
السنة الثالثة) 1066(م العدد 2003أغسطس  31هـ الموافق 1424رجب  3األحد 

 
 

 "..!!جعل من الحبة قُبة"

 صالح الشيحي

 ..!البعض يضيق صدره من االنتقاد

 ..!ـ ليس هذا فحسب بل يذهب لتمرير أحكامه على اآلخرين بصورة ذكية

يوسف بن إبراهيم "ـ من هؤالء العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس 

 "..البسام

استشاري ورئيس قسم الطب " إبراهيم بن حسن الخضير"ـ ومن هؤالء الدكتور 

 ..النفسي في برنامج مستشفى القوات المسلحة في الرياض والخرج

األول حتى يفْرغ زميلنا : ، ليوم غٍد، لسببين"البسام"ـ سأرجئ الحديث عن المهندس 

 ! من رده" عبد العزيز الصويغ" القدير

والذي ـ ".. الخضير"أعني الدكتور .. ـ واآلخر ألنني أود أن أبدأ بأشدهما غضباً

هداه اهللا ـ غضب غضبةً ال تليق بطبيب يداوي الناس، إثر موضوع كنت كتبته هنا 

 !عن الدراسات الطبية، بل وجعل من الحبة قبة 

أن ما يزيد الطين مئة بلة، ما نقرأه من تصريحات لبعض :" ـ كان نص ما كتبته هو 

آخرها ما أورده أحدهم في إحدى الصحف  -!المتخصصين، أو هكذا يطلق عليهم

المحلية حيث أشار إلى أن هناك حوالي أربعين ألف مريض نفسي في مدينة الرياض 

 "...!وحدها

حيث ذهبت به الظنون كل .. ـ وال أدري ما الذي استنتجه الدكتور مما ذكرت

فظن أنني أتهكم منه، وظن أنني أسخر منه ومن صفحته، على الرغم من .. مذهب

 !كوني من أكثر متابعيها ومتابعيه

 ..!ـ فضالً عن أنني لم أذكرها أو أذكره باالسم

ـ المضحك هنا ؛ أنني توقعت أن رده جاء لينفي، أو يقلل الرقم، وفوجئت به يقول 

ألفاً، بل أضعاف هذا  40أعداد المرضى النفسيين في الرياض ليسوا : مرة أخرى

 ..!!الرقم

ـ ليس ثمة مبرر يستدعي إثارة الموضوع مرة أخرى ، على األقل كي ال يغضب 

 ..!الدكتور مرة أخرى

ـ فقط كل ما آمل منه أن يذكر لنا قريباً األسباب التي تقف وراء هذا العدد الضخم 
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من السوبر " رويدا عطية"وهل صحيح ما يقال بأن لخروج .. من المرضى النفسيين

 !!؟..ستار دور في ذلك
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السنة الثالثة) 1065(م العدد 2003أغسطس  30هـ الموافق 1424  رجب 2السبت 

 
 

TAXI!!.. 

 صالح الشيحي

ألف شخص هم العاملون في شركات ومؤسسات سيارات األجرة في المملكة  27

 )..! موظفين وسائقين(

 ..منهم أجانب% 99ـ 

خاصةً أن مجلس .. ـ طبعاً نحن نتأمل أن يكون هؤالء سعوديين بالكامل يوماً ما

 ..القوى العاملة ما يزال يعمل على تنفيذ، ومتابعة سعودة هذا النشاط

ـ لكن؛ هل بالفعل وصل سائقو األجرة السعوديون للمرحلة التي تجعلنا نتحمس 

 !؟..للوقوف معهم

 ..ـ دعونا نتحدث بصراحة شديدة

ـ هل السائقون الموجودون في مطار الملك خالد ـ مثالً ـ مهيئين الستقبال سياح 

 !؟..من مناطق مختلفة

ـ انظروا إليهم كيف يقفون أمام صاالت القدوم المحلية، يعترضون طريق القادمين، 

 ..!في حراٍج للسيارات) دالالً(وكأن أحدهم 

الجو زين اليوم ما :"ـ ثم انظروا إليهم وهم يقودون سياراتهم دون مكيفات بحجة أن 

 "..!شاء اهللا

مع الراكب ـ إحدى الدراسات الميدانية توصلت إلى " بربرتهم"ـ ثم انظروا إلى كثرة 

 !!من المواطنين يفضلون السائق أجنبياً لعدم تدخله في شؤون الركاب % 79أن 

 ..!ـ ثم انظروا إلى ألسنتهم المفلوتة مع كل من يزاحمهم ويمر بجوارهم

 ..نحن مع سعودة نشاط األجرة العامة.. ـ على كل حال، نحن معهم

ـ لكن قبل هذا وهذا، يجب أن يتم تدريب هؤالء جميعهم، ويجب حصولهم على 

شهادة حضور دورة تأهيلية ـ ال بأس أن تنظمها وتشرف عليها الهيئة العليا للسياحة 

 ..!ـ يتم من خاللها توعيتهم، وتثقيفهم، وتهيئتهم، وتدريبهم على التعامل مع البشر

(ألف فرصة عمل يشغلها حالياً سائقون أجانب يمثلون  27ـ عوداً على بدء ؛ هناك 

 ..!من سائقي سيارات األجرة في المملكة%) 99

 ..! ألف فرصة عمل ضائعة 27ـ أي إن هناك 

 !؟..أليس كذلك.. ـ الرقم ليس سهال
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السنة الثالثة) 1064(م العدد 2003أغسطس  29هـ الموافق 1424رجب  1الجمعة 

 
 

 

 ..! عندما تضيق المساحة

 صالح الشيحي

عندما رأيت أن يكون يوم الجمعة مخصصاً بالكامل لهموم الناس؛ كنت أظن أنني 

لم أكن أدرك أن المساحة ستضيق .. سأقضي على بعٍض من هذه الرسائل المتراكمة

 !أكثر

 )!غرابة(ـ وألنها ضيقة بالفعل؛ فقد حرصت أن أنقل لكم أكثرها 

يقول إنه اشترى أرضاً في الرياض من أجل بنائها وعندما " عبد اهللا محمد العنزي"ـ 

وجود أرض صغيرة بجوار "تقدم لبلدية الروضة من أجل فسح البناء رفضوا بحجة 

حتى نمنحك "ـ تقع بين مخططين ـ حيث قيل له يجب شراء تلك األرض " أرضي

 "..!الفسح

ـ وعندما حاول شرائها رفض صاحبها؛ وبدأ في المماطلة على الرغم من كونها 

 !!صغيرة جداً

اشتر : "ـ يقول إنه ذهب لوكيل األمانة وأخبره عن المشكلة فلم يجد منه سوى قوله

 "..!!األرض والّ بيع أرضك

ـ يقول إن صاحب األرض يتهرب، والبلدية ترفض الفسح، وهو حائر وفي ورطة 

 ..كبيرة، ومنا إلى إمارة الرياض التي عودتنا على التجاوب

تقول إنها يتيمة الوالدين وغير متزوجة وتعيل إخوتها " ش. س. نورة"ـ المعلمة 

العشرة ويثبت ذلك صك إعالة شرعي، وأحد إخوتها معاق ومصاب بمرض متالزمة 

داون بتقرير طبي يثبت حالته وال بد من إدخاله في معهد خاص ال يوجد إال في 

الرياض وهي كذلك مصابة بانزالق غضروفي في الظهر مما يسبب لها األلم والتعب 

 .الشديد أثناء سفرها من وإلى الرياض

ـ تقول إنها تقدمت بطلب نقل إلى الرياض إال أنهم أفادوها بأنها ليست من ذوات 

 ..!!الظروف الخاصة

 !؟"..خضر القرشي"ـ يرضيك يا 

من حفر الباطن يشير إلى أنه خريج اجتماعيات من قسم اآلداب " عبد اهللا المطيري"ـ 

في جامعة الملك سعود ولم يتعين منذ سنوات ، ليست هنا المشكلة فقط، المشكلة على 
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 ..!يعني مزيدا من البطالة .. حد قوله أن القسم ال يزال مفتوحا ويستقبل الطالب

 ..!!ـ هذه لن نحيلها ألحد في وزارة التعليم العالي؛ أظنكم تعرفون السبب جيداً
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السنة الثالثة) 1063(م العدد 2003أغسطس  28هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  30الخميس 

 
 

 

 ..!! ألف ُمصاب 500... ألف قتيل  100

 صالح الشيخي

مدير عام العالقات العامة والتوجيه باألمن العام " " عبد الحميد فراش"العميد متقاعد 

، وكعادته،)الخيار الصارم.. حرب السيارات (سابقاً ـ اتصل بي معقباً على موضوع 

حينما يتصل يأتي باالقتراحات، التي ال يملك من أمر تنفيذها شيئا ـ مثلي تماماً ـ ؛ 

غير أنه يتميز عني بكونه وقف على األرقام المفزعة للحوادث قبل أن تنتشر المعلومة 

 ..!قبل أن يسمح بنشرها : ـ أو قل

عاماً في العالقات العامة  30قضى ما يقرب من الـ " فراش"ـ بالمناسبة العميد 

 ـ! والتوجيه، وعاصر خمسة مديرين لألمن العام 

ـ وقد طرح علي اقتراحاً، وطالب بطرحه هنا، حيث يرى أن تكون هناك آلية حازمة 

إزاء الخسائر الفادحة جراء حوادث السيارات، كأن تكون العقوبة خدمة تطوعية لفترة 

معينة، أو أن يتم إيقاف سيارة المخالف أسبوعاً، وعند المخالفة الثانية توقف السيارة 

أسبوعين، وعند المرة الثالثة تتم مصادرة السيارة، إن لم يكن من أجل الحفاظ على هذا

 ..!!السائق المتهور وحمايته ؛ فعلى األقل لحماية اآلخرين من شره 

إحصائية أخرى ـ في سلسلة اإلحصائيات " الوطن"ـ أمس بالمناسبة نشرت صحيفة 

إصابات من جراء  5المفزعة ـ تشير إلى أن السعودية تفقد كل ساعة قتيالً وتسجل 

 ..! الحوادث المرورية

ـ وأن عدد الذين توفوا في موقع الحادث أو في قسم الطوارئ في المستشفيات 

 !! ألف مصاب  500ألف قتيل و100سنة بلغ أكثر من  20السعودية خالل 

ال يزال ) الحرب(إزاء هذه ) اإلدارة العامة للمرور(ـ والمضحك المبكي أن موقف 

 !!موقف المتفرج 

 !؟)..الحرب(ـ هل قلت 

 ..!!ـ عذراً ؛ إنها أشد ضراوة 
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السنة الثالثة) 1062(م العدد 2003أغسطس   27هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  29األربعاء 

 
 

 

 ..!!أجساد مضغوطة جداً

 صالح الشيحي

 ..!ـ أنسى الصداع حتى أرتاد أحد المجمعات التجارية الضخمة

 ..!ـ إثارة ليس بعدها وال قبلها إثارة

 )!!العبايات(ـ موديالت عجيبة، غريبة، مثيرة من 

 ..!وأخرى مغربية أكثر دقة.. ـ عباءات فرنسية مطورة

 )..!!العبايات(إلى أشياء تشبه ) العبايات(ـ تطور األمر حتى تحولت 

ـ بل إن منها ما دخل الكومبيوتر في تصميمه ، وتحديد فتحاته، ووسع أكمامه، 

 !وزركشته، وشفافيته، وتدرج ألوانه

ـ حتى ظهرت لنا أجساد مضغوطة، بل مضغوطة جدا؛ تخرج الشيخ الوقور عن 

 ..!وقاره ، وتعجل بإصابته بالزهايمر

 ..!ـ بالفعل أنا ال ألوم الشباب على اإلطالق في كل ما يفعلونه 

 ..ـ أعني استمرار المعاكسة 

ـ المعاكسة مرض ، وقلت العام الماضي إنه لكي نقضي على المرض؛ البد من 

 . القضاء على أسبابه

 ..!!ـ ذلك أجدى من مطاردة هؤالء الشباب المساكين وجلدهم ليل نهار

ـ أجدها فرصة مواتية أن أشير إلى قصاصة زودني بها أحد األصدقاء، الستبيان 

 )..!العبايات المطورة جداً(نشرته صحيفة الجزيرة قبل عامين، يدور حول هذه 

منهن يلبسنها في % 37استبانة على النساء وكانت النتيجة أن  624ـ حيث تم توزيع 

منهن يشعرن بالخوف من % 39يلبسنها مسايرة للموضة، وأن % 60األسواق فقط، و 

منهن % 35يلبسنها وأولياء أمورهن راضون عنهن، و% 47اإلثم من لبسها، وأن 

 ..!أولياء أمورهن يشجعونهن على ذلك

منهن تعرضن لـ% 86ـ وأهم نتيجة لهذه االستبانة ـ نقالً عن الصحيفة ـ أن 

 !!ـ وهذا ما أود الوصول إليه) المضايقة(

 ـ فالمضايقة ستستمر مهما راقبنا ومهما جلدنا ومهما تعهدنا، 

أوقفوا ما يسمى .. النسائية) العبايات(ـ يا وزارة التجارة، أوقفوا هذا العبث في 
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 ..النسائية) العبايات(بالتطوير المتسارع في 

 ..!في األسواق كل ليلة) يتصفّرون(ـ على األقل رحمةً بهؤالء المساكين الذين
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السنة الثالثة) 1061(م العدد 2003  أغسطس 26هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  28الثالثاء 

 
 

 

 ..!!الخََيار الصارم... حرب السيارات

 صالح الشيحي

 ...!أهوى متابعة استطالعات الرأي التي تنشر على شبكة اإلنترنت

 !ليس للبشر يد فيها ) آلية(األول كون النتيجة : ـ أظن أنها صادقة لسببين

ـ واآلخر كونها تمر على كافة المشتركين بها ، فليس ثمة أوراق توزع ، ومن ثم 

 !تجمع ، ال ليتم فرزها ؛ بقدر ما يتم رميها في أقرب سلة مهمالت ؛ أحياناً

برأيك ما هي أكثر : يقول ) الوطن(ـ يوم أمس طالعت استطالعا للرأي في موقع 

 الطرق فعالية لزيادة الوعي المروري لدى أفراد المجتمع السعودي ؟

برامج ) 2(عقد ندوات في الشركات والمؤسسات ) 1(ـ الخيارات جاءت متوقعة 

(تدريس السلوك المروري في المدارس ) 3(توعية مرورية من خالل وسائل اإلعالم 

 ...!تطبيق عقوبات صارمة) 4

ـ وبعد أن أدليت برأيي ؛ قادني الفضول لمعرفة المحصلة التي وصل إليها 

من المشاركين يرون أن العالج هو تطبيق عقوبات % 44االستطالع ، فوجدت أن 

 ...!صارمة

 % !!44ـ طبعاً فرحت لسبب ؛ وهو أنني واحد من هؤالء الـ 

ـ المصادفة قادتني لتلقي اتصال من صديق عزيز من الرياض يسألني فيه سؤاالً ـ 

 !لماذا عجزنا عن تطبيق نظام مروري صارم ؟: أظنه مهماً ـ يقول فيه

لماذا ال يوجد لدينا نظام مروري : ـ وجدت نفسي بالفعل أكرر نفس السؤال

 !؟...صارم

ـ وحده النظام المروري الصارم هو من سيوقف هذه الحرب اليومية الدائرة في 

ـ وحده النظام المروري الصارم من سيردع صاحب سيارة تسير بسرعة... شوارعنا

وحده من سيردع صاحب سيارة أخرى تسير .. كلم في طريق المدينة وسط جدة160

 ...!بنفس السرعة على طريق الملك فهد في الرياض

ـ مللنا المطويات والبروشورات واللوحات الضوئية والبرامج والندوات وغرف 

 ...!نريد نظاما مرورياً صارماً.. العمليات

ـ وحده النظام المروري الصارم من سيجعلنا نخرج من منازلنا آمنين مطمئنين ، 
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 !ونعود إليها أكثر أمناً وطمأنينة 

ـ بالمناسبة المنطقة الوحيدة ـ تقريباً ـ التي تقود سيارتك فيها بهدوء بال ـ إلى حد 

 !؟..ما السبب برأيكم... ما ـ هي المنطقة الشرقية

 !؟.ـ هل تحتاج معرفة السبب الستطالع رأي آخر

 ..!ـ ال أظن ذلك 
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السنة الثالثة) 1060(م العدد 2003  أغسطس 25هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  27االثنين 

 
 

 

 ...!! خالد بن فيصل وفيصل بن خالد

 صالح الشيحي

 "كيف تصف لنا الملك خالد ؟ " 

نياته ... عفوي... صريح... بسيط... رجل ورع: " ـ األمير طالل بن عبد العزيز

 ".صافية جدا، ومحب للغير -حقيقة األمر-صافية

، الذي )شاهد على العصر(، في برنامج "طالل بن عبد العزيز"ـ شهادة قدمها األمير 

 م ـ2000استضاف سموه، وعرضته قناة الجزيرة قبل ثالث سنوات ـ ديسمبر 

ـ ثماني حلقات كاملة كانت من أجمل، أو أمتع، ما عرضته الفضائيات العربية خالل 

 ...!تحدث فيها األمير ـ كعادته هو اآلخر ـ بسيطاً عفوياً صريحاً... تلك الفترة

 ـ اخترت المقطع اآلنف الذكر، لسبب واحد فقط،

ـ نائب " فيصل بن خالد بن عبد العزيز" ـ وهو أنني لم أشأ أن أشير إلى األمير 

.. رحمه اهللا رحمةً واسعة"أمير منطقة عسير ـ دون أن أذكر والده الملك خالد 

 ".. وأسكنه فسيح جناته

وجدي " علي الموسى"ـ وقد كنت أنوي الحديث عنه، فسبقني الزميالن القديران والدي

 ..!! على التوالي" محمد الحميد"

ـ وقد كنت أنوي االتصال به لتهنئته بهذه الثقة الملكية، وفوجئت به يتصل بي قبل 

 ...!!توجهه لمنطقة عسير بأربع وعشرين ساعة

 ...!ـ كنت محرجاً فلم يترك لي شيئا ألقوله

 ..! ـ لم يبق لي سوى الخجل ؛ فقد أتيت متأخراً كعادتي

ـ أزعم أن لدي عذراً ؛ وهو أنني ما زلت حائراً حتى اللحظة ؛ ال أعرف هل أهنئه 

 !؟..بهذا االختيار، أم ُأعزيه

ـ فأنا أعلم جيداً أنه ليس عمر وحده من سيسأل ؛ فلو عثرت بغلةٌ في عسير، لسألهما 

 ؟... لماذا لم تسويا لها الطريق: اهللا أيضاً ـ أمير عسير وهو ـ 

 ..!ـ المسؤولية كبيرة

 ... ـ ال أملك سوى أن أسأل اهللا أن يمنحهما الصحة والعافية

 ..!ـ وأسأله عز وجل أن يمنحهما البطانة الصالحة ـ وهذا هو المهم
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السنة الثالثة) 1059(م العدد 2003أغسطس  24هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  26األحد 

 
 

 

 ..!!ماجد عبد اهللا

 صالح الشيحي

 ...!لدي قناعة بأن ثمة شبهاً كبيراً بين الكاتب اليومي والعطّار

 ...!ـ بين العمود اليومي، ومحل العطارة

بدءا من الحبة السوداء ... ـ ليس ثمة غرابة؛ فمحالت العطارة، تجد فيها كل شيء

 !!.وقشر الرمان والكركم، وصوالً إلى المقويات الجنسية

بدءاً من قضايا البطالة ... ـ األعمدة هي األخرى يفترض أن تجد فيها كل شيء

 !!.والفساد واالختالس، وحتى قضايا الفن والطرب والشعوذة

ـ الفرق بينهما أن العرب حكَمت على العطار بأنه ال يصلح ما أفسده الدهر، فيما 

 !الكاتب ما زال يحاول

ال يصلح الكاتب ما أفسده : ـ أظن ـ والظن أكذب الحديث ـ سيقال يوماً

 ...!!المسؤول

 !ـ ال أدري ما الذي فتح موضوع العطارة؟

هماً يومياً معاشاً لدى شريحة: ـ فقد كنت أود الحديث عن الرياضة هذا اليوم؛ بصفتها

 ...!عريضة من المجتمع

سأتحدث عن أكثر القضايا الرياضية غرابة .. ـ سأخبركم عن ماذا سأتحدث بالضبط

 ...!في الوسط الرياضي السعودي

 "..!ماجد عبد اهللا"ـ أعني بها قضية حفل اعتزال 

ـ يسألني أحد الزمالء عن دور أصدقاء ومحبي هذا النجم الخلوق؛ لم أزد على أن 

 "..!ويشقى به حتى المماِت أقاربه.. من الناس من يغشى األباعد نفعه: "قلت له

أن تقطع هذا ) الرئاسة العامة لرعاية الشباب (ـ بعيداً عن االسترسال، أطالب 

 "..ماجد عبداهللا"الصمت الرهيب، وتقوم بتكريم 

 !ـ إن لم يكن من أجله فعلى األقل ليسترونا أمام إخواننا العرب

فنادي النصر سينفي .. ألننا مللنا من األسطوانة المشروخة) الرئاسة(ـ وخاطبت 

أعضاء .. رئيس النادي سينفي.. مسؤوليته عن عدم إقامة حفل طيلة هذه السنوات

 ...!أظن أن الالعب نفسه سينفي.. الشرف هم اآلخرون سينفون مسؤوليتهم
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ـ أخشى أن نكتشف بعد كل هذه السنوات العجاف أن الشخص المسؤول عن عدم 

 ..!! إقامة الحفل هو بواب النادي
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السنة الثالثة) 1058(م العدد 2003أغسطس  23هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  25السبت 

 
 

 

 !! ألف مريض نفسي في هذه المدينة  40

 صالح الشيحي

وقلت إن شيئين مما ينشر في " يتنافسون على حسابنا"كتبت قبل فترة تحت عنوان 

 ..!الصحف اليومية، البد من تجربتهما لكي نتعرف على حقيقتهما

 ..!تحدثت عن األول وهو اإلعالنات

 ..!ـ وأرجأت الحديث عن الثاني وهو الدراسات الطبية

طرف الخيط اآلخر، وألمحت " عزيزة المانع"ـ يوم أمس، التقطت الزميلة القديرة 

إلى دراسة حديثة عن عوامل " نموذج الدراسات العلمية في العالم العربي"تحت عنوان 

 .السعادة الزوجية

 )!أحدث وأهم دراسة من نوعها(ـ وهي ـ حسبما تنقل لنا ـ تعد 

 ..!أشرفوا على إعدادها) فريقا من علماء النفس(ـ كما أن 

 ..!ـ تعالوا نسمع نصيحتين فقط مما أوردته هذه الدراسة

حتى ال , ـ على الزوج أن يكون حذرا في إطراء زوجته والتحبب إليها ومداعبتها

 ..!ينتقص ذلك من قدره في عينها

ـ على الزوج أن يتذكر أن الطلبات التي يطلبها من زوجته هي من حقه وليس 

 ..!للزوجة أن تعترض

 )..!عبث الدراسات الطبية(ـ هذا نموذج بسيط أوردته للتدليل على ما ُأسميه 

ـ غير أن ما يزيد الطين مئة بلّة، ما نقرؤه من تصريحات لبعض المتخصصين ـ أو 

 !هكذا يطلق عليهم

ـ آخرها ما أورده أحدهم في إحدى الصحف المحلية حيث أشار إلى أن هناك حوالي 

 ..!في مدينة الرياض وحدها) مريض نفسي(أربعين ألف 

 !؟..ـ تصريح عجيب؛ أليس كذلك

ـ بقي أن أشير إلى أملي من الزمالء في اإلعالم الصحي بوزارة الصحة بتتبع مثل 

 .تفنيد بعضها: هذه التصريحات والدراسات، وتكذيب أو قل

 ..!ألفا 40ـ خاصةً ما يثير منها الفزع؛ كحكاية الـ 
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السنة الثالثة) 1057(م العدد 2003أغسطس  22هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  24الجمعة 

 
 

 

 ..!ُجمعةٌ أخرى 

 صالح الشيحي

 ..!سريعة هي األيام 

 ..!أصبحنا ال نكاد نلحقها 

 ...!ـ الجمعة الماضية نقلنا بعضاً من هموم المواطنين، وكأننا تحدثنا يوم أمس

 ...!ـ لم تكد تصل هذه الجمعة حتى امتأل جراب الحاوي 

 ...ـ مهما حاولنا االبتعاد ؛ ليس لنا وقود أغلى من القارئ 

كتب لي تحت عنوان ال يجدون مصلى للجمعة ـ " .. سلمان عسكر" اللبق"ـ زميلنا 

في محافظة رجال ألمع ، يضعون هذه األمانة بين " شصعة ألبنا " أهالي وادي :" قائالً 

عدد السكان هناك كثير جدا، وهم بحاجة لمد يد العون في بناء مسجد جامع ... يديك 

 "يتوفر فيه مسجد للنساء باإلضافة لملحقاته من مغسلة موتى وسكن لإلمام

هم يعانون في صالة الجمعة وغيرها من الفرائض باإلضافة للصلوات في : "ـ ويقول

رمضان، من عدم وجود مسجد يجمعهم ؛ فالمسجد الموجود حاليا بناؤه قديم ومساحته 

ضيقة جداً ولم يعد يتسع للمصلين بل أصبح المصلون عرضة للشمس واألغلبية 

يتجهون من وقت مبكر جدا إلى أماكن بعيدة ألداء الصالة ، علما بأنه تم تحديد موقع 

 .."سلمان عسكر/ محبك وعاشق قلمك.. إلنشاء مسجد جامع واألرض جاهزة 

 ...!ـ هذا الصوت وصل، غير أن ثمة أصواتاً لم تصل يا وزارة الشؤون اإلسالمية 

يشكو من عدم نقل زوجته، " زينة أبو هداية"زوج المعلمة " عبد اهللا محمد عسيري"ـ 

 !ويتظلم من كونها تستحق النقل ولم تنقل

ـ وهذه الرسالة ليست الوحيدة التي تتحدث عن عدم شمول مستحقات النقل بحركة 

 . النقل، هناك الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص

 !؟...هل تتم حركة النقل بمعايير غامضة حتى تعلو احتجاجات الناس : ـ السؤال

ـ لماذا ال تعمل الوزارة على إزالة اللبس من عقول الناس، أو االعتراف 

 !؟...بالخطأ 

 ...!ـ ال أظن أن عملية نقل بهذا الحجم من األسماء ستخلو من الخطأ

 ..!ـ الناس على حق، حتى تتضح لهم األمور يا وزارة التربية والتعليم 
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السنة الثالثة) 1056(م العدد 2003أغسطس  21هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  23الخميس 

 
 

 

 ..!صهريج

 صالح الشيحي

جنرال (أن دراسة قامت بها شركة " الوطن"سررت وأنا أقرأ هذا األسبوع في 

من قرارات شراء السيارة في السعودية تأخذ في % 40أشارت إلى أن ) موتورز

 ...!االعتبار رأي ربة البيت

وكالء , ـ حيث ذكر مدير المبيعات والتسويق في شركة التوكيالت العالمية للسيارات

إلى , أن عدداً من الشركات تفكر بتخصيص صاالت عرض للسيدات, جنرال موتورز

... وأن السيدات يمثلن نوعين من الزبائن. جانب حمالت إعالنية توجه إليهن تحديدا 

وأخرى تشارك ... امرأة عاملة تشتري السيارة الستخدامها الشخصي بواسطة سائق

 ...!زوجها أو أهلها في قرار شراء السيارة

ـ يتم ذلك ـ وفقاً لمدير المبيعات نفسه ـ من خالل زيارة المعرض مع زوجها أو 

 !أهلها الختيار شكل ولون السيارة

 !؟...ـ هل يدل على زيادة الوعي بأهمية رأي المرأة

ـ طبعاً أقول هذا الكالم وأنا لست معنيا؛ سواء أقادت المرأة في بالدنا السيارة أم 

 ...!ال

 ...!ـ سواء امتلكتها أم ال

 ...!أم مرسيدس أم صهريج مياه كبير BMWـ سواء أقادت 

 ...!ـ سواء أكان لون سيارتها فوشياً أم بحرياً

 ...!1003أم  2003ـ سواء أكان موديلها 

 ...!ـ لست معنياً بذلك وغير ذلك

ـ لست معنياً بكل هذه القصص التي نسمعها يوما تلو آخر لنساء يقدن سياراتهن 

 ...مضطرات

 !وما الذي يعنيني في هذا كله إذن؟: ـ لعلكم تتساءلون 

 ...إنه اإليمان بأهمية قرار المرأة: ـ وأقول لكم 

ـ فقط ألن الحاجة ألي أمر، ال تستند على القرار، بقدر ما تستند على حاجات 

حاجات ورغبات أي مجتمع وقناعاته، هي التي تستصدر : المجتمع وقناعاته ـ بمعنى
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السنة الثالثة) 1055(م العدد 2003أغسطس   20هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  22األربعاء 

 
 

 

 ...!! بين الحصص

 صالح الشيحي

 ..أخيراً وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام مكافحة التدخين

التدخين في أماكن عديدة ، منها ما كان مشموال ) يحظر(ـ هذا المشروع الصحي 

 ..بقرارات سابقة ومنها ما شمله هذا القرار 

ـ من بينها ـ كما ورد في ثناياه ـ المرافق والساحات المحيطة بالمساجد وكذلك 

الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية 

والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة ووسائل النقل العامة 

 ..البرية والجوية 

.. ريال على كل من يخالف ذلك  200ـ حيث نص النظام على غرامة مالية مقدارها 

 

والذي ) مجلس الشورى(ـ إلى هنا واألمور تمام ؛ غير أنني كنت بالفعل أتمنى من 

، أقول كنت أتمنى منه أن أضاف بعض الفقرات )مجلس الوزراء(رفع هذا القرار لـ

المهمة جداً للقرار ـ أظنها أهم ما كنا ننتظر، وأعني بها حظر بيع التدخين لمن هم 

 ..!دون الثامنة عشرة والتي نادينا بها حتى بحت أصواتنا

 ..!ـ حظر تدخين المعلمين أمام بوابات المدارس بين الحصص 

..!ـ حظر التدخين في االجتماعات ـ على األقل حتى تنتهي هذه االجتماعات بسرعة

ـ حظر التدخين في المطارات ـ تحديداً ـ بالمناسبة ، مطاراتنا وحدها من يدلل 

المدخنين ، حيث تضع لهم في كل مكان منفضة سجائر بيضاء معدنية يتم تنظيفها 

 ..!!باستمرار ، بل وتبيع لهم الدخان

مع هموم الناس ؛ وإن كنا ) مجلس الشورى(ـ على كل حال ، جميل جدا أن يتفاعل 

نأمل أن يدخل، ويتغلغل أكثر، إلى صلب اهتماماتهم وآالمهم ، تلك التي نقلناها، 

 ..!ومازلنا ننقلها ليل نهار

 !؟..ـ وهل ثمة اهتمام يشغلنا غير اهتمامات الناس
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السنة الثالثة) 1054(م العدد 2003  أغسطس 19هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  21الثالثاء 

 
 

 

 ..!أظنه اقتراحاً جيداً 

 صالح الشيحي

، على " الريس"و ) سوبر ستار(يسألني أحد القراء لماذا لم أتفاعل بشكل كاٍف مع 

 ؟...التي ترافقت مع انتخاب الصوت العربي الواعد" الهيصة" األقل تزامناً مع هذه 

ـ لم أكن في سعة من الوقت؛ لكي أبين له أن الركض وراء ذلك يحتاج للياقة من نوع

 !خاص ال أمتلكها 

ـ غير أنني بطبيعة الحال أسعى المتالكها قريباً جداً عبر االحتكاك المباشر بذوي 

 ..!وذوات االختصاص

 ! ـ إذن ما المانع ؟

كنت ـ وال أقول ذلك تزلفاً وال تملقاً ـ كنت مهتماً إذ ذاك ؛ بتوجيه : ـ سأخبركم 

سمو ولي العهد بنقل تقديره واعتزازه ـ والذي هو اعتزازنا وتقديرنا في ذات الوقت 

ـ لكل ضابط وفرد وموظف من منسوبي األجهزة األمنية ، كنت سعيداً جداً بتثمينه 

 للتضحيات التي قدمها رجال األمن وما اتسموا به من شجاعة وإقدام ،

ـ وكنت فرحاً ـ واهللا ليس تملقاً ـ لرد سمو وزير الداخلية ، رجل األمن األول ، 

 ..والذي نظر إلى أن ذلك وسام شرف يعتز به رجال األمن 

ـ هذا ، وغير هذا كان شغلي منذ أن بدأ الوطن والمواطن حربهما على من أراد 

 ) .. المواطن(وإرهاب هذا ) الوطن(زعزعة أمن هذا 

 " !سوبر ستار"ـ أمر آخر كان يشغلني منذ فترة عن متابعة 

ـ األمر يتمثل في اقتراح أود تقديمه لسمو ولي العهد ، بأن يمتد تكريم شهداء الوطن 

من منسوبي األجهزة األمنية، ليشمل تسمية الشارع الذي يقع عليه منزل الشهيد باسمه 

 ..، عرفانا له بما قدمه للوطن ، وبما قدمه لنا كمواطنين 

 ..سبقتنا إليه في مواقف مشابهة دول مجاورة عديدة .. ـ أظنه اقتراحا جيدا

ـ فقط كل ما آمله، إن تمت الموافقة على هذا االقتراح ـ وهو ما أتوقعه ـ أن يجد 

 ..!!سبيله نحو التنفيذ بعيداً عن مقاصل اللجان 
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السنة الثالثة) 1053(م العدد 2003  أغسطس 18هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  20االثنين 

 
 

 

 "...! يا من شرى له من حالله علّة "

 صالح الشيحي

كل سنة بعقد، واستلمت مبلغ .. يقول قمت بتأجير منزلي ألحد األشخاص لمدة سنتين 

بعد ذلك طالبني المستأجر بتجديد العقد دون أن يدفع مقدما، فرفضت ذلك، .. السنتين

لكنه رفض، واستمر حتى وصل به .. وطلبت منه إخالء المنزل في مدة مناسبة له

خمس سنوات دون أن يدفع : تخيل.. الحال إلى أن أقام في منزلي لمدة خمس سنوات

 ..!لي رياالً واحداً

بل .. ـ شكوته مراراً، وأحضر لقسم الشرطة عدة مرات، وال أعلم كيف كان يخرج

غير (إن األمر وصل به إلى أن أسكن أخاه وعائلته في الدور السفلي من منزلي 

 ..! أصالً) المؤجر له

ـ اضطررت للمطالبة بخروجه طوال خمس سنوات بالطرق القانونية، لكن لألسف 

وأصبحت .. القانون كان مليئاً بالثغرات، التي جعلته يلوذ بالفرار في كل مواجهة معه

 ..! أدور في حلقة مفرغة ما بين الشرطة واإلمارة والحقوق المدنية

وقد .. ـ أنا اآلن على وشك التقاعد، ومضطر للعودة للرياض ألسكن في منزلي

شريطة أن يحضر للحقوق المدنية .. تحصلت على صك شرعي يثبت حقي في اإليجار

لتنفيذ األمر؛ فهو قد خرج من المنزل وال نعلم أين ذهب، وعندما طلبت من الحقوق 

 -على األقل -المدنية السماح لي بفتح منزلي، أخبروني بأن المسألة سوف تستغرق 

 ..!!والبيت مغلق وخال) ثمانية أشهر(

وأنا اآلن في السنة . ـ أشهد اهللا على صدق ما ذكرت ولدي جميع ما يثبت أقوالي

وأنا أحملك هذه األمانة إلى يوم الدين بأن توصلها أو تنصحني .. السادسة من قضيتي 

 ؟ ..بماذا أفعل

حكاية أن أقوم بإيصالها؛ هاهي قد وصلت للمسؤولين في شرطة : ـ شوف يا صاحبي

 الرياض من خالل نشرها؛ 

ـ لكن حكاية أن أنصحك ماذا تفعل؛ فالحقيقة أنني ال أجد ما أنصح به نفسي فضالً 

 !عن نصيحة اآلخرين

: ـ غير أن هذا لن يمنعني عن نصيحتك بأن تلجأ حالياً لألمثال الشعبية المسلية، نحو

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

Page 1 of 2"يا من شرى له من حالله علّة "...!

8/18/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-18/writers/writers12.htm



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

 ..! يا اهللا عسى ما تكره النفس خيرة "

 

 

Page 2 of 2"يا من شرى له من حالله علّة "...!

8/18/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-18/writers/writers12.htm



السنة الثالثة) 1052(م العدد 2003أغسطس  17هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  19األحد 

 
 

 

 ...! يتنافسون على حسابنا 

 صالح الشيحي

ـ شيئان مما ينشر في الصحف اليومية، البد من تجربتهما لكي نتعرف على 

 ...!حقيقتهما

 !ـ البد من تجربتهما؛ كي نعرف ما يذهب جفاء، وما يمكث في األرض

 ...!ـ األول اإلعالنات

 ...!ـ والثاني الدراسات الطبية

، فيما هو في الثانية ـ على األغلب ـ "مقدور عليه"ـ غير أن الثمن في األولى 

 !مصيبة

 .. ـ دعونا نتحدث عن اإلعالنات

 ...!ـ مشكلة اإلعالنات الوحيدة أن أمرها محير

ـ حرب مشتعلة تشتد ضراوتها يوماً تلو آخر، عشرات الخدمات والبضائع والسلع 

 . واألصناف المتنوعة، تقابلها إعالنات بنفس العدد أو أكثر

ـ حرب شرسة، عاصفة، مفتوحة، مفرودة العضالت ـ أشبه ما تكون بحرب 

العصابات ـ بين شركات إعالن، محترفة، تضم في أروقتها خبراء، ليس لهم هم 

 ...!سوى إقناع المستهلك بشراء هذه السلعة، دون غيرها

ـ عبر الصحف، والمجالت، واإلذاعة، والتلفزيون، والميادين العامة، والسيارات 

اإلنترنت ـ حجم اإلنفاق اإلعالني عبر اإلنترنت في العالم العربي : المتنقلة، وأخيراً

 ...!م ـ وغيرها كثير 2005مليون دوالر عام  70سيبلغ 

إن المنِتج يحتفظ بكم هائل من "ـ يقول رئيس إحدى شركات اإلعالن العربية 

 "!المخزون السلعي والبد في النهاية أن يسعى لبيعه

ـ طبعاً هو لم يبين أنهم سيحققون للمنِتج والمنتَج ـ معاً ـ بيعاً سهال سلساً سريعاً، 

 ...!!سيتم بأي شكل

 ..ـ تزداد حيرة المستهلك، وربما ازدادت خسارته المادية 

ال على المعلن من اإلعالم، وال على السلعة من ... ـ والمعضلة أن ال رقابة صارمة

 ...!وزارة التجارة
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السنة الثالثة) 1051(م العدد 2003أغسطس  16هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  18السبت 

 
 

 

 "..!!طوِّروه أو غيِّروه"

 صالح الشيحي

هذه الصورة تجعلني أشعر بأن هذا المطار الدولي يقع : "دعونا أوالً نبدأ بهذه العبارة

 .."!في إحدى الدول اإلفريقية الفقيرة وليس في أغنى دولة عربية وخليجية

من قالها ذات يوم في حديث له عن " عبد العزيز النهاري"ـ أظنه صديقنا الدكتور 

 ..!مطار الملك عبد العزيز بجدة

ـ اآلن، بعيداً عن المطار كمنشأة، ال تتسق والتطور المذهل الذي تشهده المملكة، أود 

بعض موظفي هذا المطار ) أوهم(إنني ال أدري حقيقة من الذي أقنع ـ أو قل : القول

ـ تحديداً ـ بأن هؤالء المسافرين إنما يسافرون مجاناً، وإنما هم اآلن يعملون في 

 ..! منازلهم، وليسوا في مطار حكومي ودولي

ـ مصيبة أن يمتدح الزائر جدة وفعالياتها، ويأتي شاكياً متذمراً من سوء تعامل 

 ..!موظفي مطارها

ـ في معظم مطارات العالم تستطيع ـ مثالً ـ أن تتحدث مع الموظف المسؤول عن 

بطاقات صعود الطائرة، تستطيع أن تلمس النظام واالنتظام، في مطار الملك عبد 

 !العزيز أنت واهم يا صديقي

ـ في معظم مطارات العالم تستطيع أن تحدد مكان جلوسك في الطائرة، تجد من 

 ..!يرشدك ومن يجيب على أسئلتك، في مطار الملك عبد العزيز أنت واهم

ـ في معظم مطارات العالم تستطيع أن تسأل عن إمكانية تأكيد حجزك وتجد الجواب 

هادئا مطَمئناً، يتم استقبالك بابتسامة ويتم توديعك بأخرى، في مطار الملك عبد العزيز 

 ..!!أنت واهم

ـ إذن فهي دعوة جادة، وملحة، وصادقة، لغربلة موظفي هذا المطار، إعادة تأهيلهم، 

تدريبهم، تعويدهم على حسن االستقبال والتعامل واللطافة واللباقة، وتحديداً موظفي 

 )..الكونترات(
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السنة الثالثة) 1050(م العدد 2003أغسطس  15هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  17الجمعة 

 
 

 

 نشر غسيل 

 صالح الشيحي

 ...!اليوم الجمعة، ومن ذكريات الماضي أن كان الغسيل ينشر كل يوم جمعة

 !متفرقة من أشياء شبيهة بقطع الغسيل) قطع(ـ ما يلي 

هموم بعض الطلبة الجامعيين؛ أنشرها كما جاءت حرفياً دون تعديل أو : ـ بمعنى

 !حتى تلطيف

أموال الجامعة المفروض أن تساعد الطالب ال أن ... األخ صالح: "ـ القطعة األولى

تصرف في منتديات ولقاءات بين أعضاء هيئة التدريس دون أن يحضرها سوى اثنين 

أو ثالثة وهم قلة وبعد اللقاء يتناولون العشاء على الرغم من أن هناك طالبا يموتون 

 !جوعاً لتأخر المكافآت

يستطيع أن يرسب من يشاء وينجح من (....) بعض دكاترة جامعة : "ـ القطعة الثانية

يشاء حسب مزاجيته وأنت وحظك، صدقني إن ارتاح لك مزاج الدكتور ستنجح عنده 

أنا ال أتكلم عن هذه المسألة من موقف أو وجهة نظر شخصية، "... زي سالم عليكم"

فأنا خلفي الكثير من طالب الجامعة يعانون، الذين حين أخبرتهم أني سأكتب لك، 

عاشوا على أمل بسيط أن يسمع المسؤولون والمجتمع عن معاناة فئة تعيش حالة 

 !صعبة مع بعض الدكاترة ومزاجياتهم

أنا طالب في جامعة الملك سعود كغيري من طالب هذه الجامعة : "ـ القطعة الثالثة

نعاني األمرين، ونعيش حاالت نفسية صعبة، وقمعا من بعض دكاترة وأساتذة الجامعة 

 "! الذين تم إعطاؤهم صالحيات غير محدودة

من المفترض أن الجامعة هي منارة للعلم يشع منها العدل والحق : "ـ القطعة الرابعة

غابت عنهم هذه المبادئ؛ والدليل(...) والمساواة، غير أن المشكلة أن مسؤولي جامعة 

قيام الجامعة بالتعاقد مع إحدى المكتبات بتصوير مذكرات مقررة على الطلبة؛ أما ما 

ليس لدي إحصائية بعدد المكتبات ومحالت (مكتبة وخدمات طالب  100يقرب من 

فقد حرمت من هذا الحق، هل يعقل أن تقوم الجامعة بذلك دون ) خدمة الطالب في جدة

أن تكون هناك فرص متساوية عن طريق مناقصة، أو غيرها من اإلجراءات التي 

 " تستند على مبادئ العدل والمساواة
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السنة الثالثة) 1049(م العدد 2003أغسطس  14هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  16الخميس 

 
 

 

 ...!! الوقت المالئم 

 صالح الشيحي

يوم أمس هجوماً كاسحاً على معالي وزير " عبد العزيز الجار اهللا"شن زميلنا العزيز 

 ...!الصحة 

ـ الوزير الشاب الذي طاف ثالثة أرباع البالد خالل الشهر األول من تسلمه لوزارة 

 ! الصحة 

ـ فقط ألنه وجد تهنئة منشورة في إحدى الصحف من الوزير لمسؤولين في الشؤون 

 !الصحية في الحرس الوطني 

 !؟...ـ هل نستطيع القول إن هذا الهجوم تم دون أدنى مبرر مقنع 

 ...!ـ أعتقد ذلك 

ـ معظمنا يقف ضد هذه التهاني أياً كانت ولمن كانت، غير أن األحرى بالزميل 

إن الحسنات يذهبن " أن يتعامل وفق  -طالما أنه يرى ذلك أيضاً -العزيز 

 " ...!السيئات

ـ نعم أدرك جيداً إن مقتضيات العمل الصحفي تقضي بأال ندع شاردة وال واردة إال 

 ..انتقدناها ؛ غير أن الشرط المهم أن يتم اختيار الوقت المالئم لطرحها

عبد "ـ على كل حال هي مالحظة عابرة ـ أو قل عتب عابر ـ للزميل العزيز 

ال نريد رجل أعمال يستفز أبناء: "، صاحب القلم الجميل الذي كتب به ذات يوم"العزيز

هذا الوطن ويخلق لديهم حس اإلقليمية والفئوية البغيضة، ال نريد أحداً يتاجر فينا فهذا 

الوطن بني على وحدة اإلنسان والجغرافيا فلسنا محتاجين إلى أشخاص يحملون معاول 

الهدم بأموالهم ونفوذهم تحت مباركة جهات حكومية رسمية وتغلب الوجهاء على عامة 

الناس ويرسلون رسالة مضمونها البقاء الحضاري للمحافظات الغنية أما اآلخرون 

 "..!فعليهم أن يقبلوا دور الفقير وينتظروا مشروعات الدولة

ولو من  -ـ كنت أتمنى بالفعل من هذا القلم الجميل الرائع، بروعة صاحبه، أن يشير 

مليون ريال لتقديم أرقى الخدمات الصحية والطبية  2300إلى استثمار  -بعيد 

للمواطنين عبر البدء بتشغيل المرحلة األولى لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض والتي 

تعتبر من أكبر الوحدات والمجمعات الطبية في الشرق األوسط، ذلك بعد أقل من شهر 
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 !؟..لحقيبة الصحة" المانع"من تسلم الدكتور

 "..!عبد العزيز الجار اهللا"ـ إذن فهو عتب المحب يا 

 

 

 

Page 2 of 2الوقت المالئم ...!!

8/15/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-14/writers/writers12.htm



Send mail to webmaster@alwatan.com.sa with questions or comments about this web site.

السنة الثالثة) 1048(م العدد 2003أغسطس   13هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  15األربعاء 

 
 

 

 ..! راجعنا بعد أغسطس

 صالح الشيحي

 )..! مكانك في القلب.. المكتب مكان العمل.. صديقي(

ـ عبارة لطيفة أتذكر أنني تحدثت عنها العام قبل الماضي، وقلت إننا طالما وقفنا 

..! ننتظر هذا الموظف أو ذاك ليفرغ من محادثة صديقه القابع في هذا الكرسي الوثير

ـ وقلت إننا لطالما وقفنا مذهولين أمام مدير هذه اإلدارة أو تلك، وهو يستقبل ضيفا 

 ..! ويتناول مع ضيفه حديثا إثر آخر.. تلو آخر

 ..! ـ يتنقل بالحديث ونحن نسمع

 ..! ـ يبيع ويشتري معه ونحن نسمع

 ..! ـ كل هذا يحدث ونحن نسمع

أنه يتوسط بصديقه هذا أو ) شعر األصلع(ـ وقلت أيضاً إن الطامة التي ينبت منها 

ضيفه ـ ال فرق ـ إلنهاء معاملة له في إحدى اإلدارات، فيما معامالت الناس نائمة 

 ..! في أدراجه

ـ أشير نحو ذلك كله، وسط درجات حرارة تشوي الخروف، ألنوه بأهمية الرفق 

 .. بالناس خالل هذا الشهر تحديداً

ـ وليس ثمة جديد في قولي، فقدرنا أننا نعيش في منطقة تعد من أشد مناطق العالم 

 ! حرارة

 ..! ـ وهذا ما يجب أن يدركه مسؤولو وموظفو الجهات التي تقتات على الروتين

ـ أولئك القابعون تحت المكيفات المركزية والناس يذرعون الشوارع جرياً خلف 

 .. تعقيداتهم

"! راجعنا بكرة"يسروا على الناس أمورهم ومعامالتهم، قللوا من ": عبيد الروتين"ـ يا 

 .. ـ قولوا للناس حسنا

 !!.."راجعونا بعد أغسطس: "ـ على األقل قولوا للناس
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السنة الثالثة) 1047(م العدد 2003أغسطس  12هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  14الثالثاء 

 
 

 

 " ..!!يا سامر الحي"

 صالح الشيحي

يسر القسم النسوي في مصلحة معاشات التقاعد أن يعلن لجميع : يقول اإلعالن

األخوات والمراجعات من متقاعدات أو مستفيدات وخاصة من كانت خارج مدينة 

دون حاجة (...) الرياض أنه باإلمكان إرسال المستندات المطلوبة على فاكس رقم 

 .لتكبد عناء السفر وذلك حرصاً من إدارة المصلحة على راحة المراجعات

ـ انتهى اإلعالن الذي نشر في هذه الصحيفة أواخر الشهر الماضي، لكن الحيرة التي 

 ..!خلفها لم تنته بعد

" مصلحة معاشات التقاعد"ـ قبل أن أنسى؛ سنتجاوز حكاية إغفال المسمى الجديد لـ

ـ فأنا ال أعلم ماذا تم " المؤسسة العامة للتقاعد: "أعني... والذي تم تجاهله في اإلعالن

 ..!بشأنها

 !!ـ وما يدريني لعل المسمى الجديد تم إقراره ليالً

أعان اهللا كل من يتقاعد في هذا البلد في ظل هذه : ـ على كل حال؛ قلت غير مرة

األنظمة المعقدة التي تحاصره بها مصلحة معاشات التقاعد، لذلك فإن كنا نقف بإعجاب

بالغ لهذه الخطوة التي أعلن عنها القسم النسائي في مصلحة معاشات التقاعد، فنحن 

) البهذلة(و) الشحططة(نقف بحسرة بالغة على حال المتقاعدين من الرجال، إزاء هذه 

بدءاً من أول يوم تقاعد، وحتى تقاعدهم من ... التي يتعرضون لها بين حيٍن وآخر

رق الحديد ... يا سامر الحي هل تُشجيك شكوانا:" الحياة نفسها ولسان حالهم يصرخ

 "..!!وما رقوا لبلوانا 

 !ـ هذا إن كانوا يسكنون بجوار البنك المختص بالمتقاعدين

ـ أما إن كانوا يسكنون في مدينة ال يوجد فيها فرع لهذا البنك، فال تملك إزاءهم سوى 

 !التعزية

ـ والمصيبة أن مصلحة معاشات التقاعد تدرك جيداً ـ حسبما ورد في اإلعالن ـ أن 

 "!تكبد لعناء السفر"هناك 

ـ ولذلك فهي قد أراحت ـ عبر قسمها النسائي ـ المتقاعدات أو المستفيدات من 

 )..!وعثاء السفر(
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السنة الثالثة) 1046(م العدد 2003  أغسطس 11هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  13االثنين 

 
 

 من سيدفع الثمن؟

 صالح الشيحي

 "أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب"

 !تجار العقار) بعض(ـ اكتشفت أن هذا هو الشعار المعتمد لدى 

 .كبار وصغار تجار العقار... ـ ليس بعد فقد اكتشفت حرباً ضروساً بين فئتين

 .ـ اكتشفت أمراً مهماً آخر

ـ هذا األمر األخير ذكرته خبيرة عقارية يوم أمس، حيث تقول إن انتعاش سوق 

العقار في جدة يعود إلقبال أصحاب الدخل المحدود على شراء األراضي الواقعة في 

 .عن الخدمات الهامة والضرورية) بعيدة(مخططات 

ـ هذا هو المؤلم، أي إن التجار يعملونها عبر أكثر من طريقة، فيهرب المواطن نحو 

 .المخططات البعيدة عن الخدمات، وبالتالي تدفع وزارات الخدمة الثمن

 .فئة مؤذية... حديثنا عن فئة معينة منهم. ـ طبعاً حديثنا ليس عن كل التجار

ـ قلت عنها ذات مرة إنها ـ تكنز األراضي ليالً وتبيت الليل حارسة لها ال ينتفع 

ال يمتد خيرهم ... ال جار ال مشروع إنساني ال جمعية خيرية... منهم شاب أو أسرة

 .لحي وال لميت

مهنا " ـ لست بحاجة للتدليل على كالمي، أمامي اآلن ـ كمثال ـ رسالة من األخ

ـ تاجر عقار في الحدود الشمالية ـ يعترف فيها بوجود هذه الفئة " هايل المهوس

السيئة من التجار، غير أنه يأمل أن يمتلك المواطن خاصية الفرز في تعامله مع 

 .هؤالء

ـ التكرار غير مجد، واإلطالة عديمة جدوى، غير أنني ما زلت أتمنى من وزير 

متابعة وضبط أسعاره على األقل ...الصناعة والتجارة أن يتدخل لمراقبة سوق العقار

حتى ال تدفع الحكومة ثمن هروب المواطنين ـ كما ذكرت الخبيرة ـ نحو 

 .المخططات البعيدة مما يعني أعباء أخرى على ميزانية مرهقة
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السنة الثالثة) 1045(م العدد 2003أغسطس  10هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  12األحد 

 
 

 عناية مركزة طويلة األجل 

 صالح الشيحي

بعث لي برسالة لطيفة، وافية، يوضح لي فيها بعض " سلطان بن سلمان"سمو األمير 

سلمه / سعادة األستاذ صالح الشيحي: "خطط وبرامج الهيئة العليا للسياحة، يقول فيها

إشارة إلى مقالكم المنشور في العدد رقم : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد.. اهللا

كيف لنا (هـ بعنوان 24/5/1424الصادر يوم الخميس " الوطن"من صحيفة  1028

الذي علقتم فيه على حديثنا حول إيجاد سياحة حقيقية، وإعادة هيكلة ) أن نحقق ذلك؟

صناعة السياحة في المملكة، نود أن نشكركم في البداية على اهتمامكم بقطاع السياحة، 

ونؤكد لكم اتفاقنا معكم حول ما تعانيه صناعة السياحة في المملكة حالياً من مشكالت 

ومعوقات، لكننا ال نعتقد أن هذه المشكالت والمعوقات ستكون عائقاً أمام نمو سياحة 

 .وطنية قيمة ومميزة

ولذلك تعمل الهيئة في هذه المرحلة على تأسيس : "ـ ويقول في جزء آخر من الرسالة

الشراكات، وبناء الشركاء من خالل توقيع مذكرات الشراكة مع إمارات المناطق 

والوزارات والمؤسسات الحكومية، وتنفيذ برامج التخطيط السياحي، وتأسيس تنظيمات 

سياحية في المناطق والمحافظات، وغير ذلك من الخطوات التي ستكون كفيلة ـ بإذن 

اهللا ـ بتحقيق النقلة المستهدفة في قطاعات السياحة وإعادة هيكلتها، ومن ثم حل الكثير

 .من المشكالت التي تقف في طريق نمو السياحة الوطنية وتطورها

نجدد لكم الشكر، وندعوكم إلى زيارة مقر األمانة العامة للهيئة .. أخيراً: "إلى أن يقول

العليا للسياحة لالطالع عن كثب على الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق تنمية السياحة 

الوطنية والتغلب على المعوقات التي تقف في طريق هذا الهدف، كما يمكنكم االطالع 

على ملخصات الدراسات والمسوح التي أجرتها الهيئة ومن ضمنها دراسات حول 

معوقات االستثمار في القطاع السياحي من خالل موقع الهيئة على اإلنترنت 
www.sct.gov.sa 

 ".سلطان بن سلمان بن عبد العزيز/ وتقبلوا تحياتنا،،، األمين العام

ـ الحقيقة يا سمو األمير أننا ال نملك أمام هذا الحماس والروح الوطنية، إال أن ندعو 

 ..لكم بالتوفيق، فقط ثق أننا ما تحدثنا إال من أجل هذا الوطن فالمسؤولية مشتركة
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السنة الثالثة) 1044(م العدد 2003أغسطس  9هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  11السبت 

 
 

 

 ..! صورة سيئة للمواطن

 صالح الشيحي

 " !أبو سعود" إخواننا في الشام يكنُّون أي مواطن سعودي بـ 

 "..!أهلين أبو سعووود" ـ غير أنهم يشبعونها مداً أثناء الحديث ، فتخرج

سنتحدث عن أحد المواطنين والذي سنطلق عليه .. ـ اليوم سنستخدم ذات االسم 

 " !أبو سعووود"مجازاً اسم 

 ..!شاهدناه في القاهرة : ـ التقيته برفقة مجموعة من األصدقاء ـ أو قل 

تقترب منه أكثر تفاجأ بأنه يشابه" .. أبو سنامين" ـ للوهلة األولى تظن أنك أمام جمل 

تنظر .. ال رقبة لديه .. رأسه يستند على كتفيه مباشرة .. قصير ممتلئ .. الخرتيت 

 !نحو ظهره تتذكر أسطوانة الغاز ، تتأمل بطنه تظن أنك في أحد أقسام الوالدة 

 ..!ـ تبدو عليه سمات الثراء الفاحش ـ بل إنه كثيراً ما حاول إظهار ذلك

ـ يعكس صورة سيئة وقبيحة ـ ظالمة ـ للمواطن السعودي في تصرفاته وسلوكياته 

 ..!وأفعاله 

ـ وهذه مصيبتنا مع بعض األشخاص الذين يسيئون لنا ولبلدنا ولهويتنا ولثقافتنا دون 

 ..! أن يشعروا 

هذا ، ليس له أدنى " أبو سعووود"ـ أظن ـ والظن هذه المرة أصدق الحديث ـ أن 

 ..!اهتمام محلي 

وال أظنه يعرف اسم .. وال مهتماً بالسعودة .. ـ ال أظنه مهتماً بمعدالت البطالة 

وال يعلم شيئاً عن.. وال االسم الجديد لصندوق الفقر .. وزير البترول وال وزير المالية

لم يسمع .. معاناة القبول والتسجيل والواسطة في الكليات الجامعية والعسكرية وغيرها 

ليس مهتماً بحركة نقل المعلمين وال .. لم يعلم عن كهرباء جازان  .. 91بنكتة أوكتان 

 ..وال برواتب المتقاعدين .. وال ببرنامج لم الشمل .. المعلمات 

 ..!ـ ال أظنه يعلم شيئاً عن ذلك 

 " !تتدلى حبالهم على غواربهم" ـ وهذه هي مشكلتنا مع أولئك المراهقين الذين 

 ..!!ـ الذين يولدون وفي أفواههم مالعق من ذهب 
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السنة الثالثة) 1043(م العدد 2003أغسطس  8هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  10الجمعة 

 
 

 

 ..!أبدا ليست كارثة

 صالح الشيحي

 لم تعد معظم األلفاظ قادرة على اإلحاطة بأكثر من معنى

 !ربما أصبحنا بحاجة إلضافة بعض المعاني لبعض األلفاظ -

 !وربما أصبحنا بحاجة أيضا لنسخ معانيها القديمة -

 ..!وربما أصبحنا بحاجة إللباسها معاني أخرى أبلغ وأقرب للقلب والمعدة -

بحاجة إلى التفريق بين  -وهذا المهم  -ربما كنا ، هذا من سياق؛ ومن سياق آخر -

 مضاجع الكلمات

 !؛ حتى ال يختلط الحابل بالنابل

 "..مصيبة" ومفردة" كارثة"دعونا نتناول مفردة 

 ..!كثيرا ما خلطنا بين معنى هذه ومعنى تلك

أن تكون قادماً من منطقة : هي) المصيبة(دعونا نقترب أكثر؛ من الممكن القول إن 

فتكتشف أنك تستنشق روائح .. صحراوية جافة تريد أن تستنشق هواء البحر األحمر

 ..!أخرى ليس للبحر بها عالقة

 "!!اللي وراك واللي دونك"أن تكتشف أنك دفعت : فهي) الكارثة(أما 

استغالل بعض موظفي الحكومة لسيارات : هي) المصيبة(من الممكن القول أيضا إن 

 !الحكومة في اإلجازات للتسوق وارتياد أسواق الخضار والنزهات البرية

 "..!حالل الدولة: "فهي أن يأتيك الرد) الكارثة(أما 

هي اعتالء بعض األشخاص في بعض المناطق ): المصيبة(من الممكن القول إن 

اتساع الهوة بينهم : أو بمعنى أدق، لبعض المناصب على الرغم من اتساع المقاس

 !وبين الكراسي

 ..!أن يكون هناك من ساعدهم على الوصول إلى هذه الكراسي: فهي) الكارثة(أما 

 !هذه إشارة سريعة جدا؛ كسرعة باصات طالبات جامعة الملك سعود

بالمناسبة؛ قرأت أن رجال سأل صديقه عن الفرق بين المصيبة والكارثة؛ فأجابه هذا 

 ..!أن ينقذها أحد) الكارثة(و، أن تغرق حماتك) المصيبة: (الصديق قائال

 ..!أبعدنا اهللا عن الكوارث
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السنة الثالثة) 1042(م العدد 2003أغسطس  7هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  9الخميس 

 
 

 

 ...!أصوات تبحث عن صدى

 ...! هذه المرة سننقل الصوت

 صالح الشيحي

وريثما يصلنا الصدى الحقيقي، سنعمل على أال يكون له صدى من أي نوع  -

 ...!آخر

هم يشتكون من أن مكيفاتهم عفا عليها ... الصوت األول من جمرك ميناء جدة -

 ...!الزمن

، وهم في -هكذا قالوا  -هم ال يودون أن يتحدثوا عن رواتبهم وبدالتهم المتدنية  -

 !نهاية األمر يطلبون مني أن أزورهم ألرى ما تعجز كل زوايا العالم اإلحاطة به

صوت آخر من كلية االتصاالت والمعلومات في الرياض، يقترح هدم مبنى الكلية  -

 ...!وإعادة بنائه من جديد، بدال من الترميمات التي ال تنتهي توفيرا للنفقات

ترم "طبعا الصوت امتد ليشمل مواقف السيارات شبه المعدومة، المكافآت المتأخرة، و

 ...!بمقابل مادي" صيفي

أصحاب هذا الصوت تحديدا عرضوا إرسال صور تثبت كل ما قالوه، غير أنني _ 

 !أقترح عدم فعل ذلك، فقط توفيراً لثمن تحميض األفالم

مرة ورفع أوراقه  20صوت آخر يتحدث عن التبرع بالدم، ويقول إنه تبرع بالدم  -

عن طريق أحد المستشفيات الحكومية أمالً في أن يشمله التكريم القادم لكنه تفاجأ بأن 

أوراقه أعيدت من المركز اإلقليمي للدم في المنطقة الشرقية بحجة أنه ال يوجد لديهم 

تعليمات بهذا الخصوص، ويقول إنه تحدث مع أحد الموظفين في إدارة العالقات العامة

 ...!مرة 20في وزارة الصحة في الرياض وأفاده بأنه ال شيء لمن يتبرع بالدم 

 ...!هذه أصوات بريئة، وأعلم أن كل صوت ال بد له من صدى -

 ...! أرجو أن يصلنا الصدى قريبا -
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السنة الثالثة) ١٠٤١(م العدد ٢٠٠٣أغسطس   ٦هـ الموافق ١٤٢٤جمادى اآلخرة  ٨األربعاء 

 
 

 

 ..! يوسف الكويليت

 صالح الشيحي

 ..! حيثما يكون عمل، هناك جنود مجهولون

 ..!وفي جميع الصحف هناك العشرات من الجنود المجهولين -

في الصف والمونتاج واإلخراج والتصحيح والمطابع واألرشيف واإلعالنات  -

 ...! والتسويق والتحرير

أعني أولئك الذين يكتبون افتتاحيات الصحف  -وهناك أبرز الجنود المجهولين  -

 ..! اليومية، والتي تعبر عن رأي الصحيفة، والذي يشكل في النهاية رأياً عاماً

..! أعني وجهة النظر -ما يلي وجهة نظر شخصية بسيطة، كما يريد لها صاحبها  -

أحد أبرز الجنود المجهولين " يوسف الكويليت"سأشير عبرها إلى اسم األستاذ القدير  -

 ..! في صحافتنا المحلية

الكتاب اليوميين في صحافتنا  -إن لم يكن أروع  -وهو في الوقت نفسه أحد أروع  -

 ..! المحلية

 . أحياناً أقرؤه مرتين" الرياض"أقرؤه بشكل يومي في صحيفة  -

 ..! وفي إحدى األزمات أتذكر أنني كنت أقرؤه ثالثاً -

 .. قابلته في أحد اجتماعاتنا مع سمو وزير الداخلية -

 ! ساخرة: أو قل -تعلو محياه ابتسامة ساحرة .. كان قصيراً ناحالً -

..! ترتسم على جبينه خطوط عريضة تشابه عالمات التعجب... يحظى بقبول واسع -

 

أنظر إليك كمقياس لهامش الحرية لدى الكتاب اليوميين، فأنت قريب من : قلت له -

 ..! الحكومة

ساعدنا : قابلته بعد االجتماع وهمست في إذنه.. ابتسم وقال كالماً ال أتذكر منه شيئاً -

 ! في رفع سقف حرية الكتابة أكثر، فنحن طماعون ال نرضى بشيء

 !هذه المرة أيضاً قال كالماً ال أتذكر منه شيئاً -

ربما لم أكن بحاجة ألن أحفظ ما قاله لي، بقدر ما كنت أود أن ألقي على ظهره  -

 !! بالهم اليومي، وأهرب
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السنة الثالثة) 1040(م العدد 2003أغسطس  5هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  7الثالثاء 

 
 

 

 "...! فَلَّة اْحَجاج"

 صالح الشيحي

يقول األخ الصديق عبداهللا آل الشيخ المستشار الخاص ألمين عام الهيئة العليا 

لعلك تتذكر عندما كان اللقاء ... أخي العزيز صالح الشيحي حفظه اهللا: "للسياحة

مع زياد الدريس وسليمان , أنت وأنا, وكنا) التي ترد العجوز صبية(في أبها البهية 

هنا , )رفحاء(وكان الحديث عن الحدود الشمالية وبالذات عن معشوقتك ... العقيلي

أشير إلى أن , وللتأكد مما سمعت, وأنا واحد منهم, وإبراء لساحة المنتمين للسياحة

فرقا متخصصة من الهيئة العليا للسياحة قامت وبمشاركة من الجهات الحكومية 

وتم اعتماد تلك , في مناطق المملكة بتحديد المواقع القابلة للتطوير السياحي فيها

 "..المواقع من قبل مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة على مرحلتين

لذا أرجو من أخي أن يطمئن تماما لما تم ويتم عمله لخلق سياحة: "إلى أن يقول -

ولكن أكرر أن الصبر مطلوب وسوف ترى خالل . جديدة على أسس علمية راقية

".أخوكم عبداهللا آل الشيخ,,, ولكم خالص تحياتي. السنوات القادمة ما يسر بإذن اهللا

ال أجد  -ومع كل تقديري ألصدقائنا في الهيئة العليا للسياحة , انتهت الرسالة -

والتهمت طبق , إنني أكتب هذا المقال بعدما خضعت لمساج ناعم: حرجا من القول

على ضفاف ) فارنا(في غرفتي في أحد فنادق الدرجة األولى في , جمبري مقلي

شامال , ريال 3000والتي أسكنها لمدة ثمانية أيام بمبلغ ال يتجاوز , البحر األسود

, مأكوالت بحرية يومية, تذاكر السفر واالستقبال والتوديع ووجبتي إفطار وعشاء

 "..!فلّة احجاج"و, وتنقالت

 !ريال 3000كل هذا بـ -

لي ولزوجتي  -من رفحاء إلى جدة  -مبلغ كهذا ال يكفي لقيمة تذاكر طيران  -

 !!وألطفالي الثالثة

, إذا أردنا خلق سياحة وطنية جديدة على أسس علمية راقية": أبو خالد"عزيزي  -

 .يجب أن نفكر بتحطيم األسعار أوال, كما تقول
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السنة الثالثة) 1039(م العدد 2003  أغسطس 4هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  6االثنين 

 
 

 

 ! ؟"..التوجيعي"

 صالح الشيحي

 ..!وحدها الهموم والمشكالت ال تنتهي

 ..!ـ وحدها ال تعترف باإلجازات

وال اإلجازات , وال حتى اإلجازات المرضية, ـ وحدها ال تعترف بإجازة الصيف

 !وال إجازة العيدين, وال إجازات المرافقة, وال اإلجازات االستثنائية, االضطرارية

 !ـ وال حتى طيبة الذكر إجازة الربيع

تسد , تُكبل أصحابها, تمضي قدماً, تتتابع, ـ تتواصل هذه الهموم والمشكالت

إلى من يظنون ـ , أو يلجؤون, أو يهربون, فيهرعون, تشتت أذهانهم, آذانهم

واهمين ـ أنه قادر على إنقاذهم أو انتشالهم أو مساعدتهم على هذه الهموم أو 

 ..!المشكالت

.. تدور حول مسألة القبول في الجامعات, ـ معظم الشكاوى والرسائل هذه األيام

 ..وإعطائها للبعض اآلخر, في سلب الفرص من البعض) اللعين(ودور الواسطة 

ـ حتى قلت إنه ال يوجد طالب في البلد يستطيع االلتحاق بجامعة أو كلية دون 

 )!واسطة(

_!!ـ هناك من يبحث عن قبول في الطب وال يجد ـ وكأننا قد اكتفينا من األطباء

وهناك من يبحث عن قبول في كلية .. ـ وهناك من يبحث عن قبول في الهندسة

وعلى هذا سر وال .. وهناك من يبحث عن قبول في كلية االتصاالت.. عسكرية 

 !تقف

كما يطلق عليها أحد " التوجيعي"ـ تتعالى أصوات طالب التوجيهي ـ أو 

 !األصدقاء

ـ تتعالى أصواتهم بعدما رفضتهم الجامعات والكليات التي عاشوا يطمحون 

 ..!إليها

ـ تتعالى أصواتهم شاكية مرغمة مضطرة؛ دون أن يكون بيدنا حل؛ سوى 

مواساتهم في مصابهم الجلل؛ سائلين اهللا عز وجل أن تكون هذه الفاجعة المريرة 

 !!هي آخر األحزان
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السنة الثالثة) 1038(م العدد 2003أغسطس  3هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  5األحد 

 
 

 

 !! تصريحات صحفية كاذبة 

 صالح الشيحي

الشهر الماضي بثت وكاالت األنباء خبراً ـ تلقاه البعض منا بسعادة غامرة ـ 

توصلوا إلى تطوير حبة "حيث أشار الخبر إلى أن علماء أسكتلنديين قالوا إنهم 

عاما، بالتقليل، بشكل كبير، من عمليات هرم الجسم  45تطيل عمر اإلنسان 

وشيخوخته، بعد إصالح أنسجة الجسم المتضررة، وترميم الدفاعات الطبيعية 

 "..!!له

 ..!ـ أعلم جيداً أن البعض فرح جداً بهكذا اكتشاف

ويبحثون عن كل الوسائل التي تعينهم .. ـ خاصةً أولئك الذين يسابقون الزمن

 ..!على أن يعيشوا زمانهم وزمان غيرهم

ـ وأولئك الذين يريدون ويطمحون إلى أن يأكلوا األخضر واألحمر واألصفر 

 !؛مهما كان الثمن

الحبة ـ سيمنحهم حتماً ؛ أحالماً كبيرة، بمزيد من : ـ هذا االكتشاف ـ أو قل

 !الحياة والدفء

.. ـ تماماً كما هي الفياغرا ـ تلك الحبة التي بثت الدفء في كثير من األسرة

 ..!وأعادت المتعة والطراوة إلى حياة كثير من البشر بعد سنين عجاف

 . ـ خالصة األمر أن العيش لمدة طويلة يشكل هاجساً لدى كثيرين

 !أحالمه وتحققها) تحقيق(ـ غير أن البعض يسعى عبر ذلك، لـ

عام ألنه يحلم بأن 100ـ جاري العزيز واحد من هؤالء، حيث يريد أن يعيش 

 !يرى اليوم الذي يقدم فيه السودان منحة غذائية للنرويج

عام ، ألرى أشياء أخرى ، هي بالنسبة لي أهم،  100ـ أما أنا؛ فأريد أن أعيش 

 ..!ومازلت أحلم بها

عام ألرى اليوم الذي تصنع فيه بالدي  100ـ لن أقول إنني أريد أن أعيش 

 ..!الطائرات والسيارات وأجهزة الكمبيوتر

عام ألحتفل وأغني وأرقص باليوم الذي  100فقط أنا أريد أن أعيش .. ـ ال

 ..!سنتخلص فيه من كل التصريحات الصحفية الكاذبة ـ وما أكثرها

 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

 

Page 1 of 2تصريحات صحفية كاذبة !!

8/3/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-03/writers/writers11.htm



Copyright © 2001 Alwatan newspaper. All rights reserved.  

Page 2 of 2تصريحات صحفية كاذبة !!

8/3/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-03/writers/writers11.htm



Send mail to webmaster@alwatan.com.sa with questions or comments about this web site. 

السنة الثالثة) 1037(م العدد 2003أغسطس  2هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  4السبت 

 
 

 

 ..!! مرٌض ُعضال

 صالح الشيحي

يثير " خضر القرشي"معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات 

 ..!الشفقة

 ..!ـ ليس ألنه ال يجد وقتاً للراحة

 ..!ـ وليس ألنه مشغوٌل مهموم على الدوام

ـ وليس ألنه يتحمل أمانة عجزت عن حملها الجبال ـ على الرغم من كون هذه 

 !األخيرة تثير الشفقة والرحمة معاً ـ

 )!الواسطة(ـ هو يثير الشفقة ألنه يواجه مرضا عضاال اسمه 

ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا (ـ أتذكر في ذي الحجة الماضي وفي ندوة 

أنه خرج عن صمته وناشد كافة أصحاب ) يريد التربويون من المجتمع؟

 !لديه، بأن يكفوا عن ذلك) الواسطة(

 !حتى تتمكن العملية التعليمية من السير دون عوائق: ـ مبرراً مناشدته تلك بقوله

 !ـ ولكي يحصل كل ذي حٍق على حقه

ـ و رحمة ـ وهذا المهم ـ بأصحاب الحقوق وعدم إضاعة حقوقهم وحتى ال 

 .!تذهب الحقوق لغير أصحابها

ـ هذا وال شك يدلل بوضوح على المعاناة التي يجدها الرجل، وال يشعر بها 

 !اآلخرون

أعانك اهللا على مواجهة هذا المرض؛ فلطالما تحدث الجميع": خضر القرشي"ـ يا 

عن مساوئ الوساطات غير المشروعة؛ وليس أشد على اإلنسان من رؤية حقه 

 ..!يذهب لغيره

 ..!ـ سر يا صاحبي وال تأبه، سر وال تلتفت لكافة أصحاب الوساطة

ـ الوساطة التي قتلت طموح كثير من أفراد المجتمع ـ كيف ال ؛ وهم يرون 

وآخر قد تُقضى له وهو .. أال رب باٍغ حاجةً ال ينالُها "حقوقهم تذهب لغيرهم ـ 

جالس!.." 

 ..!ـ خاصةً خالل األسابيع القليلة القادمة" خضر القرشي" ـ أعانك اهللا يا
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السنة الثالثة) 1036(م العدد 2003أغسطس   1هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  3الجمعة 

 
 

 

 !! إدارة عامة إلدارات العالقات 

 صالح الشيحي

كثيراً ما قلت إنه من المهم إدراك أنه ال تجوز معالجة الحقائق بالتزييف، وال 

 !أخطائنا بالنسيان والتبسيط

تتولى متابعة ما ) مجلس الوزراء(ـ أواخر الشهر الماضي طالبنا بإيجاد جهة في 

ينشره الكتّاب في أعمدتهم، وإلزام الجهات ـ التي ال ترد ـ بالرد؛ العتبارات 

 ..!عدة

لذات الفكرة ) تصور(من الرياض بـ" محمد الصالح"ـ اليوم جاءني األخ الكريم 

، وأود أن )يواسيك أو يسليك أو يتوجع(اطلعت على مقالك بعنوان : "يقول فيه

أشير إلى فكرة كانت تراودني منذ مدة ، والفكرة هي أن يتم استحداث إدارة 

بحيث تكون مرجعاً ) اإلدارة العامة إلدارات العالقات (مستقلة تحت مسمى 

إلدارات العالقات العامة بالوزارات والمصالح الحكومية وتكون هذه اإلدارة 

مسؤولة مسؤولية مباشرة عما ينشر في الصحف وما يجرى من مقابالت تلفزيونية

أو حوارات إذاعية وتقوم باالتصال بالمسؤولين والمتابعة وعدم إهمال أي مقال 

ينشر في صحيفة أو مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو ما ينشر بمنتديات اإلنترنت 

وغير ذلك من وسائل اإلعالم المختلفة ومطالبة كل مسؤول بالرد المقنع وأن تكون

همزة وصل بين المواطن والمسؤول وهذا ستتحقق فيه الفائدة من النشر بدالً من 

 ".الرياض -أخوك محمد الصالح .. ذهاب ما ينشر أدراج الرياح

بعض المسؤولين لدينا، ما يزالون يغطون في سباتهم، ينشدون ".. محمد"ـ يا سيد 

ترجو : "دون جهد وجدية ـ بمعنى.. دون مقابل.. إصالح أجهزتهم، دون تنازل 

 "!النجاةَ ولم تسلك مسالكها

ـ لكن؛ وألن كل الطرق تؤدي إلى روما؛ فأنا أول المساندين القتراحك بصيغتك، 

 ..!أو بصيغتي، أو بأية صيغة أخرى ، ترضي المواطن قبل المسؤول
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