن هذه الصـروك العلميـة اجلديـدة ينبغـي     

مـن سـابقاتها علـح مواجهـة هـذه املشـكلة, وأن جتمـع بـني النوعيـة          

ــح اســتيعاب تلــك األعــداد      واألقســام ذات احلاجــة, وبــني القــدرة عل

 وبناتنا.املتزايدة من أبنائنا 

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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ا مــن اجلامعــات يف و لعــل مــن نافلــة القــول التــذكري بــ ن كــثريً  

برية من الطـالب  ا كالبلدان اجملاورة استطاعت أن تستقطب أعداًد

ــات الســعوديني يف   ــة    صــفوفها,والطالب ــالً طائل ــدفعون مب ــذين ي وال

ومـن الواضـح أن    اخلاص للدراسة يف تلك اجلامعـات, علح حسابهم 

ــواء      ــدنا سـ ــا عنـ ــول هلـ ــتح فصـ ــت يف فـ ــات جنحـ ــك اجلامعـ ــ  تلـ بعـ

, كمــا أن لالنتســاب أو لالنتظــام يف عــدد مــن املنــاطل الســعودية     

ــدول ختطــط حا   ــا إلقامــة العشــرات مــن اجلامعــات    كــثرًيا مــن ال لًي

ــباب     ــم الطـــالب والشـ ــدفها األول هـ ــيج وهـ ــة اخللـ ــة يف منطقـ األهليـ

 السعوديون.

وال شــك أن أوليــاء األمــور يبحثــون عــن مــن يــدفعون هلــم أبنــائهم    

ا, ومـا  العامل إذا تعذر عليهم القبـول  ليًـ   منللتعليم يف أي مكان 

ألسباب متعددة يعلمها زالت الكليات اخلاصة لدينا  دودة العدد 

القــائمون علــح وزارة التعلــيم العــالي, ورغــم إحلــاك الكــثريين علــح   

ــة    ــزال  ـــدودة, وحنـــن حباجـ ــادة ال تـ ــات تـــرخيإ إال أن الزيـ طلبـ

ــر    ــتقبل القريـــب بـــل ويف الوقـــت احلاضـ مســـتمرة ومتزايـــدة يف املسـ

احلكوميــة الفتتــاك كليــات وجامعــات أهليــة خاصــة باإلضــافة إىل  

يالت والـدعم املـالي هلـا حتـح ميكـن أن نـتإ جـزء        التسه وتقديم

من األعداد املرتاكمة علح أبـواب اجلامعـات ميكـن أن تسـاهم يف     

استيعاب الطالب الذين توجهوا للدراسة يف اجلامعات اخلارجيـة يف  
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الــدول اجملــاورة وغريهــا, بــل ويف اســتيعاب بعــ  الطــالب األجانــب 

ميكن أن يقدموا من بع  املقيمني مع ذويهم يف اململكة أو الذين 

ا يف العلوم املختلفة وخصوصًـ  اململكة,البلدان اجملاورة للدراسة يف 

 السعودية.ما نيزت به اجلامعات 

شك أن مثل هـذا التخطـيط يتطلـب عقليـات متفتحـة ومرونـة        وال

ــة  ــة      حنــإداري ــا يف ظــل الظــروف العاملي ــون هل ــوج مــا نك عامــة ن أح

اللحــاق بــاآلخرين بــل وحنــاول حتــح نســتطيع  خاصــة واجملــاورة منهــا

 سبقهم.

خاصـــة باجلامعـــات  إســـرتاتيجيةحيـــث ينبغـــي أن تكـــون لـــدينا 

ــة تعتمـــد  ــداد مـــن الطـــالب   والكليـــات األهليـ ــود أعـ غـــري علـــح وجـ

ســـعوديني كدارســـني ميكـــن أن تكـــون لنـــا مؤثراتنـــا اخلاصـــة  ال

ا وسفراء غري مباشرين لبالدنـا إن  ا ثقافًيعليهم حبيث يكونون بعًد

 فقـط, ليمهم, وال يشرتط أن تكون هذه عن طريـل املـنح   أحسنا تع

ا من الطالب ممن هـم  بل مع وجود املنح ميكن أن نستقطب مجوًع

مســـتعدون لـــدفع النفقـــات أن تيســـر هلـــم ســـرعة القبـــول وســـهولته   

ومرونته, وهذا ما تسعح لـه كـثري مـن الـدول واجلامعـات العامليـة,       

ا, وأن ا وختطيطًـ كرًياليت ينبغي أن ال نكون أقل منها مستو  وتف

واهلل , اا متزايــًدا وطنًيــيكــون االســتثمار يف التعلــيم العــالي طموحـًـ 

 التكالن.وحده املستعان وعليه 
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 األبناء ... األبناء ... األبناء

 

ــا     ةاألوالد مســؤولي ــائهم ســوف يســ لون عنه ــاق  ب  كــرب  يف أعن

هم أمــام اهلل ســبحانه وتعــاىل وقــد كــان أســالفنا يولــون تربيــة أبنــائ 

عناية خاصة, حتح إن القادرين مـنهم مـن األغنيـاء واألمـراء كـانوا      

يست جرون مربني ألبنائهم من األدباء والعلماء حتح يعلمـوهم أكثـر   

مما يعلمهم  بائهم, فتجد معلم أبناء املهدي, ومعلـم أبنـاء الرشـيد,    

ومعلم أبناء امل مون, وغـري ذلـك مـن األلقـاب الـيت اشـتهر بهـا بعـ          

 العصر العباسي ويف غـريه, ومـع األسـف الشـديد أن هـذه      األدباء يف

الظاهرة تكاد ختتفي عنـد القـادرين عليهـا اليـوم, بـل األدهـح مـن        

ــائهم,    ــوا بــــاملربني األجانــــب ألبنــ ــثرًيا مــــنهم استعاضــ ذلــــك أن كــ

فالكبار القادرين يبحثون عن مربـي خـاص ألبنـائهم ال  يـد حتـح      

, فكيـف سـيعيش ذلـك    ينلغتنا األصلية, وقد خيتلـف معنـا يف الـد   

ن اخلادمـات  إيف جمتمع  هله, أما عامة الناس ف اإلنسان مستقباًل

ــاء       ــوا  ــل اآلب ــل وحل ــوا  ــل املــؤدبني يف الرتبيــة, ب والســائقني حل

واألمهات يف البيوت املشـغولة بالتجـارة لـألب والوظيفـة لـألم, حتـح       

كيــف  بتنـا نـر  بعـ  األوالد والبنــات ال يفقهـون شـيًئا وال يعرفـون      
                                                           

  هـــ 1414مجــاد  اآلخــرة  3الثالثــاء  ,جبريــدة الــبالدُنشــر هــذا املقــال

 (.  10724م, العدد)1993نوفمرب  16املوافل 
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يتعاملون مع النـاس, فالكـل يف نظـرهم مثـل اخلادمـة أو الشـغالة,       

أقول هذا الكـالم بعـد أن الحظـت أن بعـ  األوالد يكـون أحياًنـا       

ــار أحســن موقــع يف اجمللــس ال      ــار الســن فيخت يف جملــس يضــم كب

حيــرتم كــبرًيا وال يـــوقره, وقــد يعبـــث يف التلفــون أو التلفزيـــون أو     

ا يشـاء, وقـد يقـاطع أحاديـث كبـار       تويات اجمللس األخر  كم

السن ألتفه سبب ومما حيز يف النفس أن ذلك قد حيدم يف حضـور  

من األب الذي ال حيرك ساكًنا, وحنن نـر  هـذه املظـاهر وغريهـا     

أن ال جنلــس يف  ــــ جــزاهم اهلل خــرًياــــ نتــذكر كيــف علمنــا  باؤنــا 

ــح      ــار الســن أو مــن عل ــا مــن الضــيوف أو كب مكــان يســتحقه غرين

ــا كلتهم, وكيــف علمونــا اإلنصــات واهلــدوء إذا حتــدم كبــار      ش

السن, فرت  الشباب الـذين لـو حتـدثوا لقـالوا أفضـل ممـا يسـمعون        

أحياًنا ينصتون احرتاًما للكبار, وقد يبـدأ اجمللـس ويـنف  دون أن    

 ينبس أحدهم ببنت شفه.

وليس هذا التقصري علح مستو  صغار السن فقـط, بـل أن ذلـك    

وتفقـد أحـواهلم, فقـد كنـت قبـل ليـال عائـًدا         علح مستو  الشباب

, فـإذا  قد قاربت الساعة الثانية عشر لياًلمن زيارة لبع  األقارب و

بـي أفاجـ  جبمـوع مـن الشـباب تتجـول يف الشـوارع بسـياراتها, وقــد         

تقــف جبــواري مل   جمموعــة مــن الشــباب يف ســيارة فارهــه   الحظــت

 بــاء هــؤالء؟,  يتجـاوزوا الرابعــة عشـر مــن أعمـارهم, فتســاءلت أيـن    
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عنهم يف هذه الساعة أال يسـ لون عـن أبنـائهم؟ أال يعلمـون مكـانهم      

؟, ثم ي تي اآلباء بعد جهون يف مثل هذه الساعة من الليلوأين هم مت

ذلك ليشتكوا من احنراف أبنائهم أو من تفشي املخـدرات وأمثاهلـا   

عـــن عـــالج بينمـــا كانـــت الوقايـــة  اوحيـــاولون كـــثرًيا البحـــث, هلـــ

لــو  ثري, وأوفــر وقًتــا وجهــًدا ومــااًلم وهــي خــري مــن ذلــك بكــب يــديه

كــانوا يعقلــون, فــ ين  بــاء هــؤالء وأمثــاهلم أم أنهــم حباجــة إىل مــن  

يــربيهم قبــل تربيــة أبنــائهم, أم أن أبنــائهم أيتــام وهــم أحيــاء وهلل در   

 الشاعر حني قال:

 من هم احلياة وخلفاه ذلياًل       ليس اليتيم من انتهح أبواه  

 له أًما أو أًبا مشغــــــــــــــواًل ـــقح       ن اليتيم هو الذي تلـــإ 

إن اهلل ســائل كــل راع عمــا  )) :قــول الرســول   نأوال يتــذكرو

.((اسرتعاه حف  أم ضيع
 (1)

 

 وقفـــة:

ــام الــيت جتــري فيهــا مباريــات لكــرة القــدم جنــد      يف معظــم األي

هم ممــا يهــدد غريبــة وشــاذة مــن بعــ  الشــباب يف ســيارات  تتصــرفا

ــاض       ــة الريـ ــاس يف مدينـ ــبح النـ ــح أصـ ــم, حتـ ــاة غريهـ ــاتهم وحيـ حيـ

                                                           

, ســـننه . النســـائي يف344, ص10, جصـــحيحه رواه ابـــن حبـــان يف (1)

 .127, ص13, جفتح البارينظر: ابن حجر, . وا274, ص5ج
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يتواصــون بعــدم اخلــروج مــن منــازهلم بعــد نهايــة املباريــات, ويضــطر  

الكــثري مــنهم إىل إلغــاء مواعيـــدهم أو تغــري طــرقهم حرًصــا علـــح       

سالمتهم, نظًرا ملا يشاهدونه من اسـتهتار الشـباب بكـل إجـراءات     

ــا, وقــد حصــدت أرواك   املــرور والســالمة وهــذه ظــ  اهرة مزعجــة حًق

بعـ  هـؤالء الشـباب وغريهـم, واحلـوادم كـثرية يف هـذا اجملـال,         

ــات  ــذرة      ــو البيان ــات تل ــة بإصــدار البيان وقــد قامــت وزارة الداخلي

مــن العبــث بــاملرور, وطالبــة مــنهم أن يكــون الفــرك   بهــؤالء الشــبا

ا ب ســاليب معقولــة بعيــدة عــن الفوضــح, كمــا بــذلت الــوزارة جهــودً 

كبرية يف  اولة ضبط األمر ب جهزتها املختلفة مـن مـرور وغـريه,    

يف احلــد مــن هــذه الظــاهرة املزعجــة  ــــ بــإذن اهللــــ ونتمنــح أن تفلــح 

حًقا, ولكن الذي يظهر لي أن التلفزيون ال يعبـ  بهـذا األمـر, فقـد     

ه تـ استغرب غريي قبل أيام, أنه ما أن انتهح مذيع التلفزيـون مـن قرأ  

ن مـــن وزارة الداخليـــة حتـــح أخـــذ يعـــرض صـــوًرا هلـــؤالء  هـــذا البيـــا

الشــباب وهــم يف ســياراتهم أخرجــوا أجســامهم مــن فــوق ومــن جنــب  

ــري,     ــد السـ ــل قواعـ ــة لكـ ــة و الفـ ــة غـــري معقولـ ــيارات بطريقـ السـ

و الفة جذرًيا ملا جاء يف البيان الذي قرأه املذيع قبـل حلظـات عـن    

 هذه املظاهر مما أثار استغراب الكثريين.
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ونسـ له سـبحانه أن ال    ,ةننا اهلل مجيًعا علـح حتمـل املسـؤولي   أعا

 ,يكلنا إىل أعمالنا وأن يصلح لنا أبنائنـا ويعيننـا علـح مـا يصـلحهم     

 وهو وحده املستعان وعليه التكالن.
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 التدخني وعذاب السنني

 

 إن مشـــكلة التـــدخني مشـــكلة عامليـــة تعـــاني منهـــا اجملتمعـــات 

وًما, وهي ظاهرة خطـرية تـؤدي إىل عـدة أخطـار, منهـا      البشرية عم

األمــراض البدنيــة الــيت تهــدد صــحة اإلنســان ومنهــا األضــرار املاليــة  

ــة, فكــم مــن إنســان حباجــة ماســة إىل كــل       واألضــرار االجتماعي

ن جـزء مـن دخلـه يـذهب سـد  يف جمـال       إقرش ينفقه, ومـع ذلـك فـ   

نســمة  التــدخني, وكــم مــن إنســان معتــل الصــحة حباجــة إىل كــل  

هواء نقية ومع ذلك فإنه عن عمد وسـابل إصـرار يلـوم اهلـواء الـذي      

يستنشقه بالدخان اخلانل الذي ميرض األصحاء, وكم من إنسـان  

متــزوج لــه شــريكة حيــاة يقــوم بتعــذيبها ليــل نهــار برائحــة الــدخان    

واختناقاته بشـكل يـومي بـل ويف كـل سـاعات ليلـه ونهـاره دون أن        

 وجة مدخن.يكون هلا ذنب سو  أنها ز

ــدخنني       ــة واحــرتام كــبري لغــري امل ــاك عناي ــدول املتقدمــة هن يف ال

يضمنها هلم القانون والنظام, فعلح سبيل املثال يف أملانيا األصـل يف  

األماكن العامة عـدم التـدخني وقـد صـدر قـانون قبـل عـدة سـنوات         

                                                           

   ــدة الــبالدُنشــر هــذا ملقــال هـــ 1414ةمــن ذي احلجــ 27, الثالثــاءجبري

 (.  10920م, العدد)1994يونيو 7املوافل 
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يعطـــي لغـــري املـــدخنني يف األمـــاكن العامـــة احلـــل يف طلـــب إطفـــاء  

مدخن جماور هلم يف مكـان عـام, إذا تواجـد فيـه     السيجارة من أي 

غــري املــدخنني بــل ومــن حقــه أن يطلــب البــوليس ليجــربه علــح إطفــاء  

الســـيجارة إن امتنـــع عـــن ذلـــك, ويعاقـــب بغرامـــة ماليـــة علـــح تلـــك   

املخالفة, ويف الواليات املتحـدة األمريكيـة ودول شـرق  سـيا تقسـم      

لصــاالت العامــة األمــاكن العامــة يف املطــارات و طــات القطــار وا 

واملطاعم وغريهـا إىل أمـاكن يسـمح فيهـا التـدخني وأمـاكن مينـع        

التدخني فيها منًعا باًتا وليس من حل أي مدخن إزعـاج اآلخـرين مـن    

غــري املــدخنني, وتقــوم منافســة بــني البلــديات يف املــدن األمريكيــة    

)لوس اجنلوس( قبل عدة ملقاومة التدخني, فقد حبثت بلديةاملختلفة 

ع منع التدخني يف مجيع املطاعم دون استثناء يف  اولة جـادة  أسابي

من بلدية املدينة للمحافظة علح صحة العاملني يف املطاعم وختفيف 

التدخني يف املدينة, ومن املعلوم أن ال يسمح بالتدخني يف الطـائرات  

ــة أو    ــح الشــــركات األمريكيــ ــواء علــ ــة ســ ــواء األمريكيــ يف األجــ

ــن    األجنبيــة, فمــا أن تصــل أي  ــح يعل طــائرة إىل أجــواء أمريكــا حت

قائــدها أن األنظمــة والقــوانني األمريكيــة ننــع منًعــا تاًمــا التــدخني 

ــاملني يف     ــة للعـ ــادات العامليـ ــائرة, وال شـــك أن لالحتـ ــح مـــن الطـ علـ

شركات الطريان دور كبري يف استصدار مثـل هـذا القـانون, وقـد     

حـدة األمريكيـة   ثار جدل كبري يف األسبوع املاضي يف الواليات املت
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للضـــغط علـــح شـــركات صـــنع الســـجائر األمريكيـــة وحتميلـــها       

يف حتمل عالج املرضح بسبب التدخني, حيث حتمل تلـك   ةاملسؤولي

 الدعوة شركات السجائر ما يقع من أمراض بسببها.

ــة     ــا واألمريكيـ ــة عموًمـ ــجائر الغربيـ ــركات السـ ــك أن شـ وال شـ

ــناعة      ــن صـ ــدوالرات مـ ــن الـ ــباليني مـ ــين الـ ــا جتـ ــجائر خصوًصـ السـ

وتصديرها إىل الدول الفقرية اليت يذهب جزء كبري من مدفوعاتها 

للسجائر وأمثاهلا من السلع الضـارة يف وقـت حتتـاج فيـه تلـك الـدول       

 وشعوبها إىل كل دوالر ينفل.

يف اململكة أنظمة واضـحة وصـارمة    ــ واحلمد هللــ وتوجد لدينا 

ــة و   ــة العامــ ــع التــــدخني يف املصــــاحل احلكوميــ ــدارس يف منــ يف املــ

ــون     ــارات, واملواطنــ ــة والقطــ ــرحالت اجلويــ ــفيات, ويف الــ واملستشــ

بهـذه   الغالـب ولكـن بعًضـا مـنهم يسـتهرت      واملقيمون يتقيدون بهـا يف 

األنظمــة يف بعــ  األحيــان وخيرقهــا, وهنــا البــد مــن وقفــة صــارمة   

وتعاون كامل من قبل مجيع املواطنني ملنع أمثـال هـؤالء املسـتهرتين    

ــ ذوا  ــاس وبـ ــذين ال   بالنـ ــف والـ ــهواء النظيـ ــوثني للـ ــتهم وامللـ قهم وراحـ

يتقيدون بتعليمات النظـام يف منـع التـدخني يف املصـاحل احلكوميـة      

 واألماكن األخر  اليت ننع ذلك.
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وتوجد هناك دراسات تبني املراحل احملددة لـتعلم التـدخني وهـي    

ــاء إمرحلـــة املراهقـــة والشـــباب, وبالتـــالي فـــ  بيف الغالـــ ن علـــح اآلبـ

و اولـة مـنعهم    ةية كبرية يف متابعـة أبنـائهم يف هـذه املرحلـ    مسؤول

اإلنســان حينمــا  مــن الوقــوع يف التــدخني قبــل فــوات األوان, ويتــ مل  

ويتســاءل أيــن  بــاء هــؤالء وأيــن األمانــة  ةيــر  مراهًقــا حيمــل ســيجار

اليت  لوها, وقانا اهلل وإياكم شر الضـياع واإلضـاعة ملـن نعـول,     

ومـــه  ـــب أن يشـــجع علـــح منـــع التـــدخني وال شـــك أن اجملتمـــع بعم

ــد     ــة أحـ ــد أعجبـــت جبماعـ ــاره, وقـ ــع الـــدخان وانتشـ ــن بيـ واحلـــد مـ

املسـاجد يف حـي مـن أحيـاء الريـاض وقـد تواصـوا بعمـل ذلـك حيــث          

كانوا يركزون مشرتياتهم من بع  احملالت اليت ال تبيـع الـدخان   

ممـا شـكل ضـغًطا نفسـًيا علــح احملـالت الـيت تبيـع الـدخان, فبــدأ         

نها ال يبيع الدخان من أجل احلصول علح املزيد مـن الزبـائن   بع  م

وال شك أن احلد مـن بيـع الـدخان يـؤثر يف قلـة املـدخنني وخصوًصـا        

من األطفال, كما  ب علح اآلبـاء املـدخنني أن ال يرسـلوا أبنـائهم     

ــا       ــارة ومكاتبهـ ــوم وزارة التجـ ــذا أن تقـ ــم, وحبـ ــدخان هلـ ــراء الـ لشـ

ت الــيت تبيــع الــدخان مبنــع بيعــه علــح   املختلفــة بالتنبيــه علــح احملــال 

 لذويهم. أواألطفال واملراهقني سواء كان ألنفسهم 

ـــ ويقــوم العلمــاء  ـــ وفقهــم اهللـ بــدور كــبري يف تنبيــه النــاس إىل   ـ

أضرار التدخني وقد أصدر عدد منهم رسائل هامة يف هـذا اجلانـب   
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وبينوا فيها حكم التدخني وال شـك أن حتريـك الـوازع الـديين لـد       

وهـو   ,من التدخني وقانا اهلل وإياكم شره دالناس هام جًدا يف احل

 املستعان وعليه التكالن.
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 توحيدوالاحلج 

 

ــل بعــ  املنتســبني إىل اإلســالم       تتعــاىل صــيحات كــثرية مــن قب

يــدعون فيهــا إىل حتويــل موســم احلــج إىل بــراءة مــن املشــركني,        

ــاع بعــ     ــا إقن ــن خالهل ــر مصــورين    وحيــاولون م ــذا األم ــاعهم به   أتب

للنـــاس أن مـــا  ـــري مـــن احلجـــاج لـــيس الصـــورة احلقيقيـــة للحـــج  

ــاهرات      ــل إال باملظ ــاعهم أن احلــج ال يكتم وحيــاولون التصــوير ألتب

ــاك والفوضــح يف املشــاعر وكــل ذلــك      ورفــع الصــور, وإ ــاد اإلرب

  ري بزعم الرباءة من املشركني.

ــزون    ــم ال نيـ ــؤالء لعلكـ ــول هلـ ــن نقـ ــي وال  وحنـ ــرك احلقيقـ الشـ

تعرفون التوحيد احلقيقي, فاحلج كلـه توحيـد وبـراءة مـن الشـرك      

مع اهلل, فاحلاج مبجرد أن يلبس إحرامه وهو يعلنهـا مدويـة: )لبيـك    

اللــهم لبيـــك, لبيــك ال شـــريك لــك لبيـــك, أن احلمــد والنعمـــة لـــك     

وامللك, ال شريك لك( نعم أنها التلبية يعلن فيها املسلم توحيـده هلل,  

تلبية ألجل اهلل وابتغـاء وجـه اهلل, وبـراءة مـن الشـرك معـه, كمـا        و

يعلن أنه ال يستحل احلمد إال اهلل فهو رب النعمة, وهو وليهـا, وهـو   

وحده املنعم املتكرم علح العباد فكل النعم منه وحده ال شريك لـه  

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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يف ذلك, وخانة التلبية ال شريك لك ت كيد ملا بدأت به التلبية من 

 توحيد هلل.

إن الوقــوف بعرفــة طلًبــا لر ــة اهلل وحــده وخضــوًعا هلل وحــده, 

ــذي شــرعه        ــع ال ــة وهــو التجم ــع الشــرعي يف موقــف عرف هــو التجم

وهو التجمع الـذي يـربأ مـن املشـركني ومـن املبتـدعني,        الرسول 

وهو جتمع احلج احلقيقي الذي عرفتـه األمـة منـذ أربعـة عشـر قرًنـا       

غري مـا   جعو لتجمع  خر يف احلومل تعرف غريه, أما أن ي تي من يد

شــرعه اهلل ورســوله مــن جتمــع عرفــة ومنــح ومزدلفــة, فنقــول لــه إن 

وقد أعلنها القر ن يف حجة الوداع  الدين قد كمل مع رسول اهلل 

اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم      قوله تعاىل: رسول اهلل  لححني ت

 (]املائـدة[. 3) ُت َلُكُم اإِلْسـاَلَم ِديًنـا  َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضي

مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم   نعم ال رسول بعد  مد 

َوَلِكـــن رَُّســـوَل اللَّـــِه َوَخـــاَتَم النَِّبـــيِّنَي َوَكـــاَن اللَّـــُه ِبُكـــلِّ َشـــْيٍء        

ا أو (]األحزاب[. فلـيس ألحـد مـن النـاس أن يشـرع جتمعًـ      40)َعِليًما

جتمهًرا يف احلج وهو شعرية من شعائر اإلسالم سو  ما شرعه نـيب  

ف يـام احلـج  ـددة,     الذي مل يـرتك ألحـد جمـاالً     مداإلسالم 

وقد رتبت شـعائرها بدقـة وسـارت عليهـا األمـة قروًنـا عديـدة ولسـنا         

حباجة ملن يـزعم أن حـج األمـة خـالل القـرون املاضـية كـان ناقًصـا         

 اًسا مبا نسوه لقرون عديدة.وأنه جاء ليذكر أن
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إن الرباءة مـن املشـركني  ـب أن تكـون يف األمـاكن والـبالد       

اليت بنح أصحابها علح قبور زعمـائهم األضـرحة, الـيت تـزار وتعبـد      

مــن دون اهلل ويــزورهم عشــرات اآلالف يومًيــا بإســم التــربك والتعبــد  

 وال  دون من يناهم عن ذلك, بل  دون مـن دعـوا أنفسـهم بآيـات    

اهلل وحبجـــة اهلل ومبـــوىل اهلل زوًرا وبهتاًنـــا  ـــدون مـــن هـــؤالء مـــن  

بقبور البشر ودعائهم من دونـه اهلل, إن أمثـال    كيشجعهم علح الترب

مـن   هؤالء من انغمسوا يف الشرك إىل احلضي ,  ب أن يتطهروا

ويتعلمــوا التوحيــد كمــا  ــب أن يطهــروا بالدهــم مــن   الشــرك أواًل

نـه  إعـن الـرباءة مـن املشـركني, إن مـن نسـح        الوثنية, ثم ليتحـدثوا 

عبد فقري هلل وزعم أنه حجة له أو  ية هلل ودعـي لـه بـذلك يف املنـابر     

حيـرك شـيًئا    واإلذاعات وخاطبه النـاس بـذلك وهـو يسـمع ويعـي وال     

فيجب الرباءة منه قبل كل شيء فهو قد ترفع عن العبوديـة وتكـرب   

لـة الـيت أنزلـه اهلل إياهـا     علح اخللل ووضع نفسـه يف منزلـة غـري املنز   

فــ ين التوحيــد وأيــن حقيقــة اخلضــوع هلل والتواضــع لــه وأيــن الــرباءة 

 احلقيقية من املشركني.

إني أس ل هؤالء وأمثـاهلم ممـن حيملـون هـذه الـدعوة هـل الـرباءة        

من املشركني تكون برفع صور زعامـات بشـرية يف موسـم احلـج,     

له إال اهلل وحده ال شـريك  إالذي ينبغي فيه توحيد اهلل ورفع شعر ال 

لـــه؟ إن تقديســـكم لتلـــك الزعامـــات وصـــل إىل حـــد الشـــرك فهـــل  
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تريدون أن تدخلوا الناس معكم يف هذا التقديس, إنـه ال  ـوز يف   

موســم احلــج ذكــر غــري اهلل وعلــيكم أن ننعــوا النظــر يف صــيغة     

جعلنـا مـن املوحـدين    أاللـهم   التلبية اليت أخذتها األمة عن رسـوهلا  

جعلنـا ممـن حيجـون علـح     أواملبتـدعني, و  لربيئني من املشركنيهلل ا

 منهج سيد املرسلني, واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.
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 السالمة ... السالمة

 

إنسان  واجب شرعي وعقلي ينبغي علح كل رالوقاية من األخطا

أن حيـــرص عليـــه وكـــثري مـــن النـــاس يتجاهـــل أصـــول الســـالمة        

عدها, وقد تكون هناك بعـ  األنظمـة املسـاعدة للتقليـل مـن      وقوا

املخاطر واحلرص علح السالمة وأدواتها سـواء عـن طريـل الشـروط     

الــيت يفرضــها الــدفاع املــدني أو البلــديات علــح املبــاني واملنشــآت أو   

الســـيارات ووســـائل النقـــل, أو غـــري ذلـــك ممـــا لـــه ارتبـــاط بوســـائل 

كل تلك األنظمة واإلجراءات إن السالمة واحلماية املدنية, ولكن 

ويف تتبـــع  لمل يكــن لــد  املــواطن وعــي واهتمــام يف تنفيــذها, بــ       

أســباب الســالمة بنفســه مباشــرة يف مواقــع وأحــدام معينــة يكــون    

فيهــا هــو املســئول املباشــر الــذي ينبغــي أن يعيهــا ويتابعهــا ويعمــل يف  

 حينه مبا يقتضي السالمة.

واقف الـيت تـنم عـن جتاهـل     وقد مررت أو علمت ببع  املواقع امل

بع  الناس بالسالمة وأصوهلا, اسرتعت انتباهي وجعلتين أحـرص  

علح الت كيد ب نه ينبغـي أن ترتفـع روك الـوعي لـد  النـاس ب هميـة       

 السالمة وأصوهلا.

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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كــان سيســبب كارثــة ال للشــخإ املتســبب  فأحــد هــذه املواقــ

د يف يـوم  وحده بل رمبا جلموع كثرية من الناس, انقلبـت ناقلـة وقـو   

من األيـام علـح الطريـل الـدائري الشـرقي ملدينـة الريـاض, وكانـت         

تلك الشاحنة  ملة بالوقود وقد انسكب الوقود علح رقعة كبرية 

ــاس      ــن النـ ــوليون مـ ــع الفضـ ــادة جتمـ ــالطبع كالعـ ــل, وبـ ــن الطريـ مـ

ملشـــاهدة مـــا حـــدم, وأصـــبح كـــثري مـــنهم يف وســـط تلـــك الرقعـــة  

ت أحـدهم وهـو ينحـدر مـن علـح      البرتولية ويف أطرافها, وقد شـاهد 

ليشـعل واحـدة    رالطريل للتفرج مـع النـاس وقـد أخـرج علبـة السـجائ      

وهو متجه إىل منطقة انتشار الوقود, فاسـتوقفته وذكرتـه مبـا بـني     

ــه        ــببها لنفسـ ــيت سيسـ ــاخلطورة الـ ــه وبـ ــدم عليـ ــو مقـ ــا هـ ــه ومبـ يديـ

ولآلخرين فشكرني وت سـف ممـا عمـل واعتـذر ب نـه مل يفكـر يف       

 ذلك.

ــه حــدم يف املنطقــة الشــرقية أن أحــد      موقــف  ــي أن  خــر ُذكــر ل

الشباب مات غرًقا بسبب السباحة يف منطقة خطرة و ظـورة علـح   

الساحل, مع أن املنطقة خطـرة و ظـورة وقـد وضـع عليهـا الفتـات       

تبني ذلك, ومع ذلك فقد أقدم ذلك الشاب علح خلـع مالبسـه حتـت    

املنطقة احملظـورة ففجـع   اللوحة التحذيرية مباشرة ونزل إىل املاء يف 

جتاهلـه للتحـذير سـبًبا يف وقوعـه يف      نأهله واآلخرين بغرقه, وكـا 

 اخلطر.
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يف يــوم مــن األيــام شــاهدت صــاحب ســيارة وقــد تعطلــت ســيارته   

بسبب نفاذ البنـزين فـذهب وأحضـر جـالون بنـزين إلسـعاف سـيارته        

لكنه كان حيمل البنزين باليد اليمنح والسيجارة باليـد اليسـر ,   

ــن     وال ــة مـ ــرهم يف الوقايـ ــه فكـ ــذا وأمثالـ ــتعمل هـ ــاذا ال يسـ أدري ملـ

 األخطار والسالمة.

مـــن املالحـــ  أن مجيـــع  طـــات البنـــزين تطلـــب مـــن أصـــحاب  

السيارات عدم إشعال سـجائرهم ومـع ذلـك فـإن الكـثريين مـنهم ال       

يعبئون بذلك ويتجاهلون مثل هـذه التعليمـات الـيت  ـب التقيـد بهـا       

 من أجل سالمتهم.

ســالمة وعــي وانتبــاه أكثــر مــن كونــه تعليمــات مفروضــة, إن ال

وبالتالي فعلينا أن نعلم أنفسنا وأبنائنا استعمال العقـول واحلـذر مـن    

مواقع اخلطر, وعلـح أن ال نكـون إمعـات جنـر أنفسـنا إىل مـواطن       

اهللكة دون تفكري, كما أنين  مل أن يكـون لتعليمـات السـالمة    

فــة ســواء مــن خــالل املقــررات  مكانتهــا اخلاصــة يف املــدارس املختل 

الدراسية القائمة أو من خالل طابور الصباك أو مـن خـالل األنشـطة    

ــا,       ــذ عليه ــا وتنشــئة التالمي ــد املعلمــني به ــة املختلفــة, ويتقي الطالبي

 فالسالمة السالمة, واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.
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 الزواج يا شباب

 

ــاس يف    ــال النـ ــغل بـ ــة تشـ ــية هامـ ــزواج قضـ ــية الـ ــاقضـ  ت اجملتمعـ

اإلنســانية عموًمــا ويف اجملتمعــات اإلســالمية خصوًصــا وال قيــام ألي 

جمتمع إنساني إال بهـا حيـث يعـيش اإلنسـان احليـاة الزوجيـة ب مـان        

واطمئنان إذا وفقه اهلل للمـرأة الصـاحلة الـيت قـال اهلل تعـاىل عنهـا:       

     ًجـا لَِّتْسـُكُنوا ِإَلْيَهـا    َوِمْن  َياِتـِه َأْن َخَلـَل َلُكـم مِّـْن َأنُفِسـُكْم َأْزَوا

َوَجَعـــــَل َبْيـــــَنُكم مَّـــــَودًَّة َوَرْحَمـــــًة ِإنَّ ِفـــــي َذِلـــــَك َلآَيـــــاٍت لَِّقـــــْوم        

. واملطالع للتاريخ اإلسالمي  ـد أن قضـايا   [الروم](11)َيَتَفكَُّروَن

ــف       ــع األسـ ــام مـ ــذه األيـ ــودة هـ ــعوبة املوجـ ــك الصـ ــت بتلـ ــزواج ليسـ الـ

لشـباب يسـوف ويـؤخر الـزواج,     الشديد, حيث جند أن كثرًيا مـن ا 

ـــ وك نهــا قضــية مــوت عنــده, ويقــيس بعــ  الشــباب    مــع األســف ـ

غري إسالمية, فتسـمع مـن بعضـهم    هذه القضية مبقاييس  ــ الشديد

ــثاًل ــام       م ــة دون اإلمل ــاقلون هــذه الكلم ــزواج قفــإ ذهــيب, يتن إن ال

ــث إن        ــة حيـ ــة اإلجنليزيـ ــن اللغـ ــة مـ ــة مرتمجـ ــي كلمـ ــا فهـ خبلفياتهـ

ورون باللعــب خــارج القفــإ قبــل الــزواج وبعــد الــزواج الغــربيني مشــه

 ن عمــا حــرم اهلل مــن املعاشــرة أصــالً  أيًضــا, أمــا املســلم فهــو مــؤن  
                                                           

  هـ املوافـل  1414ربيع اآلخر  5اء الثالثجبريدة البالد, ُنشر هذا املقال

 (.  10724م, العدد)1993سبتمرب  21
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حتبسه تقواه, بغ  النظر هل هو متزوج أم أعزب, وال شـك أن مـا   

يصاحب الزواج يف هذه األيام من تكاليف مادية وأدبية تقف عائًقـا  

املهور هو أحـد تلـك األسـباب     كبرًيا يف طريل زواج الشباب, وغالء

ــزواج, وقــد       ــح ال ــيس عــذًرا أمــام املصــممني عل ــه ل الرئيســية, لكن

كنــت يف أحــد املــرات أجلــس يف جملــس يتحــدم فيــه أحــد كبــار    

السن فكان مما قـال: أن الشـباب يتعـذرون بغـالء املهـور ويـؤخرون       

الــزواج مــع أن متوســط تكــاليف الــزواج عنــد األســر املعتدلــة قــد ال  

لتسعني ألف ريال, ويقول الشباب إن التكاليف عالية وهم يتجاوز ا

يدفعون تسعني ألف ريال يف قيمة سـيارة وال يـرتددون. والـزواج نعمـة     

ــة    مــن اهلل ال حيــس بهــا إالَّ  مــن يفتقــدها وال يقــاس باملقــاييس املادي

ويقــال أنــه غــال أو رخــيإ, وإال فليحســب اإلنســان مــا تــوفره عليــه  

وليحســب قيمــة ترتيــب املنــزل وجتهيــزه, الزوجــة مــن راحــة نفســية, 

وليحسب قيمة جتهيز الطعـام واملالبـس وغـري ذلـك مـن األمـور الـيت        

ميكــن أن يــدفع هلــا مثًنــا كـــبرًيا خــارج البيــت وال تكــون نفـــس        

النوعية, سيجد أنـه قـد اسـتهلك مهـره رمبـا يف سـنة واحـدة إضـافة         

لح علـح  إىل العشرة اليت ال تقدر بثمن, ولكن هذه املقـاييس ال تصـ  

اإلطالق, واحلاصـل أن الشـباب يكثـرون مـن األعـذار وإذا كانـت       

هناك بع  العادات اليت تؤثر يف زيـادة املهـر عنـد بعـ  القبائـل أو      
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األسر فخلل اهلل كثري وليبتعد عن تلك اجملموعات اليت تبيع بناتها 

 بيًعا والعياذ باهلل.

رأت قـ  دوال شك أن التـبكري يف الـزواج لـه حسـنات كـثرية, وقـ      

مة وعمر ة املكّرقبل عدة أيام خرب زواج ابن ألحد البارزين من مكَّ

ــر      ــذا األمـ ــثرًيا هلـ ــررت كـ ــا فسـ ــر عاًمـ ــة عشـ ــزوج مثانيـ ــاب املتـ الشـ

وتــذكرت إنــين كنــت أحتــدم مــع أحــد األســاتذة يف كليــة الطــب  

جبامعة امللك عبد العزيز عن موضوع حبث أجراه يف أحـد السـجون   

فيـه بنتيجـة أن السـبب الرئيسـي يف     علح الشـباب املسـجونني وخـرج    

جنوك هؤالء الشباب هو ت خرهم يف الزواج فقلت له: وما هـي السـن   

املناســـبة, فقـــال: هـــي ســـبعة عشـــر عاًمـــا, وأكـــد أن هـــذا نتيجـــة 

: رسـول  الدراسات علمية وإحصائية دقيقة وهنا تذكرت حـديث  

,((يــــا معشــــر الشــــباب مــــن اســــتطاع مــــنكم البــــاءة فليتــــزوج ))
 (1)

 

يف مرحلـة الدراسـات   ت بع  الزمالء الـذين تزوجـوا وحنـن    وتذكر

من رسوبهم السابل أو احندار مسـتواهم الدراسـي,    اجلامعية فبداًل

أصــبحوا ي خــذون أعلــح الــدرجات واســتطاعوا إكمــال دراســتهم       

اجلامعية بـل وواصـلوا دراسـاتهم العليـا إضـافة إىل مـا أعطـاهم اهلل        

                                                           

: مـــن  , بــاب قــول الــنيب    البخــاري يف صـــحيحه مــن حــديث رواه    (1)

ــاءة فليتــــزوج, ج   ــلم. ورواه 195, ص5اســــتطاع مــــنكم البــ يف كتــــاب  مســ

 . 1018, ص2النكاك, ج
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يف مرحلـة متقدمـة مـن عمـر     من نعمـة الذريـة الـذين بـدأوا يكـربون      

 بائهم, وال شك أن الزواج املبكر بالنسبة للشـباب وللشـابات يعتـرب    

حًلـــا مهًمـــا يف القضـــاء علـــح العنوســـة, الـــيت انتشـــرت هـــذه األيـــام  

 خر  د الزوجات يعد حاًلمن األسر, كما أن تعد دبكثرة يف العدي

ا وال صدن أزواجًـ  يهلا حتح ولو احتجت بع  النساء األنانيات الالئ

يردن هلن شريكات, ولو كن يف وضع بعـ  العـوانس لتمـنني ولـو     

ربــع رجــل, وحنــن دائًمــا وأبــًدا  ــب أن نتــذكر أن اهلل هــو اخلــالل 

وهو األعلم مبا يصلح هلم ولـو مل يكـن تعـدد الزوجـات يف مصـلحة      

يه التكالن لواهلل املستعان وع ,بين وبنات اإلنسان ملا أقره الر ن

 إال باهلل. وال حول وال قوة
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 اإلشـــاعة

 

األخبـار   اإلشاعة هي مفرد اإلشاعات وهي حالة من ظهور بعـ  

ؤكــدة والــيت قــد يكــون ال أصــل هلــا, أو املغــري الصــحيحة أو غــري 

تفرعــت عــن أصــل صــحيح ولكــن بتفاصــيل غــري صــحيحة, وهــي     

ىل تنتشــر يف اجملتمعــات البشــرية مبســتوياتها املختلفــة مــن أدناهــا إ   

ــان        ــا ك ــات مهم ــع مــن اجملتمع ــا جمتم ــل أن يســلم منه أعالهــا, وق

ــاحبة     ــرية مصــ ــاهرة بشــ ــادي, فهــــي ظــ ــايف واالقتصــ ــتواه الثقــ مســ

للمجتمعات البشرية يف كـل زمـان ومكـان, وقـد تكـون اإلشـاعة       

, ومهما كان اهلدف يف األصل كذب  تلل بهدف سي  أو حسن

ولكنـه علـح   غري جائز ألي سبب من األسباب,  فإن الكذب أصاًل

أي حـــال موجـــود وال ميكـــن أن خيتفـــي مـــا دام علـــح األرض بشـــر  

 ميشي.

وحينما نر اجملتمعات البشرية بشيء من التغري وتكون مصادر 

األخبار  دودة أو قليلة أو ينظر هلا بشيء من الشك وعدم الوضوك 

ــان غــري        ــثري مــن األحي ــد تكــون يف ك ــر, وق ــاعات تكث ــإن اإلش ف

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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ياتها, ولكــن النــاس يربطــون بينهــا وبــني مكتملــة وناضــجة يف بــدا

األحدام وخيمنون ويتوقعون وحياولون تفسري بع  القضايا وإ اد 

الرتابط املنطقي وغري املنطقي بينهـا وهنـا تظهـر اإلشـاعة ويتـداوهلا      

الناس رغم إنهـا واهيـة األصـل, ولكثـرة تـداوهلا فـإن الـبع  يظـن         

 من األساس. أنها حقيقة مؤكدة مع أنها إشاعة وكذب  تلل

ومع أن اإلشاعة هلا قليل جـًدا مـن املصـاحل يف بعـ  األحيـان إال      

أن ضررها أكرب من نفعها, وهذا الضرر خيتلف باختالف احلادثـة  

أو اإلشاعة نفسها, فمنها مـا يصـل إىل ضـرر عـام بـاجملتمع وباألمـة       

والوطن,  ب  اربته والتصدي إليه ملا له من ضـرر علـح اجلميـع    

عات يقتصــر ضــررها علــح شــخإ بعينــة أو جمموعــة  وبعــ  اإلشــا

معينة يربطها رابط معـني, ومـع أن الضـرر ألي كـان  ـرم شـرًعا       

إال أن  دودية الضرر أقـل مـن غريهـا, وعلـح كـل حـال فمطلـوب        

 ويتحـر  من املسلم يف أي جمتمع كان أن ميحإ األخبار ويدققها 

دو أو الصحيح منها وال يقبـل غـري الصـحيح حتـح ولـو كـان علـح عـ        

إنسان يكرهه, فالكذب ونقل األخبار الكاذبة يفتضح أمره بعد 

حني ويسقط من أعني الناس فحبل الكذب قصـري ـــ كمـا يقـال ـــ      

ــِدُلوْا   وقــد قــال اهلل تعــاىل:   ــح َأالَّ َتْع ــْوم  َعَل ــَنآُن َق ــِرَمنَُّكْم َش َواَل َيْج

عـدل مطلـوب حتـح مـع     , فال[املائـدة ]  (8)اْعِدُلوْا ُهَو َأْقـَرُب ِللتَّْقـَو   

العدو ومع الكراهية للشخإ أو للمجتمـع فـال بـد مـن العـدل ومـن       
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وجــه اإلشــاعات  أعــدل العــدل نقــل األخبــار الصــحيحة والوقــوف يف 

الكاذبـة, والكـذب ال ميكـن أن يـ تي خـري مهمـا كانـت أسـبابه         

نسـ ل اهلل   ,ودوافعه ف هـل اخلـري ال يركبـون الكـذب وال موجاتـه     

 فهو وحده املستعان وعليه التكالن. ,قنيأن  علنا من الصاد
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