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 ...واهللا أعلم

 صالح الشيحي

 .واثقٌ جدا من أن الصحافة ستستمر في أال تدع شيئاً وراء الستار

 .ـ وهذا أمر مبهج ـ أعني أن يكون لها دورها المؤثر في المجتمع

ـ بل إن النظام األساسي لالتحاد العام للصحفيين العرب أشار إلى أن الصحفيين 

أوالً، الذي يعده النظام رأسمال الصحافة؛ وإن ) القارئ(يؤمنون بأن مهنتهم خدمة 

 .ثقة هذا القارئ هي أغلى ما يطمح إليه الصحفي 

ـ ثقة القراء هي الحمل الثقيل الذي يثقل كاهل الكاتب دون أن يجد أحياناً ـ مع 

األسف ـ من بعض الجهات الحكومية ما يعينه على إيصال وبلوغ رسالته أو 

 .تحقيق الهدف من ورائها

 ـ أشير إلى ذلك، وأشير إلى النداءات المتتالية التي وجهها زميلنا القدير

إلى وزارة التعليم العالي باسم هؤالء القراء؛ والتي لم تجد أذناً " قينان الغامدي"

صاغية لدى مسؤولي التعليم العالي، مما اضطر زميلنا القدير ـ إبراء لذمته ـ 

 .إلى أن يخاطب سمو ولي العهد ـ تخيلوا ـ

" معالي وزير التعليم العالي"إذا افترضنا جدال أن ... ـ دعونا نتحدث بصراحة

لديه من المشاغل ما يمنعه من المتابعة والرد على ما يرد إليه من مالحظات؛ أال 

 .يجعلنا ذلك نتساءل عن بقية مسؤولي الوزارة

ـ أليس في وزارة التعليم العالي وكالء وزارة، ينوبون عن الوزير أثناء سفره أو 

 ارتباطه فيتولون العمل؟

ـ وإذا افترضنا أيضاً أن هؤالء مسافرين ـ وما أكثر سفر وكالء الوزارات ـ 

أليس هناك وكالء مساعدون؟ وإذا افترضنا سفر هؤالء أيضاً ؛ أليس في الوزارة 

 جهاز عالقات عامة وإعالم مهمته متابعة ما ينشر في الصحف ثم يعقب عليه؟

 ـ أظن ـ واهللا أعلم ـ أن هذه األسئلة ستتم إضافتها إلى نداءات 

 .الضائعة" قينان الغامدي"
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 "..!! هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد"

 صالح الشيحي

) عنيزة(باختصار شديد؛ لم يكن الحديث يوم أول من أمس في هذا العمود عن 

 !على اإلطالق؛ بقدر ما كان عن مهرجانها السياحي

بشيء من السخرية؛ ) عنيزة(ـ فقط ألنه من غير المنطقي وال المقبول أن أنال 

وهي البلد الذي أخرج لنا العالمة الراحل محمد بن عثيمين، وعبدالرحمن بن 

) معالي الوزراء عبد العزيز الخويطر(سعدي والوزير الراحل عبداهللا السليمان؛ و

ـ كما يطلق عليه في دهاليز الحكومة ـ، وغيرهم ممن ينطبق عليهم وصف 

 ".إذا جمعتنا يا جرير المجامع.. أولئك آبائي فجئني بمثلهم: "الشاعر

كما وصفها الريحاني ـ منْجم العلماء والوزراء " باريس نجد"ـ عنيزة ـ 

لو .. هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد: "عنيزة التي قال عنها علي الخياط.. واألدباء

 "..فرعن البيض نحمي جالها

ـ أتحدث عنها اليوم ؛ عطفاً على هذا الكم الهائل من الغضب العارم والسخط 

بدءاً من صديقنا القدير) أهالي عنيزة(الشديد واالحتجاجات الكبيرة التي وردت من 

والذي بلغ به " عبداهللا الكعيد" وليس انتهاء بكاتبنا الجميل الرائع" حمد القاضي"

الغضب أن قال عني ـ سامحه اهللا ـ في صحيفة الرياض يوم أمس إنني أعبث 

ِبرزم الدوالرات وال يعرف أين ومن أين وكيف أصبحت ثرياً؛ دون أن يعلم أنني 

 ..!!أسكن بيتاً باإليجار

ـ توالت ردود األفعال الغاضبة حتى قلت إنه ال يوجد أحد على الكرة األرضية 

 ..!يحب مدينته كأهالي عنيزة

 !ـ والمصيبة لو أنني لم أقل في نهاية مقالي إن عنيزة جاءت كمثال فقط؟

بقدر ما كان انتقاداً لهذه الكثرة غير المبررة ) عنيزة(ـ صدقوني لم يكن الهدف 

 !للمهرجانات السياحية في مدن تصلح ألي شيء إال للسياحة

كل المحبة والتحية والتقدير لكل الذين تفهموا: ـ الحديث طويل؛ فقط بقي أن أقول

إذا ذهب "ما ورد في المقال، ومثلها، وأكثر، ألولئك الذين عاتبونا عتاب المِحب، و

العتاب فليس ود ..ويبقى الود ما بقي العتاب!.." 
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 ...!! حتى يعرفون رؤوسهم من أقدامهم

 صالح الشيحي

عبداإلله بن عبد "ما زلت أحتفظ بتصريح صحفي ألمير منطقة الجوف السابق 

؛ واحتفاظي به فقط لكونه ـ أعني التصريح ـ أنموذجاً فريداً من نوعه "العزيز

 ... للمكاشفة والصراحة الواجب توفرها في مسؤولي البلد كافة

ـ الحديث الصحفي نشر العام الماضي ، وجاء تعليقاً على أوامر لم يتم تنفيذها 

سبق أن صدرت عن سمو ولي العهد ـ نائب خادم الحرمين وقت التصريح 

إنني وبمنتهى : "الصحفي ـ بتوفير اعتمادات خاصة لمنطقة الجوف ، حيث قال

الصراحة والوضوح أقول إنه بدون تنفيذ تلك األوامر وما جاءت به من 

مشروعات فإن تمديد تكليفي إلمارة المنطقة ال يعني شيئاً إطالقا وال يخدم الهدف 

 "...!!الذي جئت من أجله 

الصراحة والمكاشفة أمران واجبان وتقتضيهما أمانة المسؤولية : "وكما بدأ بقوله

 "...!إن ما أقوله هو الحقيقة: "، فقد ختم بقوله"والواجب

ـ أقول ذلك عطفاً على كلمة مهمة أطلقها سمو النائب الثاني هذا األسبوع في 

لكم علي عهد اهللا وميثاقه أن أصدقكم : "لقائه مع قادة القوات المسلحة قال فيها

 "... القول

ألنها المست الجرح؛ فنحن وبكل صدق ما نزال نشعر بجوع ) مهمة(ـ وقلت 

التصريح ... شديد للحقيقة المجردة ، المعلومة الصادقة الخالية من المواربة

الواضح المباشر البعيد عن المخاتلة ، فهل سيصدقنا بقية المسؤولين القول؛ وهل 

 !؟...سيكشفون حقيقة كل أمر؛ حتى يعرف المواطنون رؤوسهم من أقدامهم

ـ إن لم يكن للمصلحة العامة؛ فعلى األقل حتى ال يطأ أحد رأس أحد ، وال يقبل 

 ...! أحد قدم أحد
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 ...!!نصف فارغ ونصف ممتلئ

 صالح الشيحي

ـ عضو مجلس عنيزة ـ إنني من فئة ال ترى " مساعد السناني " يقول األخ 

سوى نصف الكأس الفارغ، وإنني متشائم باستمرار، ُأوزع انتقاداتي في كل مكان 

 ..! وال تعجبني تسعة أعشار أوضاعنا

ـ وألنني كاتب من هذا الطراز ـ على حد زعمه ـ فأنا أضطر إلى حجب 

 ...!الوجه المشرق عن أي موضوع أطرحه

 !مع تقديري لمكانتك االجتماعية والمالية" مساعد " ـ وهذا غير صحيح يا سيد 

ـ فطالما تحدثنا عن اإليجابيات وأبرزناها ؛ ذلك حدث ويحدث وسيحدث على 

الرغم من الحساسية الكبيرة التي يقابل بها القراء الموضوعات المتعلقة بالثناء 

 ...!على أي مسؤول، سواء أكان أميراً، أم وزيراً، أم غير ذلك

ـ لكن وألننا نؤمن تماماً بأن النقد اإليجابي، والتركيز على مواطن الخلل، والعمل

وأن تسليط الضوء على ... على ذكر األخطاء، أمر ذو أهمية بالغة في هذا الوقت

السلبيات أياً كانت وكيف كانت ومتى كانت، يعمل على عالجها وتالفيها ؛ فنحن 

 .ـ كما رأيتنا وسترانا ـ نركز عليها

رحم اهللا امرأ أهدى إلي : "يقول" عمر بن الخطاب"ـوليس ثمة دهشة ـ أو ليس 

 !؟"...عيوبي

ـ هذا فيما يتعلق بتسعة أعشار أوضاعنا التي حازت على إعجابك أيها العضو ـ 

 !جعلك اُهللا عضواً نافعاً تتداعى آلالم بقية المواطنين بالسهر والحمى

ـ أما حكاية نصف الكأس الفارغ ؛ فأود أن أفيدك يا صاحبي أنني إن اقتصرت 

رؤيتي على منظر النصف الممتلئ، فليس ثمة مبرر لمواصلة المشي، البد من 

النظر إلى النصف الفارغ ؛ ألنه مازال هناك من يسأل من شَِرب هذا النصف، 

 !وهناك من يسأل من الذي سيشرب النصف الممتلئ

ـ وعلى الرغم من ذلك ؛ فأنا أعدك، بأنني سأنظر نحو النصف الممتلئ من 

 ! الكأس؛ إن لم يكن من أجل التفاؤل؛ فعلى األقل كي أحرسه
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 ..! وزارة الصحة والدعم المنتظر 

 صالح الشيحي

أسامة " أنه جاء ـ كساِبِقِه الدكتور " حمد المانع"مشكلة وزير الصحة الدكتور 

 !ـ في الزمن الصعب" شبكشي

ـ كما قلت غير مرة ـ جاء في زمن بدأ فيه البحر يجف ـ تبعاً " شبكشي"ـ فـ 

.. للمتغيرات االقتصادية التي عصفت بالمنطقة ـ وكافح بكل ما أوتي من قوة 

واستطاع في نهاية األمر أن يسدد ديون وزارة الصحة المتراكمة، وخرج بهذا 

 ..!اإلنجاز

، في ذات الزمن، وعلى الرغم من ذلك فقد استبشرنا "المانع "ـ جاء الدكتور 

مليون ريال  2300خيراً باألمس القريب عندما زف إلينا معاليه بشرى استثمار 

لتقديم أرقى الخدمات الصحية والطبية والوقائية والعالجية للمواطنين عبر البدء 

بالرياض والتي تعتبر من أكبر) مدينة الملك فهد الطبية(بتشغيل المرحلة األولى لـ

 ...!الوحدات والمجمعات الطبية في الشرق األوسط

أعانك اهللا يا : " ـ غير أننا ـ وعلى الرغم من ذلك ـ ال نملك سوى أن نقول له 

 "..!دكتور حمد فنحن ما زلنا في ذات الزمن 

ـ وال نعلم حقيقة ـ وأنت بهذا الحماس واإلخالص ـ ماذا ستفعل في ظل هذه 

 !؟..الظروف الصعبة التي تعاني منها الميزانية 

بتخصيص دعم ) وزارة المالية(ـ وهو ما يدفعنا ـ وبكل إصرار ـ أن نطالب 

ـ بأي طريقة ـ للوزارة التي تعنى بصحة ماليين ) عاجل(مادي إضافي 

 ..البشر 

ـ فطالما أننا امتلكنا الكفاءات الوطنية الشابة، المؤهلة، والمهيأة، والقادرة على 

 !العمل ؛ فمن غير المنطقي أال يحظوا بدعم إضافي يا وزير المالية 

في قائمة ) وزارة الصحة(ـ فإن لم تفعلوا يا صاحب المعالي؛ فعلى األقل أدرجوا 

القروض الخارجية التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية ؛ فمستشفيات وزارة 

الصحة السعودية ليست أقل من المستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث 

 ..!!بجامعة كوجيلي التركية
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 ...!فقط) األذنين(الحضور بـ

 صالح الشيحي

ال يوجد في النظام شيء اسمه جمعية الكتّاب، وإنما يمكن تسجيلهم ضمن هيئة .."

 "...!!الصحفيين

الكاتب في صحيفة االقتصادية من " علي الشدي"ـ هذه إجابة، تلقّاها زميلنا القدير 

مسؤول كبير في وزارة الثقافة واإلعالم؛ وكأن هذا النظام، الذي يتحدث عنه هذا 

 !المسؤول، قرآن منزل

ـ قد ال ُأضيف جديداً إن قلت إن هذه اإلجابة تكرس وتؤكد ـ مع األسف واألسى 

 !كفئة ثانوية هامشية) الكتّاب(ـ استمرار 

ـ ذلك على الرغم من كون صحافة اليوم صحافة رأي، تُقدم التحليل المنطقي 

ـ تحديداً ـ في تشكيل ) الكتّاب(الواقعي للخبر أو الحدث، يساهم من خاللها 

 ...!الرأي العام وبالتالي لفت نظر الحكومة نحو ذلك

اتصل بي يوم أمس يذكرني بمداخلة له في أحد اجتماعاتنا مع " الشدي"ـ الزميل 

حول هذا الجانب والذي أشاد ـ يحفظه اهللا ـ بدور الكاتب " نايف"سمو األمير 

السعودي، ووجه بإشراك بعض الكتّاب في اللقاءات التي كانت تقتصر سابقاً على 

 !رؤساء تحرير الصحف

ـ الطريف أنه ألقى على رأسي بالعديد من التساؤالت؛ حول أسباب اإلصرار 

على وضع الكُتّاب دائماً في الصفوف األخيرة؛ دون أن يعلم أن أسئلته تلك ستلحق 

 !بمئات األسئلة ـ المختلفة ـ والتي ماتت بحثاً عن اإلجابة

هيئة (ـ وألن الهم مشترك؛ فإن ما نطمح إليه هو أن تُسفر محاوالتنا بإيجاد 

 .عن نتيجة) للكتّاب السعوديين

غير المتفرغ حق ) الكاتب السعودي(ـ أما إن لم تُسفر؛ فكل ما نرجوه أن يمنح 

، مما يحفظ )هيئة الصحفيين السعوديين(التصويت والترشيح لعضوية مجلس إدارة 

 ..! فقط) أذنيه(له مكانته على األقل؛ بدالً من التكرم عليه بأن يحضر بـ
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 !؟..هل هو أكحل أم أملح 

 صالح الشيحي

يقول الخبر إن أربعة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث سير في 

 ..!جنوب السعودية حين حاول سائق السيارة تفادي االصطدام بجمل

ـ نهاية الخبر المأساوي كانت مضحكة حيث أشارت إلى أن الجمل لم يصب 

 ..!!بأذى

 ) ..!الجمل(ـ طبعاً لسنا معنيين اآلن بطرح األسئلة حول هذا 

أم .. أم من الِشعل، أم هو أكحل, أم من الوضح, ـ ال يهمنا إن كان من المجاهيم

 ..!أملح 

 ..!ـ وال يهمنا عمره 

 "..!حوار أم مخلول أم مفرود أم لقي أم جذع"ـ سواء أكان 

رموح أم خبوط أم جفول أم "هل هو ... ـ ولسنا بصدد الحديث عن سلوكياته

 "..!شرود

ـ ولن نتساءل عن حجمه ؛ سواء أكان حجمه يصلح لمأدبة يشرفها أحد أصحاب 

 ..!أم أنه ناحٌل هزيل ال يكفي إلطعام عشرة مساكين, المعالي

ـ فقط نحن بحاجة ألن نعرف ونتعرف على صاحب هذا الجمل الذي تسبب في 

 !!الحادث

أم , أم المال, أم النفوذ, هل هو من أصحاب السلطة... فالخبر لم يذكر لنا شيئاً عنه

 !؟..المنصب

 هل تمت معاقبته ؟ هل تمت مساءلته؟: ـ بمعنى 

 !؟..أم تم التستر عليه

ـ نحن بالفعل بحاجة ماسة إلى تشديد وتفعيل العقوبات على أصحاب الجمال 

خاصةً وأننا في موسم إجازات تنشط فيه الحركة بشكل غير , الهائمة السائبة

 ..طبيعي على الطرق الدولية

وتضع حداً , أن تستيقظ من غفوتها) وحدات أمن الطرق(ـ كل الرجاء من 

 .!لمهزلة الجمال السائبة؛ حتى ال تتحول مواسم األفراح إلى مواسم حزن
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 "..! حالل عّمك"

 صالح الشيحي

هل أصبحنا بحاجة لسن قوانين جديدة تحفظ للبيئة والمدينة السعودية وجهها 

 !المشرق؟

 .ـ كثير مما نشاهده ونعاني منه يؤيد ذلك

ـ ليس أقلها العبث والتخريب والتشويه المستمر للممتلكات والمنشآت والخدمات 

 ..!العامة والحدائق والشواطئ

تكشف لنا الحال المتردية التي تعاني منها ) الخاصة(ـ نظرة واحدة للممتلكات 

 )..!العامة(الممتلكات 

 !ـ بالتأكيد هي ظاهرة للعيان وال تحتاج للتدليل 

ال يوجد أحد راٍض عن المرافق العامة ، فقط ألنه ال يوجد : ـ معادلة اليوم تقول 

 !!أحد حريص عليها

: ـ على كل حال لسنا بحاجة اآلن لدبج اإلنشائيات المعهودة ؛ على وزن 

 !المحافظة على الممتلكات العامة واجب وطني

 !الكتابة على الجدران ظاهرة سلبية: ـ أو 

 ..!ـ ليس ثمة أحد يجهل ذلك

بأجهزتها وكوادرها وطاقاتها ) وزارة البلديات(ـ كما أننا لسنا بحاجة ألن تقوم 

وإرهاق ميزانية الدولة ـ المرهقة أصالً ـ؛ لن يكون هناك نهاية ) الترقيع(بـ

 ..لهذا المسلسل

جلٍد ما " ـ أزعم ذلك ؛ بالنظر لوجود فئات تُحسن امتطاء األمثلة الشعبية نحو 

وهو ما يعني استمرار االعتداء على الممتلكات " هو جلدك جره على الشوك 

 .العامة

لن نستطيع الحد من هذا العبث .. ـ إذن فنحن بالفعل بحاجة إلى حمايتها بالقانون

 ..دون ذلك

ـ أما إن استمر الوضع كما هو ؛ فكل ما أخشاه أن يأتي زمن نطالب فيه 

وهو ما ينتظره .. بتخصيص هذه المرافق؛ وصوالً إلى حالة أفضل مما هي عليه

 ..!على أحر من الجمر) البعض(

 ..!ـ أجزم حينها أنها ستجد من يراقبها ويتابعها ، بل ويسهر على حراستها
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 يا صاحب السعادة 

 صالح الشيحي

لماذا نستغرب أن يهرع المدير المناوب، والطبيب المناوب، لعالج ابنتكم يا 

 !؟..في منزلكم العامر) الكنبات(صاحب السعادة، وهي مستلقية على إحدى

ـ ليس ثمة حائل على اإلطالق بينها وبين االستفادة القصوى من اإلمكانيات 

موقعكم .. المتاحة وغير المتاحة في هذا المستشفى.. المتوفرة وغير المتوفرة

 !الكبير يهيئ كل األشياء يا صاحب السعادة ـ أدام اهللا سعادتكم

وسيبقى .. ـ أساساً هذا المستشفى ما وِضع إال لخدمة كريمتكم الدرة المصونة

مديره ومديره الطبي وبقية المناوبين واألطباء .. على أهبة االستعداد بكل موظفيه

والفنيين واختصاصيي األشعة والمختبر والتخدير والممرضين والممرضات 

كل الطاقم الموجود في المستشفى لديه استعداد .. وسائقي سيارات اإلسعاف

بل ركضا لو .. الطبيب المناوب يأتيك مشياً.. للحضور لمنزلكم العامر لعالجها

على ) التشقلب(بل بـ.. بل زحفاً على بطنه لو أرادت هي ذلك.. أردت ذلك 

رأسه؛ لو كان ذلك يعجل بشفائها ، حماها اهللا وحفظها ورعاها وحرسها وجنّبها 

 ..!الشر واأللم والصداع واألنفلونزا

في ) مدير الشؤون الصحية(ـ ال تعجب يا صاحب السعادة ال تعجب ؛ أولست 

 !؟..المنطقة ويحق لك ما ال يحق لغيرك

ـ أوليست الترقيات بيدك ، والحوافز بيدك ، والمكافآت بيدك ، والنقل التأديبي 

 ! ؟..بيدك، واإلجازات بيدك

يا رضاها وقف .." ـ قلت لك ال تتعجب ـ فالكل يسعى لرضاك ورضاها و

 "..!شف غالها إيش سوى بقلب حي .. وناظر شوي

.. أنت اآلمر ، أنت الناهي.. ـ طبعاً أنت صاحب القلب الحي ، أنت الكل بالكل 

 ..!أنت سيد األمكنة كلها

المرضى المنتظرون أمام عيادة طبيب األطفال المناوب،) أطفال المواطنين(ـ أما 

 "..!كل تأخيرة خيرة"فلينتظروا حتى يأتي الطبيب؛ وإن ملّوا االنتظار فليعلموا أن 
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 ..! ممارسات ال يستوعبها القانون

 صالح الشيحي

إنه أمر يصعب تخيله؛ لكن في الواقع إن الرجل لم ينتهك أي قانون وهو "... 

يمارس سلوكا شائنا ال يفترض أن يكون داخل السيارة على الطريق السريع، إنه 

 "..!موقف لم يخطر على بال المشرعين قط

ـ هكذا نقلت لنا رويترز على لسان المتحدث باسم إحدى المحاكم األلمانية على 

عاماً، تم ضبطه وهو في وضع غير الئق  22إثر محاكمتها لشاب ألماني ، عمره 

كيلو متر 100مع صديقته الشقراء حين صدم بسيارته ـ التي كان يقودها بسرعة 

 !ـ الفتةً مرورية 

إلى أنه فر من ) فقط(يورو استند  600ـ وتقول الوكالة إن حكم الغرامة البالغ

 ..!! مكان الحادث مع صديقته الشقراء

 !ليس كل شيء في هذه الدنيا بحاجة لقانون: ـ طبعاً الحقيقة تقول 

ـ فكما أن هذه المحكمة لم تجد في القانون ما يمنع ما أقدم عليه هذا الشاب أثناء 

كيلو متر في الساعة، أو بسرعة كلب، أو حتى بسرعة  100قيادة السيارة بسرعة 

جمل ؛ فإن جهات عدة تقف مكتوفة األيدي لعدم إمكانية وجود قانون صريح ملزم 

 !للعديد من المواقف المختلفة الطارئة

وزارة البلديات ال تستطيع ـ اآلن على األقل ـ معاقبة كل من يعلّق : ـ مثالً 

مالبسه الداخلية على شرفة منزله، أو من يبصق في الشارع العام ؛ فقط ألنه ال 

 !يوجد قانون يمنع ذلك؛ إن كان المواطن غير مهذب فهذا ليس شأن البلدية

 !ـ وعلى هذا المنوال قس وال تقف

؛ ) الرقابة الذاتية(ـ ماعدا استحداث قوانين؛ فإن األمر سيبقى محصوراً في 

 ..!الرقابة التي يقول عنها بعض المفكرين إنها أخطر أنواع الرقابات

ـ لكن وألن فاقد الشيء ال يعطيه ؛ فإن كثيراً من الممارسات ، التي ال يستوعبها 

ـ حتى وإن لم يكن من بينها ما فعله الشاب مع )..! عيني عينك(قانون ، ستحدث 

 .تلك الفتاة

 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

 

Page 1 of 1ممارسات ال يستوعبها القانون..!

7/15/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-07-10/writers/writers02.htm



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

م2003يوليو  11هـ الموافق 1424جمادى األولى  11  السنة الثالثة ـ الجمعة) 1015(العدد 

 
 

 " ..!يا قلّة الحيلة " 

 صالح الشيحي

 ..!أعان اهللا الحكومة على بلواها 

ـ ال أدري ماذا ستفعل أمام هذا المد الموسمي من خريجي وخريجات الثانوية 

 ..! العامة والجامعات

ـ كلما زاد عدد هؤالء ، زادت البطالة ، وكلما زادت البطالة كلما زادت الورطة 

 .. ، وكلما زادت الورطة زادت اللجان 

؛ فأنا أدرك جيداً ) عويصة(ومشكلة .. ـ وألنني أعلم أن البطالة مرض خطير 

 ..!الوضع النفسي لهؤالء العاطلين

في " قلة الحيلة" والبطالة و.. ـ األحالم والطموحات واالحتياجات أمامهم 

 ..!جيوبهم

 ..! أعانهم اهللا على بلواهم : ـ بالفعل 

ـ ال أدري لماذا ال تقر الحكومة رواتب رمزية مقطوعة للعاطلين عن العمل ، 

 !تؤمن لهم الحد األدنى من الضروريات ؟

ـ نعم ُأدرك أن األوضاع االقتصادية للبلد ليست جيدة ، لكن على األقل أعطوهم 

على األقل ال تقطعوا مكافأة ..من أي بند.. تحت أي مسوغ.. مكافآت رمزية

 .!الجامعة حتى يضمن الخريج وظيفته 

قال وش حدك على .. " أنا واثق بأنهم سيقبلون به .. ـ أعطوهم أي شيء 

 "..!قال اللي أمر منه.. المر 

اصبروا أيها.. ـ ليس هناك جديد حتى أذكره ؛ فقط عليكم بالصبر أيها العاطلون 

وإن يك :" فإن ضاقت اليوم ستفرج غداً ، والشاعر يقول .. العاطلون اصبروا 

 "..! فإن غداً لناظره قريب .. صدر هذا اليوِم ولى 
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 ..!! ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا

 صالح الشيحي

رئيس اللجنة اإلعالمية للقبول الموحد في الكليات الصحية بجامعة الملك سعود 

 !!ُأصيب بالنسيان 

تحدده ) الكليات الصحية(ـ ذلك عندما ذهب هذا األسبوع للقول بأن القبول في 

ثالثة معايير أساسية هي نسبة الثانوية العامة، ودرجة اختبار القدرات، واالختبار 

 !التحصيلي 

سعادته المعيار الرابع ـ وهو المهم ـ وأعني به ) نسي(ـ وحدثت الطامة حين 

 ) !!الواسطة(

 !ـ ألتمس لك العذر يا رئيس اللجنة 

ـ ألتمس لك العذر؛ فأنا أعرف جيدا أن النسيان ال يستأثر بمرحلة عمرية دون 

 !الشيخوخة .. البلوغ.. الطفولة.. غيرها

ال بأس عليك .. وأنا أولهم.. ـ فقط أرجو أال تحزن؛ فالكل بات مصاباً بهذا الداء

رجل يدري وال يدري :" هانحن نُذكّرك؛ عشمنا أنك ذلك الذي عناه الحكيم بقوله 

 "..!!أنه يدري فذلك ناٍس فذكَّروه

 !ـ على كل حال، النسيان بات مشكلة؛ يصيب األمير والوزير والغني والفقير 

ـ وكل ما أرجوه من سعادتك أن تعيد التصريح من جديد، وتعيد ترتيب المعايير 

كمعيار مهم، ومن ثم تشير إلى المعايير) الواسطة(األساسية، بحيث تشير أوالً إلى 

 )..!العوام(الثانوية التي تنطبق على 

ـ عذراً يا رئيس اللجنة؛ فنحن ليس لنا هذه األيام من حديث سوى القبول 

 !والتسجيل والواسطة 

 ) !الواسطات(أعانك اهللا على أوراق االعتمادات؛ و: ـ وهذا ما يدعونني للقول 

يجب أن تشكر اهللا على حاجة الناس إليك؛ أو نسيت قول : ـ قبل أن أنسى

 "..!إليك؛ ال لك، عند الناس حاجات.. وأشكر فضائل صنع اهللا إذ جعلت: "الشاعر
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 !!مع التحية لصاحب األكاديميات

 صالح الشيحي

يروى أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه خرج ذات ليلة ومعه غالمه وسارا 

حتى رأيا ناراً فذهبا يهروالن فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على 

فما بال هؤالء : قال. قصر بنا الليل والبرد: ما بالكم؟ قالت: فقال عمر. النار

ماء أسكتهم به حتى : وما هذه القدر؟ قالت: يتلوون من الجوع، قال: الصبية؟ قالت

 ".اهللا بيننا وبين عمر, يناموا

 وما يدري عمر؟: فقال عمر

 "..يتولى أمرنا ويغفل عنا: "فقالت المرأة

: انطلق، فأتيا دار الدقيق فأخرج الدقيق وقال لغالمه: ـ فنظر عمر لغالمه وقال 

احمله علي، أأنت : أعليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: احمله علي، قال الغالم

تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ فحمله عمر وذهبا إلى المرأة فأخرج الدقيق وأعطاه

 ..الصبية

والذي لم يوفق على ) أكاديميات اليمامة(ـ الحكاية مع عميق تقديرنا لصاحب 

اإلطالق في حديثه عن الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها بعض وزراء 

 .الحكومة

دغدغة عواطف المواطن"من وصفه لزيارات الوزراء الميدانية بأنها , ـ أفهم ذلك

بل ذهب يبرهن , "وإيهامه بارتفاع درجة اهتمامهم بكل ما يمس حياة المواطن

 "!اعقلها واتكل"ويستدل بـ, فشلها

 !لعنق الحديث , لياً, ـ كأنني ألمس منه هنا

كيف , ما دامت الحكاية حكاية استدالالت شرعية": القنيبط"ـ ثمة سؤال للدكتور 

 !؟...غابت عنك شخصية عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

وعبارتها المشهورة ) بائعة اللبن(عد واقرأ قصة ... ـ عد للتاريخ يا دكتور 

واهللا ما " عد وابحث عن قصة العجوز التي قالت لعمر ... وكيف سمعها عمر 

عد وابحث " . ظننت أن أحدا يلي عمل الناس وال يدري ما بين مشرقها ومغربها

كل أحد أفقه منك حتى... وا عمراه: "عد وابحث عن قول عمر... كيف بكى عمر

 ".العجائز يا عمر

لماذا لم يعقلها ! ـ عد وابحث ما الذي كان يدفع عمر للتجول وسط البيوت ليالً ؟

 !ويتوكل؛ على حد قولك؟

فيخرجون ويبكون كما , لعل مسؤولي الحكومة يقرؤون, واستدرك, وابحث, ـ عد
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م2003يوليو  14هـ الموافق 1424جمادى األولى  14  السنة الثالثة ـ االثنين) 1018(العدد 

 
 

 

 "..!! سلّمه اهللا من التدويد " 

 صالح الشيحي

 ..!!الكتابة في الشأن المحلي كالسير في حقل مليء باأللغام 

إما أن يكذّبك المسؤول ، أو تكذبك .. ـ تفضح القصور فتصبح أمام أمرين 

 !عالقاته العامة 

وال يوجد لدينا مسؤول غير كفوء .. ـ وكأنه ال يوجد أحد في هذه البلد يخطئ 

 ..!إطالقاً 

فعالقاته العامة هذه متمرسة في صنع .. ـ عودة لعالقات المسؤول العامة 

مصانع للردود الجاهزة ـ تُذكرك بمصانع الطوب الجاهز ـ .. القوالب الجاهزة 

يصدرون لكل كاتب ما يالئمه من .. لديهم من كل صنف ومن كل حجم ولون 

ما نشره الكاتب المذكور عاٍر عن الصحة: " أو تكذيب على وزن .. عبارات نفي 

 "!!تماماً 

صحيفتكم " أو ".. بالغ الكاتب في طرحه للمشكلة :" ـ أو عبارات تشكيك نحو

 " ..!تستخدم أسلوب التهويل

ـ ال أدري لماذا تحدثت عن هذا الموضوع؟ فأنا كنت أود الحديث عن المرض 

 "..!التدويد" أعني ما يسمى بمرض.. الذي ظهر في جيزان 

ـ وما دعاني للحديث هو ما ذكره وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي الدكتور 

 !يعقوب المزروع 

ـ حيث شدد ـ سلّمه اهللا من التدويد ـ على أهمية تعامل وسائل اإلعالم 

بموضوعية ومصداقية ، وعدم استخدام أساليب التهويل والتي تتنافى مع محدودية 

 ..!خطورة هذا المرض

.. من جازان .. ـ طبعاً من يسمع تصريحات الوكيل يظن أنه يتحدث من هناك 

فيما هو يتحدث من مكتبه في " .. علي مكي و حمود أبو طالب"من جوار 

 ..!! الرياض

 !تصريحاتك ال تستحق التعليق " يعقوب "ـ تريد الحقيقة يا دكتور 

هذه إلى ) تطميناتك(الصحافة تخشى أن تؤدي .. ـ الصحافة ال تهول يا عزيزي

حينها ال أظن أننا سنراك تتجول .. كارثة أخرى موازية لحمى الوادي المتصدع 

 ..!!وسط المرضى في جازان

وأن تميل قليالً نحو الواقعية في .. ـ أرجو في النهاية أن تتحمل صراحتنا 
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م2003يوليو  15هـ الموافق 1424جمادى األولى  15  السنة الثالثة ـ الثالثاء) 1019(العدد 

 
 

 

 "..!! صح اهللا لسانك " 

 صالح الشيحي

أبدى أسفه وحزنه ـ وإن كان بشكل غير مباشر ـ عندما " مازن العليوي"زميلنا 

عِلم أن ألبوماً غنائياً ألحد المطربين قد نفدت الطبعة األولى منه في بيروت ، 

(في اليوم األول لصدورها ، وكذلك في سوريا ) ألف نسخة 75(بمبيعات قاربت 

 !!؛ وكأنها مذكرات هيالري كلينتون) ألف نسخة 50

 !ـ طبعاً نحن هنا أمام حالة مرضية

 ! ـ وأعلم جيداً أنه ال تجوز معالجة المرض بالتجاهل

 ..ـ غير أن هذا الحيز الضيق ليس مكان تناولها

ـ فقط أنا هنا ألشير إلى أن زميلنا القدير نسي أن يضيف أمراً مهماً ـ أعني 

 !نسي الشعر ومتابعيه وسامعيه وعاشقيه.. مبيعات الدواوين الشعرية

ـ الشعر الذي اكتشفنا أخيراً أنه قد أصبح بحاجة لمن يروج له أكثر وأكثر ؛ 

 !فوجدنا من يقحم العنصر النسائي في عالمه

وتطل علينا من خالله  mbcـ ذلك عطفاً على البرنامج الذي تبثه قناة الـ 

 "..!!صح اهللا لسانك " بعبارتها " نجاح المساعيد" المذيعة 

 .. كل الشواهد تقول بذلك.. ـ على كل حال ال أظن أن مد الشعراء سيتوقف

منتديات اإلنترنت صارت هي األخرى .. ـ المجالت الشعرية تُصدر لنا شعراء

المهرجانات الصيفية والتسويقية .. اإلذاعة.. التلفزيون.. الصحف تصدر.. تصدر

 ..المدن الترفيهية.. والسياحية

 ..!!ـ وقريباً المطاعم العائلية والمخابز اآللية

 !!فقد أصبح هناك خمسة شعراء لكل مواطن" خالد سامي"ـ وعلى رأي 

ـ حلمنا باكتشاف العلماء ؛ فابتالنا اهللا بمئات اآلالف من الشعراء ـ إنه زمن 

 ..!العجائب حقاً
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م2003يوليو  16هـ الموافق 1424جمادى األولى  16  السنة الثالثة ـ األربعاء) 1020(العدد 

 
 

 

 ..! يوماً تلو آخر 

 صالح الشيحي

هذا األسبوع ـ علمت متأخراً وعن طريق الصدفة مع األسف ـ أن جهاز 

 !.مكافحة المخدرات في بالدنا يعتبر ثالث أقوى جهاز مكافحة مخدرات في العالم

ـ التصنيف ليس نتيجة استفتاء نفذته جهة إعالمية قائمة على الدعاية؛ وليس 

تزكيةً من صحيفة وافدة متزلفة ، التصنيف جاء وفق شهادة من هيئة األمم المتحدة

 .2000لمكافحة المخدرات عام 

ـ طبعاً لست اآلن بصدد كتابة مقال إنشائي يقوم على المدح ـ لكن هذا ال يعفي 

كيف ونحن أمام رجال يهدون... بل ويدعو للفخر... من القول إن األمر جد مبهج

 . أرواحهم للوطن

 .ـ يوما تلو آخر يبرهن لنا هؤالء الجنود كفاءتهم وكفاءة األجهزة التي يتبعونها

ولم يعد مستغربا لدي ـ ولدى كثيرين غيري ـ كل هذه اإلنجازات التي تحققها 

 ..يوما تلو آخر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات

ـ لم آت اليوم ألمتدح جهاز مكافحة المخدرات ـ على األقل هو ليس بحاجة 

للمدح ـ أتيت ألقول ـ وبالفم المليان ـ إن هؤالء الرجال ـ الذين يستحقون أن 

نقف طويالً احتراماً لهم ـ يتعرضون لمخاطر عدة في سبيل حمايتنا وحماية 

لماذا ال تتم زيادة : وهو ما يدعو إلى طرح التساؤل المهم . أجيالنا المقبلة

 !. رواتبهم؟

ـ صدقوني لو كان األمر بيدي ؛ ألصدرت قرارا يقضي بزيادة سريعة في 

.. رواتب موظفي مكافحة المخدرات أو على األقل زيادة في عالواتهم السنوية 

 ..! لكنه ليس بيدي كغيره من األمور 
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م2003يوليو  17هـ الموافق 1424جمادى األولى  17  السنة الثالثة ـ الخميس) 1021(العدد 

 
 

 

 "..!! شكل ثاٍن" 

 صالح الشيحي

ال أجد حرجاً من القول إنني كنت أتصور أن بعض الصحف كانت تبالغ في 

 ..!وصف جمال أبها 

 ..!ـ ذلك على الرغم من كوني أعمل في هذا الحقل

 ..ـ حتى زرتها هذا األسبوع مع عدد من األدباء والكتاب واإلعالميين

ـ طبعاً هذه ليست المرة األولى التي أزور فيها أبها؛ لكنها المرة األولى التي 

 ..!أتجول فيها داخل المنطقة

 ..ـ أمور عدة تذكرتها عندما عشت شيئاً يسيراً من فعاليات مهرجان أبها

ـ على سبيل المثال تذكرت مهرجان الجنادرية ـ المتميز عربياً والفريد من 

 . نوعه

ـ تذكرت بهو الفندق الذي كان يتحول أثناء المهرجان إلى صالونات أدبية عديدة 

 !كل عام

ـ تذكرت كرم الضيافة والبشاشة التي كان يستقبل بها الحرس الوطني ضيوفه كل

 ..عام

ـ تذكرت ذلك ـ وغير ذلك ـ عندما رأيت وعشت بعضاً من فعاليات هذا 

المهرجان، كان على هامشها تلك االجتماعات التي كان يضج بها بهو الفندق الذي 

 ..!متر عن سطح البحر 2200كان يسكن فيه ضيوف مهرجان أبها، على ارتفاع 

إننا كنا بالفعل أمام : ـ بعيداً عن التفاصيل الدقيقة للفعاليات ؛ أستطيع أن أقول 

 ..!تظاهرة ثقافية رائعة 

ـ أما عسير المنطقة ؛ فلست وحدي من أسرته طبيعتها وجمالها المنتشر على 

 ..مساحات هائلة تزيد على مساحة سوريا وفلسطين ولبنان مجتمعة

محمد آل "ـ كنت أتمنى بالفعل لو اتسع الوقت لنرى ما حدثنا عنه صديقنا الجميل 

لنتجول في مرتفعات بيشة ، وآثار .. أحد رفيدة .. لنرى النماص " .. زلفة

 ..لنستمتع أكثر بالسودة، دلغان، الفرعاء، غابات حظوة .. جرش 

فهو كما قال صديقنا األديب حمد .. ـ أما صيف أبها، فال أظن أنه يحتاج للتعليق 

 "..!شكٌل ثاٍن"صيف أبها : "القاضي
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م2003يوليو  18هـ الموافق 1424جمادى األولى  18  السنة الثالثة ـ الجمعة) 1022(العدد 

 
 

 

 "...! الربيعة"قُبلةٌ على جبين 

 صالح الشيحي

أوالً، ال ننكر اللفتة التي حظي بها الفريق الطبي الذي أجرى ـ قبل فترة ـ 

عملية فصل الطفلين السياميين الماليزيين في مستشفى الملك فهد التابع للحرس 

 "...عبد اهللا الربيعة"الوطني في الرياض برئاسة الجراح السعودي الشهير 

ـ ذلك ليس باألمر الغريب ؛ لكن؛ هل لقي بالفعل هذا العمل الباهر نصيبه الكافي 

 من اإلعالم المحلي المقروء أو المرئي، وذلك اآلخر المحسوب على السعودية؟

 !؟...هل تم استثماره لتقديم صورة مشرقة للبلد: ـ بمعنى

ـ أسوق هذا الكالم عطفاً على ما قرأته في الزميلة الرياض يوم أمس عن قيام 

الفريق الجراحي المختص بعمليات فصل التوائم السيامية ـ الذي يرأسه الطبيب 

 ـ " عبد اهللا الربيعة"السعودي الشهير

بطلب الحصول على معلومات طبية أولية لحالتي الطفلتين التوأمين اإلندونيسيتين 

 ...الملتصقتين اللتين ولدتا األسبوع الماضي

مرور الكرام كغيره من  -إن حصل -هل سيمر هذا اإلنجاز: ـ السؤال 

 !؟...اإلنجازات

ـ أليست هذه اإلنجازات الحضارية بحاجة للتفاعل معها أكثر على جميع األصعدة 

؛ لما تحمله من مؤشرات مهمة للنهضة الصحية والعلمية التي وصلت إليها 

 ! ؟...البالد

ـ لماذا ال نستثمر مثل هذه اإلنجازات ؛ على األقل كي نكشف للعالم عن وجهنا 

 !؟...الحقيقي المشرق

 !ـ على غير عادة؛ األسئلة هذه المرة ليست بحاجة لألجوبة

ـ فقط بقي التنويه بأن هذا الحديث خرج لسبب واحد فقط؛ وهو شعوري بالفخر 

وزمالئه في الفريق " عبد اهللا الربيعة"الشديد، واالعتزاز األشد، بالجراح السعودي 

الطبي الذين ساهموا ويساهمون وسيساهمون في خدمة بالدنا، وإظهار وجهها 

 . الحقيقي للعالم
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م2003يوليو  19هـ الموافق 1424جمادى األولى  19  السنة الثالثة ـ السبت) 1023(العدد 

 
 

 ..!! إحاالت مقلوبة 

 صالح الشيحي

 ..!الرسائل ما تزال تصل مطالبةً بالحلول

إما عرضها، وطرح الحلول .. ـ طبعاً ليس هناك سوى أمرين في هذه الحالة 

التي نرى مناسبة لها؛ أو إحالتها للجهة المختصة إبراء للذمة، في زمٍن اتسعت فيه 

 ..!الذمم

 !ـ ذلك على الرغم من كون هذه الرسائل كالشالالت التي ال تتوقف

رسالة يسأل صاحبها عن السر في : ـ على كٍل ؛ إليكم هذه العينات العشوائية 

 !التباطؤ في تنفيذ سكة القطار بين مكة وجدة حتى اآلن

ـ طبعاً لن نحيلها لوزارة النقل، ليس هناك بارقة أمل، لكن هذا ال يعني إطالقاً 

لعلنا نجد لديه جواباً ) مدير عام البريد(أننا سنهملها؛ بل سنعمل على إحالتها لـ

 ..!!شافياً

ـ رسالة ثانية يسأل مرسلها عن إعانات أندية الدرجة الثانية والثالثة، وهذه 

 !!للتحقق من الشكوى) إدارة مكافحة التسول(األخرى سيتم إعادة إرسالها لـ 

متى يرى دفتر العائلة الجديد : ـ رسالة ثالثة يبحث صاحبها عن إجابة لسؤاله 

 ) ..!وزارة الزراعة(ـ السؤال نحيله إلى ! النور؟

ـ رسالة رابعة يتساءل صاحبها عن عدم صرف مستحقات الضمان االجتماعي 

) مدير عام الدفاع المدني(بشكل شهري، وهذه الرسالة نحيلها بشكل عاجل لـ

 ..!ونطلب من سعادته سرعة إفادتنا 

فقط كل ما .. والتجاهل ليس بعيداً عنهما ..ـ الرسائل كثيرة ؛ والهموم أكثر 

 ..!!أرجوه أن نكون قد أحلنا هذه الرسائل إلى الجهات المعنية
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السنة الثالثة) 1024(م العدد 2003يوليو  20هـ الموافق 1424جمادى األولى  20األحد 

 
 

 ..!!قائمة محترفات الرذيلة

 صالح الشيحي

في إطار عرض وزارة الداخلية للمشاكل المترتبة على زواج السعوديين بأجنبيات 

ذكرت الوزارة ـ أثناء عرضها للمشكلة الثامنة ـ أن بعضاً من األزواج 

السعوديين وجدوا أنهم أصيبوا بأمراض معدية، بعضها أمراض مستعصية 

زواجهم السريع من" كالتهاب الكبد الوبائي واألمراض التناسلية األخرى، وذلك لـ

زوجات أجنبيات إما مريضات أو أنهن يمارسن الرذيلة وأسماؤهن على قائمة 

 ".محترفات الرذيلة دون أن يعلموا ذلك

 !أغرب المشكالت: ـ المشكلة الحادية عشرة كانت أطرف ـ أو قل

ـ حيث أشار البعض من األزواج السعوديين ممن قاموا باالرتباط بأولئك 

الزوجات األجنبيات أن البعض منهن في األصل متزوجات وعلى ذمم أزواج 

 .آخرين

ـ طبعاً لست اآلن بصدد تبيان مضار الزواج من الخارج فمدير عام العالقات 

تحدث بإسهاب عن ذلك ؛ بل " سعود المصيبيح"والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور 

سبباً وجيها مقنعاً يؤكد مخاطر هذا الزواج ـ فضالً عن أنني أعلم  18إنه ذكر 

جيداً أن هذه الحملة الوطنية لم تكن لتبدأ لوال اإلقبال المتزايد على طلب الزواج 

 . من الخارج

أن يكون قد ذكر " سعود"ـ فقط كنت ـ وما زلت ـ أود من األخ القدير الدكتور 

المتخذة ) اإلجراءات(التي دفعت بهؤالء للزواج من أجنبيات، و) األسباب(لنا أوالً 

 . في هذا اإلطار

ـ وأنت سيد العارفين ـ أن حل المشكلة لن يكون " سعود"ـ صدقني يا دكتور 

قبل االعتراف االجتماعي والرسمي بأسبابها، وتسليط الضوء عليها بجدية، وتبيان 

اإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار، ليس في وزارة الداخلية ـ التي نقدر جهودها 

 . المخلصة والكبيرة في هذا الجانب ـ بل في المجتمع ككل
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م2003يوليو  21هـ الموافق 1424جمادى األولى  21االثنين  -السنة الثالثة ) 1025(العدد 

 
 

 "..!سبع صنايع والبخت ضايع

 صالح الشيحي

كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل ، عندما نزلت من غرفتي 

..المطلة على الشارع الرئيسي في الدور الثالث في أحد الفنادق ، جلست في البهو

 !ـ وجدت نفسي فجأة أمام كرنفال فرائحي ماتع وممتع 

ـ سبع فتيات بلباس الزواج ، صعدن إلى غرف مختلفة ، وتركن لي رائحة 

 ..! الحسرة" محمد"العطر ، ولـ

 " ..!محمد" مسكين : وقلت بصمت " محمد"ـ نظرت نحو 

 ..!ـ حياته ليست إال خليطاً من الحسرة 

 !ريال  2000ـ وظيفته حارس أمن في الفندق براتب شهري ال يتجاوز الـ 

 !فهو ال يملك من أمره شيئاً .. ـ يرى ويسمع ويحس ويشم ، ويتذوق الحسرة 

إن أقبل نحوك تتذكر .. ـ شاب ، ممتلئ ، طويل ، مفتول العضالت ، نشيط 

 ..!وإن أعطاك ظهره مغادراً تتذكر باصات النقل الجماعي .. خيول الكورنيش 

ـ ناديت عليه ، وسألته عن شعوره ، وهو يرى زفاف سبع فتيات أمامه ـ طبعاً 

 !في منتصف األسبوع وهذا يعني أنه يرى أكثر عند نهايته

 " آآه: "لم يزد على أن قال.. ـ سألته عن ردة فعله وشعوره 

 !بحاجة إلى أن أسأله عن السبب) أكن(لم .. ـ كان صوته مرتعشاً 

 "!سالمتك من اآلآه" بحاجة إلى أن أقول له ) يكن(ـ ولم 

 ..!ـ ربما ال يوجد في الواقع خيار آخر

ـ فقط ألنني أعلم أن السالمة من الـ آآه لن تأتي من وراء راتب ال يكفي بنزينا 

 !فكيف بالزواج من ناهٍد جميلٍة ، تعيد الشيخ إلى صباه .. وفواتير 

 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

 

Page 1 of 1سبع صنايع والبخت ضايع"..!

7/20/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-07-21/writers/writers11.htm



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

السنة الثالثة) 1026(م العدد 2003يوليو  22هـ الموافق 1424جمادى األولى  22الثالثاء 

 
 

 

 ..! يواسيك أو يسليك أو يتوجُع 

 صالح الشيحي

 !.البعض ـ عادةً ـ يرسم للكاتب صورة تعجز كل براويز الدنيا أن تحيط بها

شعوراً منه بأنه قادر على تحقيق .. ـ تجده يطرح في الكاتب ثقة مفرطة 

بل إنني ال أبالغ إن قلت ـ .. تراه يلجأ إليه في كل واردة و شاردة .. أهدافه

 !.ـ أن هناك من لجأ إلينا لحل مشاكله الزوجية" أبو الجعافر"وشاهدي على ذلك 

والبد من شكوى إلى ذي :" ـ كل ذلك ـ أقول ربما ـ يأتي تأسياً بقول الشاعر

 "!.يواسيك أو يسليك أو يتوجع.. مروءة 

 !.ـ ينتهي دور المواطن ـ أو هكذا يعتقد ـ عندما يلقي بذلك على ظهر الكاتب

 !.ـ لتبدأ معاناة هذا الكاتب المسكين

 ـ ينادي، عّل المسؤولين يستجيبون لنداءات الناس، 

 !.ـ بيد أنه كثيراً ما يحبط

وأقل من .. قليٌل من هذا القليل، الذين يستجيبون .. ـ قليٌل هم الذين يسمعون 

 !.هؤالء الذين يقولون فيفعلون

من معهد اإلدارة العامة يقترح أن تتم اإلشارة إلى كل " سعيد الشهراني"ـ األخ 

 !.اقتراح أو شكوى كتبت عنها، والبحث هل تم التجاوب معها أم ال؟

لوجدنا أننا بحاجة إلى صفحة يومية وليس " سعيد"ـ ولو عملنا بما يقوله األخ 

 !.زاوية؛ إذ إنها قليلةٌ هي األشياء التي وجدت تجاوباً

تتولى ) مجلس الوزراء(ـ لذلك فإن كل ما يأمله الكتاب قريباً هو وجود جهة في 

متابعة ما ينشرونه في أعمدتهم، وإلزام الجهات ـ التي ال ترد ـ بالرد ؛ رفعاً 

!.من جانب آخر) التنفيس(للحرج من جانب، وكي ال تتحول أعمدتهم إلى ما يشبه 
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السنة الثالثة) 1027(م العدد 2003يوليو  23هـ الموافق 1424جمادى األولى  23األربعاء 

 
 

 ..!رجل فقد رأسه

 صالح الشيحي

أحد األصدقاء أرسل لي صورة طريفة لمخدة تباع في بعض المحالت 

 ..!األوروبية

أن هذه المخدة القطنية جاءت على شكل ) المكْمن.. (الطرافة) مكْمن(ـ ليس هنا 

 ..!رأس وصدر وكتف وذراع وكف.. نصف رجل

ـ المخدة وجدت رواجاً ال بأس به لدى العوانس والمطلقات األوروبيات الالتي 

 !!فقدن الدفء داخل السرير

ـ ليس أدل من ذلك سوى الجزء اآلخر من اللقطة التي شاهدتها، والتي تصور لنا

سابع "فتاة وهي تنام على صدر رجل يحيط بها بذراعه القطني، فيما هي في 

 !!على ما يبدو" نومة

من الجوف، هو من أرسل لي الصورة؛ ربما " إبراهيم الحميد"ـ صديقنا الجميل 

 !أراد أن يضيف إلى خبراتي خبرات جديدة

ـ فهو يعلم جيداً أنني ومجموعة من األصدقاء نشترك في ذات المعاناة مع هذه 

المخدة ـ التي حدثتكم عنها ذات مرة ـ من هؤالء األصدقاء من ينام بدون 

ومنهم من يضع رأسه بين مخدتين، وثالثٌ يضع رأسه بين رجليه، ورابع .. مخدة

يضعها هي بين قدميه، وخامس يحتضن المخدة، وسادس يضع رأسه فوق المخدة، 

 ! وسابع يضعه تحتها، وثامن ينسى أين وضع رأسه

ـ بالمناسبة؛ معاناتنا الدائمة مع هذه الوسائد ومالحقتها والبحث عن الجديد منها؛ 

 !جعلتنا نفكر في دخول سجل جينيس لألرقام القياسية

ـ أظن أننا سنفعل ذلك ـ أعني دخول سجل جينيس ـ؛ فكثير مما حولنا يشجعنا 

على اقتراف هذه الخطوة، أشياء عدة تؤهلنا لذلك؛ ليس أقلها أننا من أكثر شعوب 

 )..! المشروع مدرج في الميزانية القادمة(األرض استخداماً لعبارة 
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السنة الثالثة) 1028(م العدد 2003يوليو  24هـ الموافق 1424جمادى األولى  24الخميس 

 
 

 !؟..كيف لنا أن نحقق ذلك

 صالح الشيحي

نحن نتطلع : "األمين العام للهيئة العليا للسياحة " سلطان بن سلمان"يقول األمير 

إلى سياحة وفعاليات طول العام إن شاء اهللا ونتطلع إلى كثير من البرامج وكثير 

إيجاد سياحة .. من الفعاليات التي أساسها هيكلة هذه الصناعة االقتصادية الكبيرة و

 ".حقيقية وطنية ملتزمة

ألقوه مكتوفاً في اليم وقالوا له :"ـ عندما قرأت هذا التصريح تذكرت قول الشاعر

 "!.إياك إياك أن تبتل بالماء

 ..!أعانك اهللا يا سلطان: ـ ولم أزد على أن قلت 

كيف لنا أن نحقق ما تصبو إليه وسط : ـ تحرك السؤال وأطّل برأسه كالعادة

 !؟..غالء أسعار تذاكر الطيران

ـ كيف لنا تشجيع السياحة المحلية في ظل غالء أسعار فنادق مكة والمدينة 

 !؟..والرياض وجدة

نحن ننظر ـ معك أيضاً ـ إلى أن السياحة .. ـ صدقني ـ نحن معك فيما قلت

ستولد ما بين مليون وستمئة ألف إلى مليونين وثالثمئة ألف فرصة وظيفية في 

 .العشرين سنة المقبلة وجميعهم ـ كما تأمل، ونأمل بمشيئة اهللا ـ سعوديون

 ـ نحن معكم في كل خطواتكم المباركة؛ غير أنكم في الهيئة العليا للسياحة يد

" عبد اهللا بن محمد آل الشيخ"واحدة ـ ذكرت ذلك لمستشاركم الخاص ـ صاحبنا 

 !.؟..ـ فكيف ننتظر من اليد الواحدة أن تصفق

منتجع خمس : ـ أرجو أال تغضبوا ؛ خذوا هذا المثال البسيط جداً وستقنعون حتماً

يستطيع السائح السعودي أن يسكنه لمدة ) شرم الشيخ(نجوم على البحر في 

، مع وجبة إفطار مجاني، واستقبال، وتوديع من وإلى المطار، بمبلغ)أسبوع كامل(

 !!.ريال 1500ال يتجاوز 

هل تستطيع أنت، أو أستطيع أنا، أو يستطيع أي مواطن آخر، : ـ سمو األمير

 !.السكن هذه المدة بهذا المبلغ في فندق مماثل في الرياض أو جدة؟
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السنة الثالثة) 1029(م العدد 2003يوليو  25هـ الموافق 1424جمادى األولى  25الجمعة 

 
 

 

 ..! حتى يثبت العكس

 صالح الشيحي

، موجه دعاة في وزارة الشؤون اإلسالمية، كتب يطلب "سعد بن حسين النماسي"

مني أن أتحدث عن المعاقين المؤهلين الذين أصبحوا عالة على أهاليهم، والذين ـ 

على حد قوله ـ كلما تقدموا لوظيفة تعلنها الخدمة المدنية على شحها، فاز بها أهل

الوساطة أو األسوياء مع أنه في كل بلدان العالم المتخلف من هذه الفئة له عناية 

 !. خاصة

؛ إال أن ذلك ال يمنع من االستماع إليه حيث ) معاقين(ـ ومع تحفظي على مسمى 

عندي أخ أكمل شهادة الثانوية العامة من معهد الصم والبكم تخصص : "يقول

حاسب آلي بتقدير امتياز، وله اآلن قرابة الثالث سنوات لم نجد له عمال مستقرا، 

ريال، 1600وبعد محاوالت حثيثة خرج المسكين بتعيين على بند األجور براتب 

أليس من حقهم التوظيف؟ أليس : "ـ ويتساءل" وهو عرضة للطرد في أي لحظة

من حقهم الحياة الكريمة؟ خاصة وأنهم تعبوا ودرسوا وتم تأهيلهم، أرجوك أخي 

 ". الكريم التطرق لهذه المعضلة في كتاباتك ولعلي أرى ذلك قريبا

أن أجهزة الدولة تنتقص من هؤالء؛ فالدولة قامت وما " سعد"ـ أوالً ال أظن يا أخ 

 .تزال تقوم على رعايتهم، بل ويحظون برعايتها الخاصة

نحن الذين نزعنا عنهم الثقة .. ـ أساس المشكلة التي تتحدث عنها يكمن فينا

 ..!وأصبحنا نتعامل معهم كفئة هامشية

في البلد،) ذوي االحتياجات الخاصة(ـ وعلى كل حال، هذه دعوة للمسؤولين عن 

لتوضيح ما لهذه الفئة وما عليها، مع يقيني التام ـ .. للرد عليك.. للنظر فيما قلت

مرة أخرى ـ بأن الدولة لم تقصر في هذا الجانب تحديداً، إذن، نحن ال نستطيع 

 ..!أن نلقي عليها بالالئمة؛ حتى يثبت العكس الذي تتحدث عنه
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السنة الثالثة) 1030(م العدد 2003يوليو  26هـ الموافق 1424جمادى األولى  26السبت 

 
 

 !عذراً فضيلة الشيخ

 صالح الشيحي

عضو هيئة كبار العلماء، من العلماء الشرعيين " عبد اهللا المطلق"فضيلة الشيخ 

 ..الذين لمع نجمهم خالل السنوات األخيرة

ـ فأصبح فضيلته من أبرز العلماء الذين يصافحون مشاهدي القناة األولى في 

 ..التلفزيون السعودي بين فترة وأخرى

ـ اليوم ولثقتي المطلقة، ويقيني التام، بسعة صدر فضيلته لتقبل النقد والمالحظة، 

أود أن أخاطبه وأوجه له بعض االنتقادات ـ على األقل بالنظر لكوني أحد 

 المتابعين له ـ

يوم أمس، وفوجئت ببعض ) فتاوى على الهواء(تابعت حلقة : ـ فضيلة الشيخ

المالحظات في سياق الحلقة؛ األولى، وقوفك الطويل وتركيزك غير المبرر حول 

هل شمت .. وسؤالك للمرأة المتصلة هل خرج منها ريح).. الصوت والريح(مسألة

أو لم يكن من الممكن اختصار اإلجابة بدال من تكرار .. هل سمعت صوتاً.. ريحاً

 !؟..الصوت والريح فترة طويلة

والتي حاورتك حول) األشقر(ـ أمر آخر، حول المتصلة األخرى، صاحبة الشعر 

 "!!أنت شاذة: "صبغ شعرها، والتي قلت لها

ـ أال ترى معي يا فضيلة الشيخ أنك قسوت عليها بهذه الكلمة ـ أليس في 

 !؟..القاموس كلمة ألطف من هذه الكلمة

 !!ـ أمر ثالث وهو قولك في ذات السياق أنك ال تخاطب الشقراوات

!؟..ـ عذراً مرة أخرى صاحب الفضيلة؛ أو ليس من المسلمات من هن شقراوات

ـ أمر رابع وهو جزمك ـ غير المقنع ـ بأن شعور الناس في بالدنا ذات لون 

 ..!ـ اسمح لي هنا أن أخالفك فالواقع المنظور يقول بغير ذلك! أسود

ـ أمر خامس وهو قولك أنك تخاطب الناس هنا ـ ما رأيك يا فضيلة الشيخ أنني 

شاهدت هذه الحلقة في إحدى الدول العربية وشاهدها معي أناس من هذه 

 ..!!الدولة

ـ أمر سادس يا فضيلة الشيخ ـ وهو المهم ـ أن تثق أن هذه المالحظات دافعها 

 ..المحبة ليس إال
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السنة الثالثة) 1031(م العدد 2003يوليو  27هـ الموافق 1424جمادى األولى  27األحد 

 
 

 ..!!حجر األساس

 صالح الشيحي

 ..!، لمشروٍع ما) حجر أساس(ـ في كل مكان، هناك مسؤول ما، يضع 

حجر (ـ من هنا، أصبحنا من أكثر الدول في العالم التي تحتفي وتحتفل بـ

 )..!األساس

 ؟..هذا) حجر األساس(ـ بيد أنني ال أدري ما هو نوع 

ـ هل هو طبيعي أم صناعي ؟أم هو حجر من الرخام أم من المرجان أم من 

 !؟..أم هو من سيد األحجار الياقوت.. الفيروز أم الزمرد أم الالزورد

.. ـ فقط ألنه يظل صامدا ـ بمفرده ـ سنين طويلة في العراء ، ال يتأثر بالبرد

 ..!وال حتى بضوء القمر.. وال بالنجوم وال بالشمس .. وال بالمطر

دون.. دون مدفأة.. دون غطاء.. دون مظلة.. ـ سنين طويلة دون أن يتذكره أحد

 .. دون حارس يحرسه خشية السرقة.. دون تكييف.. مروحة

 ..!ـ ومع ذلك يظل الحجر صامداً

 ..!ـ تذهب كل األحالم والطموحات والمطالب والشكاوى ، ويبقى الحجر

ومع تقادم السنين .. سكتوا .. وِضع لهم الحجر .. ـ بحث الناس عن المشروع

 باتوا ال يتذكرون شيئاً ؛

 ! ـ ال يعلمون متى وِضع هذا الحجر؟ ومن الذي وضعه ؟ ولماذا وضعه؟

 ..!!ـ ال أحد يتذكر شيئاً أبداً

ـ الخالصة أنني بحثت كثيراً ، فلم أجد مفعوال مسكناً أشد من هذا المفعول؛ أعني 

 ..!حتى بدأت أشك أن أحجارنا مصنوعة من األسبرين.. مفعول الحجر

 "!!حط حجر األساس، وحط رجلك: "ـ أخشى أن الحكاية ال تعدو عن كونها 
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 ..! كان موقفاً مشّرفاً 

 صالح الشيحي

ما زلت أتذكر كلمة ظالمة مجحفة ـ ال أدري دوافعها ـ قالها لي أحد السعوديين، 

قبل سنوات عندما سألته عن انطباعه عن سفاراتنا في الخارج ، أذكر أنه قال لي 

لو تعرضت لمشكلة سألجأ لسفارة "حينها ونحن في إحدى الدول غير العربية 

 "...!!اإلمارات

ـ تذكرت ذلك التجني الفاضح ، عطفاً على موقف السفارة السعودية في البحرين 

من قضية المواطن السعودي الذي تعرض لإلهانة مع أسرته ) المشرف(و) الرائع(

 .من أحد ضباط وزارة الداخلية البحرينية، والتي تحدثت عنها الصحف قبل يومين

ـ حيث قامت السفارة بالتفاعل بشكل سريع مع القضية، ووكلت محامياً للمواطن 

فضالًًًً عن أن األخبار قد نقلت لنا أن السفارة ستعمل على تفعيل .. وأسرته 

 . القضية ومتابعتها

 .ـ كان موقفاً مشرفاً للغاية

ألوجه شكراً كبيراً جداً ... ـ أسوق ذلك ألوجه شكراً كبيراً لسفيرنا في البحرين 

 .للسعوديين العاملين في سفارتنا هناك

هذا هو ... هذا ما نريده ... ـ نعم هذا هو المطلوب من سفاراتنا في الخارج 

 . هذا هو المأمول.. المنتظر

أنه تحت حماية سفارة ... أين كان ... يجب أن يشعر المواطن السعودي أياً كان 

يجب أن يشعر بأنه مواطن له كرامة ال يجرؤ كائن من كان على المساس ... بلده 

يجب أن نشعره بأنه مواطن، له دولة تقف خلفه، تدافع عنه في كل مكان .. بها 

 .في العالم

ـ قبل أن أنسى ـ وهذا المهم ـ شكراً كبيراً وخاصاً جداً، للرجل الذي يقف 

 .سمو وزير الخارجية: خلف هؤالء 
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 !؟..اعتزاز أم شفقة

 صالح الشيحي

لن أقول تذكرت رجال الجمارك؛ فهم من القطاعات الحيوية التي قلما تغيب عن 

ذاكرة الناس واهتماماتهم، في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، غير أنني 

تذكرت ما سبق أن قلته حيالهم ، عندما قرأت األسبوع الماضي ثالثة أسئلة مهمة 

تدور كلها في ذات السياق ـ أعني أوضاع رجال الجمارك في منافذنا الحدودية 

 "..محمد الوعيل" ـ قام بطرحها الزميل القدير

ـ حيث ذهب متسائالً هل لهذه الفئة التي تعمل في هذه المواقع تميز مادي يختلف 

؟ وهل تم إعدادهم وتأهيلهم لمثل هذا ..عن غيرهم كالذين يعملون في المدن

وهل تم اختيارهم بمواصفات ترقى إلى مستوى المسؤولية الحضارية ! ؟.العمل

 !؟..كواجهات للوطن

لو أن الزميل القدير وجهها : ـ هو محق جداً في تساؤالته تلك ـ لن أقول هنا 

لي قبل طرحها ، الختصرت عليه اإلجابة على هذه األسئلة كلها بكلمة واحدة 

 "..! ال " وهي 

ـ لكنني سأقول إنه ليس ثمة تميز يستحق الذكر ؛ حتى وإن قال مسؤولو 

 .. الجمارك بغير ذلك

ـ لم نقدم لهم ـ مع األسف أو بدونه إن شئتم ـ سوى نظرتين ؛ األولى نظرة 

 !اعتزاز، واألخرى شفقة

 !ـ هم بالفعل يستحقون الشفقة

ـ كثيراً ما تحدثنا عنهم، وعن أهمية إعادة النظر في حوافزهم وترقياتهم 

 . وعالواتهم وإجازاتهم السنوية دون جدوى

ـ كل ما نسمعه أو نقرؤه يوحي بأن أحاديث كهذه ليست على سلم األولويات ـ 

 !. ذهبت مع الريح: بمعنى
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 "..!!المتعوس وخايب الرجا"

 صالح الشيحي

 !ثمة حوار، وفي كل مكان حوار حول الحوار

 ـ ما يلي شبيه بالحوار، 

 ؟"...ما تالحظ أن األسعار ما تزال مرتفعة:" ـ المتعوس

 "...!شكلك تلمح إن الرواتب هي هي :" ـ خايب الرجا

 "!توقعاتك صحيحة؛ كل شيء ارتفع إال الرواتب:" ـ المتعوس

 "...!الميزانية ما تسمح:" ـ خايب الرجا

 !؟..طيب يا أخي على األقل يرفعون رواتب المتقاعدين : "ـ المتعوس

 " ...!راح يرفعونها؛ بس على شرط تقتنع وزارة المالية: "ـ خايب الرجا

 !؟"..ومتى على خير تقتنع الوزارة: "ـ المتعوس

 "...!إذا ناقشوها في مجلس الشورى: "ـ خايب الرجا

 !؟"...طيب ومتى يناقشونها: " ـ المتعوس

إذا انتهوا من دراسة جميع التقارير، واالتفاقيات االقتصادية : ـ خايب الرجا

 ...!والتجارية واإلعالمية والرياضية والثقافية

 !؟...بأمانة؛ هل أنت راض عن مجلس الشورى: ـ المتعوس

جدا؛ خاصة بعد استجوابه لمسؤولين في مكتبة الملك فهد بعد أقل : ـ خايب الرجا

 ...!ساعة من تعديل أسعار البنزين 24من 

 !؟"...91أجل أكيد سمعت بأوكتان : "ـ المتعوس

 "...!حط بالخرج: "ـ خايب الرجا

ـ وما زال الحوار قائماً؛ ويحقق أهدافه المرجوة والمرسومة، بنجاح منقطع 

 "...!! على خايب الرجا) التم(المتعوس قد "النظير؛ وليس ثمة عجب؛ طالما أن 
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 "..!ظٍل ما لنا فيه مقيال" 

 صالح الشيحي

 !أطرب كثيراً عندما أسمع عن زواج رجل في التسعين من عمره

 !ـ وأطرب كثيراً إن كانت زوجته في ذات السن

ـ غير أنني ـ وعلى غير عادة ـ طربت حتى الثمالة ؛ عندما قرأت هذا 

األسبوع أن عراقياً في الثمانين من عمره، ظل يقف يومياً بالقرب من موقع دورية

أمريكية تضم مجندة شابة ، ذات عينين زرقاوين، وشعر أشقر، وضحكة صافية 

 !تجلجل كالموسيقى

األردنية ـ وقعت في قلب الرجل حتى ) الدستور(ـ حيث إنها ـ وفقاً لصحيفة 

أنا ال جيت: " أدمن مراقبتها نهاراً، وهيامه بها ليالً في أحالمه ، ولسان حاله يقول

 "!خياله وانهمر دمعي يهلي.. أبنساه التوى بي

ـ الفتاة المجندة األمريكية اكتشفت الحكاية بعدما الحظت اهتمامه بها وإحضاره 

للماء البارد وزجاجات المياه الغازية ـ طبعاً دون أن تطلب منه ذلك ـ فبدأت 

الشكوك تُثار حوله؛ مما اضطره ألن يستغل قدوم مندوبي إحدى الفضائيات 

اإلسبانية إلى المنطقة، حيث فاجأهم بطلبه التوسط عند فتاة أحالمه الشقراء ، فكان 

 !أن أتاحوا له الفرصة ألن يطلبها للزواج على الهواء مباشرة

ـ الصحيفة أشارت إلى أن المجندة األمريكية دِهشت فور سماعها للموضوع ، 

 ! وابتعدت عن الموقع ضاحكة

ـ أما صاحبنا الثمانيني فلم تزد ردة فعله على قوله إن ضحكتها هذه كالموسيقى 

: التي تغذي روحه، وقلبه؛ متسائالً على الهواء مباشرة في الفضائية اإلسبانية

لماذا تريد معشوقته أن تكون محتلة، وال تكون عراقية قانوناً، وعلى سنة اهللا "

 "!ورسوله

.. اعشقوا.. فبالعشق نحيا.. اعشقوا أيها السادة: ـ ليس ثمة تعليق؛ فقط أود القول

واغنم من اليوم .. ما فات خله وال تهتم من باكر"و.. وأعلنوا عشقكم، واستمتعوا

 "..!ما ساقت توافيقه
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