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..! الساعة البيولوجية

 صالح الشيحي

الساعة : وهي ما تعارف الناس على تسميته, وهناك دورة للنوم واليقظة

 ..!البيولوجية

ونوم النهار , الكثير هذه األيام؛ بعد سهر الليل, من ارتباكها, ـ وهي ما يعاني

 !طيلة األسابيع الثالثة الماضية

وساعات الكسل واالسترخاء , ساعات النشاط تكون ليالً: ـ أو بمعنى أقرب

 ..!نهارا

ـ وهو ما يعني أن الساعة البيولوجية التي توجد في رؤوسنا تحتاج لضبط من 

فلم تعد هذه , ما يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة لعدة أيام, وهو بالتالي, جديد

 ! الساعة تميز الضوء من الظالم

ووظيفتها تكمن في تنظيم الدورة اليومية لحياة , ـ توجد هذه الساعة وسط المخ

وضبط درجة حرارة , واليقظة لدى الناس, اإلنسان من خالل ضبط ساعات النوم

 !وضغط الدم, الجسم

عن طريقة عمل الساعة , في معلومة مهمة, "صهباء بندق"ـ تقول الدكتورة 

إن العلماء وبعد تجارب عدة أجريت , البيولوجية الموجودة في رأس كل واحد منا

اكتشفوا أن ساعة الصفر في الساعة البيولوجية تبدأ عند الظهر، حيث, على الذباب

تبدأ عملية نسخ الجينات المسؤولة عن تكوين مركب حساس للضوء، ويظل " 

النسخ مستمرا حتى ما بعد الغروب مباشرة لتبدأ عملية ترجمة الجينات المنسوخة 

إلى بروتينات تتحد لتكون المركب الحساس للضوء، وعند الفجر يعمل الضوء 

فيفقد فعاليته تدريجيا، وعند الظهر يفقد فعاليته , على تفكيك هذا المركب الحساس

 "..!تماما، وتبدأ الخلية في عملية النسخ من جديد

ـ الكل سيصارع هذا األسبوع من أجل إعادة ساعته البيولوجية إلى توقيتها 

غير أن , وهو ما دفعني مسبقاً ألن أقرأ كثيراً عن الساعة البيولوجية, األصلي

أطرف ما قرأت هو أن الطريقة الوحيدة لضبط الساعة البيولوجية خالل يوم واحد 

 )!المشي: (هي

ففيها ما يذهب , شريطة أال يكون في أحد مجمعاتنا التجارية: ـ وأضيف بدوري

 ! النوم أسبوعاً كامالً
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 ..! أسئلتهم

 صالح الشيحي

يقول كنت ليلة العيد مع أهلي في أحد األسواق بالرياض حيث كانت زوجتي تريد 

فقد كان البائع رجالً، عربياً، ... معطفا، إال أن ما حدث قد أثار، واهللا، غيرتي

مفتول العضالت، مفتوح الصدر، تتدلى سلسلة الذهب على صدره، وهو بقدر 

 ...!كبير من الوسامة، وبدأ يسأل زوجتي عن مقاسها

سؤالي ـ يقول األخ عساف من الرياض ـ ما الذي يمنع من وجود بائعات نساء، 

؟ ما المانع أن أدخل ...يأخذن ويعطين مع النساء، حتى وإن كان السوق للجنسين

مع زوجتي للمحل وأدعها تتفاهم مع البائعة؟ ألسن في المستشفيات يفعلن نفس 

 !الشيء؟

واألدهى واألمر إذا طلبت المرأة مالبس داخلية من : ـ ويستمر في طرح أسئلته

 !؟...هذا الرجل فهل تتخيل معي هذا الموقف

 !هل الشريعة تنافي أن تبيع المرأة في مثل تلك األسواق؟

لماذا ال : يتساءل قائالً" محمد الشهراني"في ذات السياق، وفي رسالة قديمة كان * 

تماماً ... يتم استقدام زوجة البائع، للعمل معه في نفس محالت الملبوسات النسائية

 !كما تفعل بعض األسر، عندما تستقدم السائق مع زوجته للعمل سوياً في المنزل؟

: ـ كما يرغب أن يظهر اسمه ) Dr G G Chlil( في شأن آخر يقول * 

أشكرك على ما أوردته، قبل فترة، في قضية الدكتور هاني عودة، وإن كنت أشك "

، وأفيدك بأن قضيتي مشابهة، حيث عملت في نفس المستشفى !بجدوى محاولتك

سنوات تقريبا، وما  3سنوات، وغادرته من 3الذي عمل فيه الدكتور عودة لمدة 

ريال لقد مررت بنفس المعاناة والشكوى وما  20.000زال لي بحوزتهم حوالي 

 ..."!زالوا يماطلون، متى تحل قضيتنا

أتمنى أن يتم حل قضيتك، مع العلم أن قضية : أقول) G G Chlil(ـ وللدكتور 

 !!لم يتم حلها بعد" هاني عودة"الدكتور 
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 أظنها بقية مهمة 

 صالح الشيحي

.. أشرنا يوم أمس إلى رسالة احتجاج بعث بها إلينا أحد موظفي الخطوط السعودية

وألن الرسالة تضمنت أموراً عدة تستحق الوقوف عندها؛ ولكون المساحة لم تتسع 

لإلتيان عليها كاملة فقد أرجأنا ما تبقى منها إلى اليوم؛ حيث يقول تعليقاً على طلبنا

أود أن أخبرك أن : "عقد دورة لموظفي الخطوط السعودية لحسن التعامل مع البشر

والجميع ملزم ) التفاعل اإليجابي مع اآلخرين(هذه الدورة تعقد بمسمى آخر وهو 

بحضورها واجتيازها ضرورة للترقية؛ لكن ـ والحديث له ـ ليتك تكرمت، 

وأشرت لفنون االستفزاز والسب والشتم، التي نتعرض لها من بعض المسافرين؛ 

 !؟"..أليس لنا نحن أوالً، حق في أن يتم التعامل معنا كبشر

ثم أال يعلم إخواننا : "ـ ويتساءل في جزء آخر، من رسالته الطويلة، قائالً

!"؟..المسافرون أن األمتعة وكرت الصعود تقبل وتُصدر قبل أربع وعشرين ساعة

رحلة وإن تأخرت رحلة أو  112نخدم يوميا ما معدله : "ـ ويضيف بحزن

 .."!رحلتان تصبح الخطوط سيئة دائما

ال أحد يذكر حسناتنا، رغم أن هنالك الكثير، فكم من مرة : "ـ ويأتي لنقطة مهمة

دفعنا من جيوبنا لمحتاج سعر التذكرة، وكم من مرة أعطينا جواالتنا لمضطر 

إلجراء اتصال للمسافر مع ذويه، وكم من مرة ومرة حملنا وساعدنا معاقاً أو 

 ".كبيراً أو مريضاً أو ذا إعاقة، رغم وجود مختصين للتعامل معهم

وهناك من يحضر للمطار ويريد : "ـ ويشير إلى معضلة تواجههم فيما يبدو

الصعود بتذكرة ابنه المخفضة، أو بتذكرة زوجته، أو العكس، ويصر ويجادل أنه 

 "..! على حق

ـ الرسالة طويلة، وأشار فيها إلى أمور عدة، منها عدم تقيد بعض المسافرين 

 ..بمقاعدهم، ورفض البعض اآلخر إتاحة الفرصة لألسر بجلوسها بجوار بعض

لماذا لم تذكر : "ـ الموظف الغاضب طرح في ختام رسالته السؤال المهم وغادر

في مقالك األسباب الحقيقية لوصولنا لهذا المستوى، واقتصرت اللوم علينا نحن 

الموظفين أو الصف األمامي، ولم تُِشر لمن يتحمل السبب الحقيقي سواء اإلدارة أو

 !"؟..الجمهور

 ..!ـ عفواً أيها الموظف؛ هذه المرة سأتظاهر بالغباء وأقول بعدم فهمي للسؤال
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 ...ليس مجرد رد

 صالح الشيحي

ردود كثيرة، مبتهجة، وصلت عطفاً على ما كتبناه عن الخطوط السعودية؛ غير 

أننا لن نذكر شيئاً منها؛ عدا الرد التالي؛ لكونه من أحد موظفي الخطوط السعودية،

 !الذي على ما يبدو؛ آلمه ما يعتقد أنه هجوم عليه وعلى زمالئه

: ـ وكان أبرز ما ورد في رده الطويل جداً الذي تجاوز ست صفحات ما يلي

مسافرو مطار دبي : المقارنة بين مطاراتنا ومطار دبي غير عادلة واألسباب"

 ...!يخططون للسفر قبل وقت كاف

ـ المسافرون في مطار دبي ال يطرأ عليهم السفر فجأة فيعطلون عمل الموظف 

بكثرة المجادلة والحلف على حساب وقت المسافرين الواقفين بانتظار الدور على 

 ..!مخصص لالنتظار" كاونتر"الرغم من وجود 

ـ المسافرون في مطار دبي يحضرون قبل وقت اإلقالع بساعتين آخذين في 

 ...!االعتبار زحمة ومسافة الطريق بالحسبان وليس قبل اإلقالع بثالثين دقيقة

 : ـ ويقول موظف الخطوط في جزء آخر من رسالته، أو قل احتجاجه

فهل تعلم أن الفترة الواحدة تستقبل ما ال " أما التكشيرة المرسومة والتعامل الفظ"

يقل عن سبعة آالف مسافر؟ ويمتاز إخوتنا مسافرينا بميزة مختلفة عن مسافري 

العالم كله وهي عدم إلقاء التحية، وعند االنتهاء من اإلجراءات ال يعرفون أقل أو 

على الرغم من أننا ال ننتظر الشكر، لكنه له دور ) الشكر ( أدنى أدبيات التعامل 

 ...!كبير في نفسية من تتعامل معه

أو ليس لموظف الخطوط السعودية الحق بأن يفطر في :" ـ ويقول في جزء آخر

رمضان أم إن المسافر اشترى مع التذكرة جميع حقوق الموظف اإلنسانية والدينية 

على الرغم من أنه لم يحدث إطالقا باستثناء وقت اإلفطار أن تركت الـ 

 !دون موظفين" كاونترات"

رحلة وإن تأخرت رحلة أو رحلتان تصبح  112نخدم يوميا ما معدله : "ـ ويقول

الخطوط سيئة دائما، لألسف نردد دائما سيئ سيئ وال نذكر حسنة واحدة على 

 "..!الرغم من أن هناك كثيراً من الحسنات

ـ بقيت أشياء، أظنها مهمة جداً، لمح إليها صاحبنا في رسالته الغاضبة، ولعلنا 

 !نلمح إليها بدورنا يوم غٍد
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 " ..! الحّسابة بتحسب " 

 صالح الشيحي

 !؟..هل نستطيع القول إن رسائل الجوال هي من السنن الحسنة 

بالنظر إلى انصراف مئات اآلالف من المواطنين والمقيمين إلى .. ـ أرجو ذلك

 ..!هذه الرسائل

ـ وألن الشيء بالشيء يذكر، وألننا في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ فال أظن أن 

 ..!أحداً سيفرح بالعيد أكثر من شركة االتصاالت

 !ـ كما كانت هي أكثر من فرح بشهر رمضان المبارك

ـ مئات اآلالف من الرسائل انطلقت من وسط المملكة وشرقها وغربها وشمالها 

 ..!وجنوبها

ـ صيغة واحدة، أو صيغتان تدوران بين مئات اآلالف من الناس في المملكة 

 ..!مواطنين ومقيمين

هللة،  30كل رسالة .. ـ لم تفصح الشركة عن عائداتها من رسائل الجوال

 !، على رأي عادل إمام"الحسابة بتحسب"و

 ..!ـ جعل اهللا، كل أيامك، أعياداً، يا شركة االتصاالت

فهو " سعود الشريم"أريد منك الكتابة عن فضيلة الشيخ : "يقول أحد المتابعين* 

 معروف بالبالغة والشعر فلماذا ال تكون له زاوية أسبوعية في إحدى الصحف؟

لماذا ال تكتب عن جسر الملك فهد، بالنظر لتعطل األجهزة : متابع آخر يقول* 

وتعطيل المواطنين، نحن سكان المنطقة الشرقية نعبر هذا الجسر بشكل مستمر 

ودائم، ونجد نفس الوضع، فالجهاز إما بطئ، أو عطالن، أو جهازان يعمالن 

أين التعامل الطيب، أين المراقبة، أين : والباقي معطّل، سؤالي ـ والحديث للمتابع

 !؟..المتابعة، خاصةً وأننا في أيام عيد
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 ..! تقويم أم القرى 

 صالح الشيحي

 ..!مسكين هو تقويم أم القرى

... تدخل بناء عليه الشهور... ونسير على ضوئه... نعترف به طوال السنة

 !وتخرج

 ..ـ له مكانة خاصة في قلوبنا، وجيوبنا

يقبضون على (أوليس موظفو الحكومة ... ـ هذه األخيرة ليس فيها غرابة

!في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري حسب تقويم أم القرى؟) رواتبهم

الترقيات ... وتغلقها بناء عليه... ـ تفتح الدولة أبوابها بناء على تقويم أم القرى

والعالوات والعقوبات والحسومات واإلجازات كلها تحتسب بناء على تقويم أم 

 ! القرى

... ونمسك عليها أيضاً... ـ بل إننا نفطر، هذه األيام، بناء على ساعاته ودقائقه

وإال فأين هو المؤذن الذي يصعد على ... حيث يؤذن المؤذنون عطفاً على محتواه

 !سطح المسجد؛ ليستطلع هل غابت الشمس أم ال؟

ـ بل أين هو المؤذن الذي يخرج إلى ساحة المسجد؛ ليرى هل يتبين الخيط 

 !؟..األبيض من األسود

 ..!ـ ورغم ذلك كله؛ فأنت مسكين يا تقويم أم القرى

 ! ـ ما تلبث أن نضرب بك عرض الحائط؛ عندما يقترب شهر رمضان

 ..!ـ تفقد ثقتك، ومصداقيتك لدينا

فنذهب لحث الناس على ترائي الهالل، ونحن ... وال مصداقية... ـ فال ثقة لك

 ..!الذين لم نتحر رؤيته طوال الشهور الماضية

هل دخل رمضان قبل موعده، أم تأخر عن ... ـ ثم يحدث ما يحدث من االلتباس

 ؟..وهل نحن في الليالي الزوجية أم الفردية... موعده

ـ عذراً؛ يحدث كل هذا، ونحن الذين كنا نستند على ما تقوله لنا طيلة شهورنا 

 !تقويم أم القرى... الماضية، يا
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 ..! سريعة الذوبان

 صالح الشيحي

كنت أتابع بحماس، استطالعاً اجتماعياً، أحسبه مهماً، كان يجري في موقع هذه 

الصحيفة اإللكتروني ـ عندما سألني أحد الزمالء عن جدوى مثل هذه 

االستطالعات، التي تجتهد فيها الصحف، وتضعها للتصويت في مواقعها 

 ..!اإللكترونية، وبالتالي يجتهد المتابعون، ويدلون بأصواتهم

هل يؤخذ بنتائج هذه االستطالعات ؟ هل : ـ كان يسألني، وهو مِحق في تساؤله

 هناك من يتابعها ؟ هل هناك ـ وهذا المهم ـ من يثق بها؟

، ويقصر همه في الوقت "يوسع صدره"ـ وألنني بالفعل ال أدري ؛ فقد دعوته أن 

 ..! الراهن على المشاركة

ـ عودة لالستطالع والذي كنت أتابعه بحماس؛ مع األسف ال أدري أين ذهب، 

 ..!وما هي نتائجه

هل ترى أن العمل خالل شهر رمضان: ـ حيث طرحت الصحيفة سؤاالً قالت فيه

 ؟..يؤثر تأثيراً سلبياً على إنتاجية وأداء الموظف والعامل

تأثير إيجابي بزيادة في ) 1: (ـ ووضعت أربع إجابات على النحو التالي 

 !ال رأي) 4(ال يؤثر ) 3(تأثير سلبي ) 2(اإلنتاجية 

يرون أن العمل % 38.94ـ آخر مرة شاهدته فيها كان هناك ـ وهللا الحمد ـ 

 !خالل شهر رمضان يؤثر تأثيراً سلبياً على إنتاجية وأداء الموظف والعامل

ـ وحمدت اهللا ألنني من أشد الناس انزعاجاً من العمل في شهر رمضان المبارك؛

هل ستتم : بطبيعة الحال لن أطرح سؤاالً على مسؤولي وزارة التربية والتعليم 

 !؟..االستنارة بهذه االستطالعات، أم ال

ـ أما لماذا ؛ فذلك ألنني أعلم تماماً أن الوزارة الموقرة تذوب تماما في الشعارات 

: " المثالية، والعبارات الرنانة، وأخشى لو سألتها أن ترد علي بشعار على وزن 

 " ..! ال شهر نوٍم وكسل.. رمضان شهر نشاٍط وعمل 
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السنة الرابعة) 1149(م العدد 2003نوفمبر  22هـ الموافق 1424رمضان  27السبت 

 
 

 

 ..! ليته يفعل

 صالح الشيحي

 !وهناك من خرج علينا مدعياً بأن ليلة القدر هي ليلة الثالثاء الماضي

 ..!هـ1429ـ بل إنه يستطيع ـ وهذا الالفت هنا ـ تحديد موعدها حتى عام 

ـ وكأن قضايانا انتهت فبتنا نعاني الفراغ، ولم يتبق لنا سوى متابعة هذه 

 !الخزعبالت

هـ؛ أي قبل 1419ـ أنه كان يحددها منذ !ـ المضحك ـ وهذا ما فات علينا

 ..!خمس سنوات

ـ عذراً ؛ لست معنياً باألمر إلى هذه الدرجة، غير أن ما لفت انتباهي هو أن 

صاحب البحث ذكر، عبر الشبكة اإللكترونية، أنه كان يتابع الشمس خالل الخمس 

سنوات الماضية، واكتشف بالدليل القاطع ـ مع أنني ال أرى ثمة دليالً، ال قاطعاً، 

 !وال مقطوعاً ـ أن ليلة القدر هي ليلة الثالثاء من كل عام

 "..! لكنها تنتقل بين األوتار : " ـ ليس بعد فقد أفاض علينا من بركات علمه 

هل يجوز ادعاء علم الغيب : ـ اآلن، لست معنياً باإلجابة على األسئلة التي تقول

من عدمه، وكيف توصل هذا الباحث إلى توقعاته، بالنظر لعدم وجود أية أدلة 

 !؟..شرعية أو علمية، وعلى أي أساس استند في جزمه بليلة القدر

 ..! ـ أنا مهتم بأمر آخر

ـ بما أنه يدعي علم الغيب ـ والعياذ باهللا ـ ليته يرسل لنا عنوانه، لنبعث إليه 

ليس أقلها معرفة المعدالت .. بالعديد من األسئلة، واالستفسارات، التي تشغلنا

 ..!للبطالة، ووضع الميزانية خالل الخمس سنوات القادمة) الحقيقية(

ـ ليته يفعل، فنرسل إليه العديد من األسئلة الحائرة األخرى، خاصةً تلك التي ال 

 ..!يجوز طرحها خالل شهر رمضان
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السنة الرابعة) 1148(م العدد 2003نوفمبر  21هـ الموافق 1424رمضان  26الجمعة 

 
 

 

 ...! التعامل مع البشر

 صالح الشيحي

 .تحدثنا عن ثالثة أسباب وراء مشكلتنا مع الخطوط السعودية

ـ اليوم سنعرج على السبب األخير، وهو المعاملة السيئة في مطاري الملك عبد 

 ..العزيز والملك خالد 

هذا المطار مثالً، صرفت عليه ... مطار الملك خالد: ـ دعونا نتحدث بصراحة

والمؤسف أن إدارة الخطوط السعودية، ... الدولة مئات الماليين من الرياالت

وفي ... حولته إلى واحد من أسوأ مطارات العالم، في التعامل مع اآلخرين

 ... ، وفي االعتراف بآدميتهم.احترامهم

... وما رأيته، ولن أتحدث عما سمعته من األصدقاء... ـ لن أتحدث عما يعنيني

موجودا األسبوع الماضي، ليسمع كلمة خرجت " خالد بكر"فقط كنت أتمنى لو كان 

بعدما أقفلت الممرات أمام ... قبل اإلفطار بدقائق محدودة) أحد المسافرين(من 

المسافرين وعائالتهم ـ وكأننا في بقالة وليس في مطار دولي ـ ُأذّن للمغرب، و

قال هذا ... الصائمون، ماذا يفعلون بحقائبهم، وكيف، وأين يفطرون؟) تورط(

 "...!اهللا ال يوفقهم: "المسافر موجها حديثه للمتسببين في تأخير رحلته ساعة كاملة

ـ غير مرة كتبت عن التعامل السيئ الذي يواجهه المسافرون من موظفي 

 ...الخطوط السعودية في هذين المطارين

ـ ال أدري حقيقة من الذي أوهم هؤالء الموظفين بأننا راكبين على نفقتهم 

 !الشخصية

 ...!ـ أو لعلهم يظنون أن كل الموجودين صدرت لهم تذاكر مجانية، مثل غيرهم

النفوس "ـ فقط انظروا إلى تلك التكشيرات المرسومة على وجوه الموظفين، و

 ...!، والتعامل الفظ مع الناس"الشينة

 ؟...هل سبق لهؤالء حضور دورة في حسن التعامل مع البشر: ـ سؤال جاد

انظروا إلى تعامل موظفي مطار ... ـ لماذا نتشعب في طرح األمثلة واألسئلة

 !حتماً ستقنعون... دبي وقارنوه بتعامل موظفي مطار الملك خالد

ـ لن نتحدث عن مطار الملك عبد العزيز في جدة؛ أظن أننا لو تحدثنا لن تكفينا 

 !مساحة العمود لمدة سنة كاملة

 "...!مكانك راوح"األمر ما يزال : ـ باختصار

 ... هذان المطاران بحاجة لغربلة شاملة: ـ وباختصار أشد
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السنة الرابعة) 1147(م العدد 2003نوفمبر  20هـ الموافق 1424رمضان  25الخميس 

 
 

 

 ...! الوقت كالخشبة

 صالح الشيحي

، وقلت أن هناك أسباباً أربعة تقف خلف )الخطوط السعودية(تحدثنا يوم أمس عن 

 .ذكرنا منها أسعار التذاكر والتموين... مشكلتنا مع الخطوط السعودية

أعني التأخير الدائم على رحالت الخطوط السعودية، ... ـ بقي اليوم أمران

والمعاملة السيئة التي يجدها المسافرون من موظفي مطاري الملك عبد العزيز في 

 .جدة، والملك خالد في الرياض

 الوقت كالسيف: هنا أستطيع القول... ـ دعونا أوالً نتحدث عن التأخير

 "...!إال عند مسؤولي الخطوط السعودية"

الريش الذي تُحشى به "، أو كـ " الفلين" ، أو كـ "كالخشبة "ـ الوقت عندهم 

 "...!الوسائد

ـ أذكر قبل شهرين، أو ربما ثالثة، أنني كنت في طريقي إلى مطار الملك خالد، 

قال لي صاحبي أظن أنك لن تلحق بالرحلة، ... قبل موعد اإلقالع بنصف ساعة

، "خطوطنا وأعرفها"ليس من عادتي التأخر؛ لكنها : فالتفت إليه ضاحكاً، وقلت

 ...!سألحق، وسأفطر في المطار، والرحلة لن تقلع ، وبيننا اتصال، وسترى

ساعة وخمس وأربعين دقيقة (ـ هل تصدقون؛ تأخرت الرحلة عن موعدها 

 )!.بالضبط 

 ...!ـ بطبيعة الحال األمر ليس غريباً؛ طالما أن الوقت كالبطيخ

ـ لماذا نذهب بعيداً؛ األسبوع الماضي تأخرت إحدى الرحالت، واضطر 

ساعات، بعد  9المسافرون نقال عن هذه الصحيفة ـ إلى االنتظار في المطار لمدة 

 ...!ذلك اكتشفوا أن الرحلة غير مجدولة أصالً

 "...!وشر البليِة ما يضِحك... تضاحكتُ بينهمو معجبا"ـ 

 !ـ وصلنا السطر األخير؛ ونحن لم نأت على حكايٍة ال تنتهي

 .ـ يبدو أننا نحتاج يوماً ثالثاً
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السنة الرابعة) 1146(م العدد 2003نوفمبر  19هـ الموافق 1424رمضان  24األربعاء 

 
 

 

 ..! نعتز بخدمتكم

 صالح الشيحي

 "..!الخطوط الجوية العربية السعودية"

 !ـ وما أدراكم ما الخطوط السعودية 

 ..!وكثيراً ما كتبنا, ـ كثيراً ما تلقينا الشكاوى

وال عينين , ـ المؤسف فيما يبدو أن الخطوط السعودية ال تمتلك أذنين للسماع

 ..!للرؤية

ـ لذا أجد نفسي اليوم مضطراً لعرض المشكلة من جديد ـ وال أظنها المرة 

 ..!األخيرة ـ 

 ..ـ المشكلة التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء

 ..تنطلق باختصار شديد من أربعة أسباب رئيسية, ـ مشكلتنا مع هذه المؤسسة

المعاملة السيئة .. التموين.. التأخير في إقالع الرحالت.. ـ ارتفاع أسعار التذاكر

 ..في مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد

 ..والتموين, أسعار التذاكر.. ـ اليوم سنتناول مسألتين

أن الظروف االقتصادية التي يمر , وهي سيد العارفين, ـ تعلم الخطوط السعودية

لذا فليس من المعقول أن تسهم هذه المؤسسة , أثرت على المواطن, بها البلد

فأسعار التذاكر مازالت .. الوطنية الرائدة في زيادة الحمل على كاهل المواطن 

 !هي هي منذ سنوات

فإن كانت .. فالتموين حكايته حكاية).. التموين(ـ اختصارا للمساحة سننتقل لـ

الرحلة ستقلع عند الثانية عشرة ظهرا؛ فإن الحضور قبلها بساعة، وإن افترضنا 

مرورها بمحطة ثانية فإن وصولها عند الثالثة، ولكي يصل المواطن إلى مسكنه 

 !تكون الساعة قد اقتربت من الرابعة

 !ـ هذا وهو لم يتناول أي وجبة من هذه الخطوط التي تدعي اعتزازها بخدمتنا

 !؟..ـ أي خدمة هذه التي تدعيها خطوطنا الغالية

 "..!شكرا الختياركم السعودية" ـ هذه العبارة تذكرني بعبارتها الشهيرة 

 ..ـ وكأن هناك خياراً آخر

 ..ـ وللحديث بقية 
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السنة الرابعة) 1145(م العدد 2003نوفمبر  18هـ الموافق 1424رمضان  23الثالثاء 

 
 

 

 تقدم وليس تراجعاً... الخضير 

 صالح الشيحي

ما يثير الحسرة، هو رفض دراسة األخطاء : "يقول الشيخ الراحل محمد الغزالي

 "..التي تورط فيها بعضنا، ولحقت بنا من جرائها خسائر فادحة

إنما الذي يطيح بالمكانة هو تجاهل الخطأ ونقله من األمس إلى اليوم : "ـ ويقول

 ". وإلى الغد

.مساء البارحة" علي الخضير"ـ تذكرت ذلك، وأنا أستمع للحديث الشجاع، للشيخ 

ـ كان حديثه، تعليقاً على عدد من األمور التي قال بها، خالل المرحلة السابقة من

 ".لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما فعلتها: "حياته، والتي قال عنها

 ".بقي في الوقت فسحة للتصحيح، والمساهمة في التصحيح: "ـ ومنها قوله

 .هذا مختصر حديثه: ـ وهذا أهم ما لفت نظري في حديث الخضير؛ أو قل

ـ الخضير تطرق ألمور عدة في بقية حديثه، وطرق بجرأة واضحة، وشجاعة 

أخرجوا المشركين من جزيرة "نادرة، العديد من األمور منها قوله عن حديث 

 ". الحديث حق ولكن فهمه خطأ": "العرب

 ". البد من إذن ولي األمر في الجهاد: "ـ ومنها

 .ـ ومنها تراجعه عن العديد من الفتاوى، وتهم التكفير التي أطلقها

، )تقدم(أنظر إليه كما ينظر إليه الكثير من العقالء، على أنه ) التراجع(ـ هذا 

 . ومضي، وسير، وانطالق، في الطريق السليم، للبناء، والبذل، والعطاء

 .ويحمد للرجل فعلته... ـ التراجع واالعتراف شجاع، بل إنه في قمة الشجاعة

ـ أتدرون لماذا؟؛ ذلك ألنه يعلم، بأن ما قاله، لن يرضي، أولئك، الذين ما يزالون 

 ...!في غيهم يعمهون

ـ ذلك ألنه يعلم، أنه سيتعرض لهجمة شرسة، من أعداء هذه البالد الذين 

 ...!سيسوؤهم األمر حتماً

 ...!ـ وحتى تتأكدوا من صحة كالمي تابعوا المنتديات اإللكترونية

 . كان الخضير في قمة الفضيلة والشجاعة: ـ باختصار
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السنة الرابعة) 1144(م العدد 2003نوفمبر  17هـ الموافق 1424رمضان  22االثنين 

 
 

 

 ...! آراء أصحابها

 صالح الشيحي

اآلراء التي تنشر : "وعلى غرار العبارة التقليدية التي تتصدر أغلب المجالت نحو

 "..!في المجلة تعبر عن آراء أصحابها

 ".اآلراء والمواضيع المنشورة ال تعبر عن رأي المجلة: "ـ أو تلك التي تقول

المواد المنشورة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن : "ـ أو تلك التي تقول

 "..!رأي الوزارة

إن الرسائل التي : ـ على غرار كل هذه العبارات، وغيرها من العبارات؛ أقول

 !تنشر، وستنشر، في هذا العمود تعبر عن رأي أصحابها

قبل عدة أيام كتبت عن فتوى .. أخي صالح: "ـ من هذه الرسائل، الرسالة التالية

الشيخ صالح الفوزان، وبعض العلماء حول التفجيرات، وتسأل عن عدم توزيعها 

ونشرها، خاصة لدى التسجيالت اإلسالمية، أود أن أخبرك بأن المسألة في غاية 

،"حكم طاش ما طاش"البساطة، كل ما في األمر أن يكون اسم الشريط أو المنشور 

وفي نهاية الشريط أو الورقة يتم إرفاق فتوى التفجيرات، صدقني إذا تعلق األمر 

بطاش ما طاش ستجد الفتوى في كل مكان، بل إن هناك من سيطبعها على نفقته 

 "..!الخاصة؛ لتوزيعها، وبهذا نضمن انتشار فتوى تحريم التفجيرات

نحن أهالي وادي بن : "ـ رسالة أخرى، تعبر عن رأي صاحبها، والذي يقول

هشبل والقرى التابعة لها نشتكي هللا ثم لكم، من ظلم بلدية خميس مشيط، فمنذ 

خمس سنوات، والطريق الذي يربطنا بالخميس، والذي يمر بالصناعية الجديدة، 

مسار واحد، وواهللا العظيم ال يكاد يمر يوم من دون حادث، حتى أصبح الطريق 

 "..!شبحاً مخيفاً والمشي عليه مغامرة عظيمة

..!ـ مرة أخرى هذه الرسائل، وغيرها، مما سيرد تباعاً، تعبر عن آراء أصحابها

المواد : "ـ أو ليست المجالت الصادرة عن بعض الوزارات هي من يقول

 "..!المنشورة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة
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السنة الرابعة) 1143(م العدد 2003نوفمبر  16هـ الموافق 1424رمضان  21األحد 

 
 

 

 ..!على سبيل المثال

 صالح الشيحي

أال ترى من األفضل محادثة الناس في رمضان عن نعمة اإلسالم، بدالً عما "

 "!؟..تكتبونه من صرف الهتماماٍت الناس

 !بلى : وكان جوابي الذي أرسلته لها.. ـ هكذا كان سؤالها

ـ غير أن أحداً منا لم يصرف انتباه أحد؛ لكنهم أولئك الذين لم يدعوا ألحد 

 !..مجاالً 

سألبي طلبك، وسأتحدث بشأنك؛ اقرئي هذه ـ على سبيل المثال ـ : ـ وأردفت

ورد عن عائشة رضي : ِلتري كيف أن اإلسالم كرمك، وأعلى منزلتك، وشأنك 

 ..اهللا عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 

ـ نكاح منها، نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها 

 ..ثم ينكحها 

ـ ونكاح آخر، كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فالن 

فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها وال يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 

الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة 

 !..في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع

ـ ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، 

فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع 

رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم 

وقد ولدت فهو ابنك يا فالن، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها ال يستطيع 

 !..أن يمتنع به الرجل 

ـ ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن جاءها وهن 

البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا 

حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي 

 !يرون فالتاط به ودعي ابنه ال يمتنع من ذلك

 !..ـ العجيب أنها لم ترد على رسالتي 

 !؟..ـ هل تحدثت في محظور أو محرم
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السنة الرابعة) 1142(م العدد 2003نوفمبر  15هـ الموافق 1424رمضان  20السبت 

 
 

 

 "..!الُمطنشون"السادة 

 صالح الشيحي

يقول الخبر إن األمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال 

بمبلغ " ناصر بن إبراهيم الرشيد"المعوقين تسلم أول من أمس شيكاً من الدكتور 

مليون ريال، وهو عبارة عن تكاليف إنشاء مركز جديد لجمعية األطفال  12

 ..المعوقين في منطقة حائل

ـ رجل أعمال واحد، أو قل مواطناً واحداً، يتكفل ببناء مركز جديد لألطفال 

 !المعوقين على نفقته الخاصة

 !؟"مطنّش"كم لدينا رجل أعمال : ـ السؤال المكرر

 !ـ بل كم لدينا ثرياً؛ زكاة ثروته تكفي إلنشاء مئة مركز؟

ـ خبر ومقدار التبرع، وال شك سار، ويحمد لهذا المواطن فعلته، خاصةً إذا ما 

مليون ريال من بينها ـ كما 22علمنا أن تبرعاته هذا العام لألنشطة الخيرية بلغت 

ماليين ريال لمشروع واحة األمير  5تذكر الزميلة االقتصادية التي نقلت الخبر ـ 

سلمان للعلوم، والذي يهدف ـ نقالً عن األمير سلطان بن سلمان ـ إلى إيجاد 

جيل من العلماء السعوديين والباحثين المميزين، عبر إتاحة تدريبهم في أكبر 

 ..مراكز األبحاث العلمية في العالم

من ) الوقف(أال تعد هذه األعمال أبواباً مهمة تستوجب : ـ السؤال المهم اآلن 

 !أجلها، بدالً من مد يدها ؟

 !ـ هذا المشروع وجد من يتبرع له، لكن ماذا عن غيره من المشاريع ؟

، )واحة األعمال بالرياض ( ـ لماذا نذهب بعيداً ؛ نفس الخبر ذكر أن مشروع 

مليون ريال  15مليوناً، لم يؤمن منها سوى  70والذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 

 ..!فقط

 !؟..ـ هل رأيتم

 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

 

Page 1 of 1 الُمطنشون"السادة "..!

11/15/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-11-15/writers/writers12.htm
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 ...! الهدايا

 صالح الشيحي

 !وحتى اليوم" بلقيس" منذ... الهدية قديمة ِقدم التاريخ

الهدية، : ثالثة تدل على عقول أربابها: وقيل"... تهادوا تحابوا: "ـ قيل في األثر

 ...الرسول، والكتاب

ـ ويقول بعض علماء النفس إنها وسيلة مهمة للعالج النفسي المطلوب للذات 

 ...البشرية

ـ وهناك من قال إنها إن كانت بين الزوجين كانت ذات معنى أكثر خصوصية 

 ...!وأكثر دفئا، وأكثر مقدرة على إعادة الحرارة لألطراف الباردة

ـ وهناك من قال إنها بقيمتها المعنوية ال المادية ـ أكثر من يقول بهذا األخير هم 

 !البخالء

 .ـ وهناك من قال إن قيمتها في قدرتها على التعبير عن المشاعر

 !ـ وهناك من قال إن قيمتها بكونها تعطي المهدي إحساسا بقدرته على العطاء

الهدايا الخالصة، وهي التي ... ـ من جانب آخر، هناك من قال إن الهدية نوعان

 ...تأتي كتبرع، أو ُأعطية

 ...!ـ والهدايا الملزمة، وهي التي تُلزمك برد هدية أخرى مماثلة، أو مساوية

 !ـ كل ما سبق هو لف ودوران

ـ حتى أخبركم بأنني قد تلقيت هدية ثمينة هذا األسبوع من أحد األصدقاء ـ أدام 

 !اهللا ظله

ـ الهدية ليست قيمة؛ أعني لم تكن قطعة أرض، أو سيارة، أو طقم ساعات 

 !سويسرية، أو خدمة معينة، أو تذكرة سفر

 !!ـ الهدية كانت عبارة عن كرتون شاي أخضر

 ...!ـ صديقي صاحب الهدية قام بإرفاق أمرين مع الهدية

 ...!ـ األول ابتسامته

ـ والثاني كلمة طيبة، تكمن في طلبه البسيط، على حد وصفه؛ وهو حث الناس 

 !على شرب الشاي األخضر، بدالً عن الشاي األحمر

ـ وقدم لي قصاصة تحوي بعض المعلومات عن الشاي األخضر، وطالبني 

 ...! بالحديث عنها، متى ما سنحت الفرصة

ـ ابحثوا عن فوائد الشاي األخضر؛ فال أظن الفرصة ستسنح، وال أظن أنني 
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 ..!أسئلة متناثرة 

 صالح الشيحي

وتفعيلها في خدمة ) األوقاف(لماذا ال نطبق تجربة دولة الكويت في إدارة * "

 ؟ "المجتمع

، فهو يرى أننا لو نظرنا لتجربة دولة "فيصل حمدان الشمري "سؤال وصلني من 

الكويت في هذا المجال لفتحنا أفواهنا من الدهشة لما سنجده من تقدم مذهل في 

 ..!إدارة الوقف وتفعيله في خدمة المجتمع هناك

 من المسؤول عن إغراق السوق باألغنام المستوردة؟: "مواطن آخر يتساءل* 

؛ فهو يرى أن ذلك سيعمل على خفض األسعار في المواسم على تجار الماشية، 

 !والذين ينتظرون تلك المواسم على أحر من الجمر 

من المنطقة الشرقية يقول إنه تلقى رسالة من شخص " سعيد محمد العاشور* " 

يقول باستطاعته عالج السكر لدى اإلنسان وخالل شهر واحد، بمبلغ ال يتجاوز 

ريال، ويقول إن عالجه هذا قد قدمه إلى مدينة الملك عبد العزيز ليحصل  200

كما قدمه إلى السفارة السعودية في مصر، وتم تصديقه ! .. على براءة اختراع 

 !هناك، كما أنه أضاف أرقام هواتفه لالتصال به وطلب العالج 

من يثبت صحة هذا الخبر من : كل ما أود معرفته هو: "يقول" العاشور"سؤال 

 !؟"عدمها

إنه قرأ في هذه الصحيفة أن إحصائية  -في ذات الشأن  -مواطن آخر يقول * 

من سكان السعودية % 24حديثة لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز، أكدت أن 

مصابون بمرض السكري، وأن السبب الرئيس النتشاره هو العادات الغذائية 

85المنتشرة بين إفراد المجتمع، وأن العديد من الدراسات الميدانية كشفت عن أن 

من المصابين يجهلون كيفية التعامل مع هذا المرض الذي يعتبر من أكثر % 

 !؟"ماذا نفعل: " األمراض تأثيراً في حياتهم، هو يسأل هنا 
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 ؟ ... عقوبة جماعية أم اجتماعية

 صالح الشيحي

 ... هذه مشكلة عامة؛ وليست خاصة كما تبدو للوهلة األولى 

الكل يشكو من عدم احتواء المبدعين والعباقرة الصغار، وأولئك الذين يبدو عليهم 

النبوغ المبكر في سنواتهم األولى، والكل يرمي بالالئمة على وزارة التربية 

والتعليم، مع أنني أشفق عليها؛ نظرا ألوزان األكاديميين التي كسرت ظهرها 

 !فأعاقتها عن المشي

والذي تحدثت فيه عن ) نموذجية(ـ المهم يقول صاحب المشكلة تعليقاً على مقال 

واهللا حسبت أنك تتكلم عن ابني :" طالب محبط نظير عدم االهتمام بهوايته العجيبة 

فهو اآلن في الصف الثالث الثانوي في مدرسة نموذجية في الرياض فالوصف 

 "...!الذي جاء في العمود مطابق تماما البني

كان يطلق عليه في السنة الثانية االبتدائية في مدرسة أمريكية : " ـ يقول عن ابنه 

، وكان يتفوق على  )Walking Encyclopedia" (موسوعة متحركة"في أمريكا 

 ..."!جميع من هم في برنامج الموهوبين الذين يسبقونه في العمر بأعوام عديدة

بعد عودته إلى المملكة :" ـ مصيبة الطالب ليست هنا، مصيبته كما يرويها والده 

التي أدخلناه فيها قرب المنزل ) ثالث ابتدائي(واجه صدمة رهيبة في المدرسة 

والحمد هللا الذي لطف ـ وأرجو أال يكون قد تأثر من تلك الفترة ـ حيث ضربه 

 "... !األستاذ مع بقية الطالب كعقوبة جماعية ورجع إلى المنزل منهاراً تماما 

ويستغرق ساعات يوميا على ... هو يحب علم الوراثة ويتكلم يوميا عن الجينات 

 . والنباتات ) وخاصة البحرية(اإلنترنت يبحث عن غرائب الحيوانات 

ويشرف على معرض البيئة في المدرسة وأحواض األسماك، خبير في األرقام 

الهيدروجينية ودرجات الحرارة وفصائل الكائنات البحرية التي تتناسب مع بعضها 

 ..."وهكذا 

بالمناسبة هو ليس رياضيا وال يعرف ما هو الهالل أو النصر :" ـ ويقول ساخراً 

/ ـ أخوكم ! فهل فعال هنا شخص يشابه ابني في ظروفه؟... أو األهلي أو االتحاد

 ..."عبد الحميد بن عبد اهللا حسن 

 !ـ عذراً سيد عبد الحميد، لماذا لم تفكر في تنمية المهارات الرياضية لدى ابنك ؟

... ليس شخص واحد يشابه ابنك؛ بل أشخاص : ـ ادرس األمر جيداً، وتذكر 

 !أشخاص

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية

  

Page 1 of 2؟... عقوبة جماعية أم اجتماعية

11/13/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-11-12/writers/writers10.htm



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

 

 

Page 2 of 2؟... عقوبة جماعية أم اجتماعية

11/13/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-11-12/writers/writers10.htm



السنة الرابعة) 1138(م العدد 2003نوفمبر  11هـ الموافق 1424رمضان  16الثالثاء 

 
 

 

 بين الفوزان والعودة

 صالح الشيحي

إنساناً 133عودة للعملية اإلرهابية التي حدثت في الرياض ـ والتي راح ضحيتها 

 !امرأة  57طفالً، و39ما بين قتيل وجريح بينهم 

ـ تحدثنا يوم أمس عمن وقف خلفها، ويهمني أن أتحدث اليوم عن أمرين في ذات 

 ... السياق

في لقاء له مع إذاعة " صالح بن فوزان الفوزان"ـ حيث يقول فضيلة الشيخ 

: " الرياض واصفاً من وقف خلف المحاولة اإلرهابية التي نجت منها مكة المكرمة

هذه طغمة فاسدة تلقت مذهبها من شياطين اإلنس والجن وجاؤوا يريدون انتهاك 

 "... حرمات المسلمين

لكن اهللا عز وجل :"ـ ويشير فضيلته إلى أنهم ال يريدون الجهاد في سبيل اهللا، و

 ...". لهم بالمرصاد واهللا يمهل وال يهمل

يقول " سلمان العودة " ـ هذا أمر، األمر اآلخر هو حديث لفضيلة الشيخ الدكتور 

إن ما حدث بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي من تفجيرات : "فيه

ووقوع ضحايا يعد استخفافاً حقيقياً بالنفس التي هي من أعظم هبات الخالق عز 

 "... وجل 

 "عبث حقيقي بالنفس التي هي مقام التكليف : " ـ بل إنه

إنها أعمال عبثية يتحير المرء في فهم دوافعها ومقاصدها ويدرك : " ـ ويقول

، إنها تعد هدية ثمينة ألعداء هذا الدين وأعداء هذه األمة ... العاقل سوء عواقبها

 ... "وهذا البلد

غير أنه ـ ... مهم جدا، وذو أثر بالغ" الفوزان"ـ بعيداً عن االسترسال، حديث 

 .وهذا المؤسف ـ كان إذاعياً عبر إذاعة الرياض ـ مع تقديري العميق لها 

غير أنه ـ وهذا المؤسف أيضاً ـ نشر عبر ... ال يقل أهمية" العودة"ـ وحديث 

 !اإلنترنت

ـ كنت أتمنى أننا سعدنا بإطاللة الشيخين الفاضلين عبر القناة األولى في تلفزيوننا 

هل سنجد من : ؛ لكن ولعدم تحقق ذلك فيما يبدو ؛ فإنني أجدها فرصة للتساؤل

يطبع هذين الحديثين المهمين، عبر أشرطة الكاسيت، والمطويات، أم أن حديثاً 

 !؟... مهماً، كهذا، ال يوافق هوى أصحاب التسجيالت اإلسالمية
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السنة الرابعة) 1137(م العدد 2003نوفمبر  10هـ الموافق 1424رمضان  15االثنين 

 
 

 

 إنهم الخوارج 

 صالح الشيحي

نفس الهدف، ونفس الطريقة، ... مرة أخرى، ليس ثمة جديد في تفجيرات الرياض

 !ونفس الفكر 

 !ـ الجديد هو اختالف الحي الذي وقعت فيه العملية اإلرهابية 

 !ـ بل إنه لن يكون ثمة جديد مستقبالً 

 ...!ـ طالما أن الذين يقفون خلفها هم خوارج القرن الواحد والعشرين

 ..ـ مع أنه ليس ثمة فرق إطالقا، بينهم وبين أسالفهم 

ـ فالتاريخ يعيد نفسه منذ عبد اهللا بن وهب، وابن األصفر، وقطري بن الفجاءة 

 ...!وحتى اليوم

ـ ليس ثمة عجب ؛ أو ليس هؤالء هم نفس الخوارج الذين قتلوا الخلفاء الراشدين 

 !؟..وأمروا بقتلهم

ـ يروى أن أحد أسالفهم خرج على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقسم 

 "..!اعدل يا محمد، فما أراك تعدل: "الغنائم، فقال

 !؟"ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل: "  -صلى اهللا عليه وسلّم  -ـ فقال 

عليه الصالة والسالم -أراد قتله، فمنعه النبي  -رضي اهللا عنه -ـ يقال إن عمر 

إن هذا وأصحاباً له يحقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه مع "ـ :ـ وقال 

 "...صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

... قوم سوء وإن صلوا وصاموا... ـ حذرنا منهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

تاريخهم ملطخ ... متحجرون في فكرهم... متطرفون في سلوكهم، متزمتون

 ...بالسواد

رضي اهللا عنه بعد أن كانوا يحاربون " علي بن أبي طالب"ـ خرجوا على الخليفة 

ـ كلمة حق يراد بها " ال حكم إال اهللا " معه، وكفروه، ورفعوا في وجهه شعار

 ..!!قتلوه... باطل ـ بعد أن كانوا معه، وفي النهاية

 ...وللحديث بقية
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 "..!تكبر وتنسى" 

 صالح الشيحي

طريقاً، لما ترددت لحظةً " الجوهرة بنت ناصر"ولو كنت أعرف للزميلة الدكتورة 

 ..!إليها) العويصة(واحدة في إرسال هذه المشكلة 

باحثاً عنها، فقال إنها تركت " محمد حسني محجوب " ـ اتصلت بأخي القدير 

 احترت فيما أفعل ؟.. الكتابة لديهم منذ فترة، لظروفها العملية

 !ـ قررت أن أعرض المشكلة عليكم، لعلي أجد لديكم حالً لها 

ال يوجد شخص أستشيره، أو أخبره بقصتي، قصتي :" ـ يقول صاحب الرسالة 

سنوات، عندما تعرفت على فتاة عربية، أثناء ذهابي لدورة بمجال  4بدأت منذ 

كوفي ( عملي، وكانت الدورة منعقدة في دولة مجاورة، كانت تعمل نادلة في 

وفي أحد األيام تعرضت البنت لمضايقة من بعض الشباب، فما كان مني ) شوب

 ".إال أن تدخلت وأوقفت مهزلة الشباب 

استمرت العالقة، أحببنا بعضنا، ال أنا أستطيع فراقها، وال هي : " ـ إلى أن يقول 

م ذهبت إلى أهلها، حينها أحسست بنقص في  2002وفي عام .. تستطيع فراقي

حياتي، فبعد أن كنت أقابلها، صرت أسمع صوتها فقط بالهاتف، لم أتمالك نفسي، 

"..! وحجزت بعدها بشهرين إليها، وكم كانت سعيدة عندما علمت بأنني في بلدها 

قررنا الزواج واشترط والدها حضور والدي شخصيا :" ـ إلى أن يقول 

والدتي ليس لديها مانع لكن شرطها هو موافقة والدي .. والدي رفض.. لخطبتها

! " 

لم أجد بنتاً تدخل حياتي سوى هذه :" أهم ما فيها قوله .. ـ الرسالة طويلة جداً

.. ولن أتخلى عنها، أرجو أال تقول لي اتركها، فقط قل لي ماذا أفعل.. البنت

 ! "؟..أرشدني

: " وليس لدي مخرج، وليس لدي رد سوى .. ـ عذراً يا صاحبي ؛ ليس لدي حل

 "..!!تكبر وتنسى 

ـ أما إن كنت مصمماً على رأيك، وال تريدني أن أطالبك بتركها، فأرى أن تقدم 

على فعلتك، خاصةً وأنك ستجد ما يشد من أزرك من تراثنا العربي ؛ أما سمعت 

 "..! فإن فساد الرأي أن تترددا .. إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمٍة:" قول الشاعر
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 وقفٌ هللا تعالى

 صالح الشيحي

لماذا مستشفى الملك فيصل : اآلن لست معنياً باإلجابة عن السؤال الذي يقول

 ؟...التخصصي وحده هو من يوفر دواء جليفك

ـ ودواء جليفك، بالمناسبة، هو الدواء الضروري، لمرضى اللوكيميا، وبلغ من 

األهمية أنه لو لم يقم مريض اللوكيميا، بتناوله، بانتظام، لتدهورت حالته الصحية، 

 ...!وتتجاوز تكلفة الجرعة الشهرية منه للمريض الواحد، عشرة آالف ريال 

ـ اتصلت بأحد المسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

األبحاث، ودار بيننا نقاش طويل، عريض، حول الشكوى من عدم انتظام صرف 

هذا الدواء، وحول بعض األمور كبنود األدوية، وتكلفة السرير في المستشفى 

 !التخصصي، مقارنة بغيره من المستشفيات، وغيرها 

 ... ـ اقترحت عليه بعض األمور، ونقل لي بعض التصورات

ـ لكن ولكون المساحة ال تتسع، يهمني اإلشارة فقط إلى اقتراح تناقشنا فيه سوياً، 

 ... وأظنه مهماً

ـ في ظل العجز في الصرف على بنود األدوية، وفي ظل تنامي بعض 

األمراض، وارتفاع تكلفة عالجها، لماذا ال تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية،عبر، 

أي طريقة كانت ـ محاضرات أو ندوات أو خطب أو لقاءات ـ بإقناع بعض 

المحسنين، الذين يرغبون في تخصيص جزء من ثرواتهم، أو الذين يرغبون في 

وقف بعض أمالكهم، بأن يتم وقفها، إلنشاء بعض المستشفيات المتخصصة، أو 

دعم بعض المراكز الطبية المتقدمة، أو تأمين بعض األدوية ذات التكلفة الباهظة 

جداً، أو للصرف منها بانتظام،على عالج مرضى السرطان، أو عالج مرضى 

 .الكلى، أو القلب ـ بالنظر للتكلفة العالية لعالج هذه األمراض وغيرها؟
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 .. استراحة الجمعة

 صالح الشيحي

في العقد " سيجاريتش"عن عجوز صربي اسمه  -ال أدري أين قرأتها  -حكاية 

عاماً،  60التاسع من عمره، يزعم أن لديه حذاءين قديمين، ينتعلهما، منذ أكثر من 

مصنوعان من  -على حد زعمه  -يقول عنهما إنهما قاوما قساوة الزمن، ألنهما 

 ! أجود أنواع الجلد والمطاط الطبيعيين

 "!سيجاريتش"ـ طبعاً أنا هنا من أجل االختالف مع السيد 

ـ فالسبب ليس أنهما مصنوعان كما يقول من أجود أنواع الجلد والمطاط 

 الطبيعيين؛ 

ـ أبداً؛ هذا غير صحيح؛ السبب بوضوح أنه ليس لديه معاملة يطاردها في إحدى 

 !وزاراتنا

 !ـ وإال لكان الحذاءان قد تمزقا، وحفيت من بعدهما قدماه وساقاه وركبتاه

خدمة ترجمة القرآن الكريم، وعرض الترجمة متزامنة مع قراءة اإلمام، والتي * 

يعرضها التلفزيون السعودي في صالة التراويح هذه السنة، والتي أشرفت عليها 

وزارتا الشؤون اإلسالمية، واإلعالم، هذه الخدمة، جهد إنساني عظيم يستحق 

عبد الرحمن "كما يصفه من بريدة األخ " ذات أثر دعوي كبير"الذكر، بل و

 .. ، كل األمل أن يحظى هذا الجهد بالتكريم الالئق"الفراج

ما زلت أتذكر معلماً عربياً كان يدرسنا المواد اإلسالمية في المرحلة المتوسطة،* 

كان يتفاخر علينا بقوله إنها من أثر السجود، وكان .. تظهر في جبينه هالة سوداء

 "..!سيماهم في وجوههم من أثر السجود: "يستشهد باآلية الكريمة التي تقول

ذلك على الرغم من كوني أتذكر قريباً لي كثير السجود، كان أنصع ما فيه 

 ..!جبينه

ـ تذكرت هذا المعلم، غفر اهللا له إن كان ميتاً، وأنا أقرأ مقاالً ألحد الزمالء في 

، يشير فيه إلى أهمية " زبيبة المحاسبين" إحدى الصحف الخليجية تحت عنوان 

 .الحذر من ذوي الجباه المكوية بقشور الجوز واللوز وليس من أثر السجود
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 !! سي فور طاش

 صالح الشيحي

 ...!شديدة االنفجار) إكس. دي. آر(كيلوجرامات من مادة ) 10(

 ...!شديدة االنفجار) فور. سي(كيلوجرامات من مادة ) 9(

كيلو جراما على شكل خليط من المواد المصنعة التي تستخدم لغرض ) 11(

)16(التفجير تمت تهيئتها على شكل أحزمة ناسفة تستخدم للعمليات االنتحارية مع 

 ...!سترة خاصة بحمل األسلحة والمتفجرات

 كيلو جراما تقريبا تستخدم  20كمية من القطع الحديدية تعادل 

 ..!كشظايا في القنابل المصنعة محليا

 ...!كيلو جرامات) 3(مادة نترات األمونيوم تزن 

 ..!كيلو جرامات) 4(مادة البارود تزن 

 ...!كمامات غاز) 9(

 ...!مادة مسحوق الكبريت تزن نصف كيلو جرام

كمية كبيرة من صواميل معدنية مقطعة توضع على جسم القنابل المبتكرة وذلك 

 ...!لزيادة األثر التدميري

 !هذه المقبوضات وغيرها، لم يتم العثور عليها كمخلفات جيش العدو* 

 !ـ ولم يتم الظفر بها كغنائم حرب

 !ـ لم يتم تخزينها لمحاربة العدو بها

 !ـ ولم يتم االحتفاظ بها كعدة وعتاد ألي حرب محتملة

 ...!ـ هذه المقبوضات قبض عليها مخزنة في مدننا، وقرانا، ومنازلنا

 !ـ من أجل ماذا؟

 ...!ـ من أجل محاربتنا بها

 !ـ كل هذا، والفتاوى، تصدر، وتوزع عن طاش ما طاش 

 ...!ـ كل هذا، والمنابر، تضج بطاش ما طاش

 ...!ـ كل هذا، والكتّاب، يضيعون وقتهم ووقتنا، بانتقاد طاش ما طاش

هل نحن بحاجة ـ في هذا الوقت تحديداً ـ إلثارة المجتمع، وتشتيت : ـ السؤال

 !؟...اهتماماته، عبر هكذا قضايا ثانوية، قياساً بالقضايا الراهنة

 "...! ولكنه، ضحك، كالبكا... وكم ذا بمصر من المضحكات: "ـ رددوا معي
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 ...! نموذجية

 صالح الشيحي

 !يذكر في رسالته الظريفة، أن لديه مشكلة، ومشكلته تكمن في هوايته

وأسعى إلى تنميتها بقدر المستطاع ولكن ال أحد يهتم بي : "يقول إنه يعشقها بجنون

وال يلقي لي باال، بل ويعتقدون بأني مجنون، أو متخلف، أو قادم من كوكب 

 ..."!آخر

 ...!ـ هوايته هي االهتمام بالحيوانات، وأمنيته أن يصبح طبيباً بيطرياً

منذ أن كنت في الصف الثاني متوسط ـ يقول الطالب ـ وأنا معجب بمادة "ـ 

 "...! العلوم وخاصة علم الوراثة

 "...!مادة األحياء"ـ ومن ثم 

 ...! ـ قام، وهو في الرابعة عشرة، بعالج عدد من الحيوانات

ـ عندما وصل الثاني الثانوي في إحدى المدارس النموذجية في أبها، استطاع 

بمفرده أن ينتج األسماك في األحواض الصغيرة، ويعكف حالياً على دراسة الرقم 

 ...!الهيدروجيني الالزم في حوض األسماك

ـ رسالته طويلة وممتعة، ويشرح فيها حكاياته مع الثعابين والطيور والقطط 

له حكاية : البرية واألرانب، وكل واحدة من هذه لها حكاية ـ أو بمعنى أدق

 ...!عجيبة معها

 ...!ـ يقول وهذا المهم؛ إنه اصطدم بالمجتمع

 !أراد أن يعرف المزيد، فلم يجد ما يريد... ـ أراد أن يطّلع أكثر

عندما يسألني أحد ماذا تريد أن تصبح، أخبره بأمنيتي، فينكب ضاحكا : "يقول

 "! علي، بل حتى في المدرسة النموذجية لم أجد من يشجعني أو يهتم بي

هل... ـ عفوا يا صاحب الرسالة، أنا أختلف معك، في هذه النقطة األخيرة تحديداً

سبق أن سمعت أن موهوباً أو متميزاً، شجعته مدارسنا بأكثر من خطاب 

 !؟...شكر
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 ..! يحاربوننا بأموالنا 

 صالح الشيحي

منتدى الساحة العربية ـ تحديداً الساحة السياسية ـ واحد من المنتديات 

وتثير انزعاجا لدى قسم .. اإللكترونية، التي ما تزال تثير لغطاً واسعا بين الناس 

 ..آخر منهم

ـ بل إنني ال أبالغ، إن قلت بأن هذا المنتدى أشد تأثيراً على عقول العوام، من أية 

 ..وسيلة مرئية، أو مسموعة أخرى

) بعض(ـ لست بصدد الحديث عن هذا المنتدى، ولست بصدد الحديث عن 

أعضائه ـ والذين يدعون انتماءهم لهذه البالد؛ وبالتالي فهذا مسوغ رئيس لهم 

 ..!للولوغ في شؤوننا الداخلية 

ـ كما أنني لست بشأن الحديث عن دعوات الفرقة، واالنشقاق، والقتل، واالغتيال،

والتصفيات الجسدية، التي تدور رحاها في هذا المنتدى هذين اليومين ـ ليس 

 .آخرها اإليحاءات الهمجية باغتيال بعض الوجوه اإلعالمية المعروفة

ـ كما أنني ال أود مناقشة، كيف تحول هذا المنتدى إلى وسيلة إعالمية، خرقت 

 ..كل األعراف والقوانين؛ عبر تحوله لوسيلة لنشر األفكار المتطرفة

ـ كما أنني لست بصدد الحديث عن تطبيل، وتبرير، بعض أعضائه ـ على سبيل

 ..المثال ـ لألحداث الدامية، التي شهدتها بالدنا، خالل الفترات الماضية

 !ـ ليس من أجل ذلك كله أتيت

ـ أتيت اليوم ألعرض عليكم استغرابي وعجبي من إعالن يتصدر الصفحة 

 ..!الرئيسية للمنتدى

 !!ـ اإلعالن يختص بإحدى الشركات السعودية

 !ملونة لمنتج تبيعه تلك الشركة" دعاية"ـ حيث يتصدر الموقع 

ـ لكم أن تحسبوا أهمية وقيمة وفائدة هذا المردود اإلعالني ـ الكبير فيما يبدو ـ 

 !على المنتدى

.. ـ إذن؛ فهذا نداء خجول، لهذه الشركة الوطنية المحترمة، بأن تسحب إعالنها

طالما استمر هذا المنتدى في سياسته العدائية لهذه البالد وأهلها، إال إن كانت ترى 

 ..أن األهم لديها هو الكسب المادي، دون التفكير بأي شيء آخر

 ..!ـ فهذا شيء آخر
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 تصحيح الصورة 

 صالح الشيحي

وسوف يدرك بعض المغرر بهم أن اإلسالم هو دين الحوار والسماحة ، وليس "

 ".. دين الغلو والقسوة

رؤية حول "سطر واحد، من مقدمة وافية ، كتبها سمو األمير نايف، لكتاب 

والذي صدرت.. لمؤلفه األخ األستاذ حمد القاضي" تصحيح صورة بالدنا وإسالمنا

طبعته األولى األسبوعين الماضيين، وتم تخصيص ريعها للجمعية السعودية 

 ..لإلعالم واالتصال

ألسباب عدة .. صفحة ، وهو جدير باالطالع والقراءة 112ـ الكتاب جاء في 

أهمها ـ كمثال ـ أنه يرد، باختزال، على ما يثار حول تهمة أن اإلسالم وقف 

 ..أمام أداء المرأة رسالتها في الحياة والمجتمعات ، كما يؤكد ذلك مؤلفه

منها ما أورده .. ـ وقد حوى طرحا جاداً لبعض القضايا الخالفية في هذا الشأن

وإذا كان البعض يرى إشكالية حجاب الوجه : "المؤلف في الصفحة المئة حيث قال

فهذه مسألة خالفية بين العلماء فمنهم من رأى تحريم كشف الوجه معتمداً على 

بعض النصوص، ومن باب سد الذرائع، ومنهم من رأى ِحل ذلك معتمداً على 

 ..بعض النصوص

فبعضهم رأى أن ما ظهر منها هو ": "ما ظهر منها" ـ إلى أن قال تعليقاً على آية 

زينتها الظاهرة كالثياب والرداء كما قال الصحابي ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه 

،"الوجه والكفين"، ومنهم من رأى أن االستثناء هنا المقصود به "تفسير الطبري"ـ 

حيث نقل رأي حبر األمة الصحابي ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ الذي قال 

 "..!وجهها وكفيها والخاتم: "في هذه اآلية" ما ظهر منها"في تفسير 

ـ وفي صفحة أخرى يلمح المؤلف إلى فتوى صريحة للعالمة الشيخ عبد العزيز 

بن باز، يشير فيها ـ رحمه اهللا ـ إلى أن ستر المرأة ال يشترط فيه لبس العباءة 

 ..وأن الناس تختلف عاداتهم من مجتمع آلخر

عوداً على بدء؛ سوف يدرك بعض المغرر بهم أن اإلسالم هو دين الحوار 

 ..والسماحة ، وليس دين الغلو والقسوة 
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 ...! فوراً دون تأخير

 صالح الشيحي

أقف احتراماً، وتقديراً، للجنة النسائية العليا للخدمات االجتماعية واإلنسانية التي 

ترأسها حرم أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمير عبد المجيد بن

 ".سارة بنت عبد المحسن العنقري"عبد العزيز، األميرة 

 .حتماً ستقفون معي احتراماً لها... ـ اقرؤوا عن جهودها في مكافحة الفقر

 106أسرة فقيرة، في  120ـ اللجنة التي قامت خالل األيام الماضية بإسكان 

مليون  17وحدات سكنية، نموذجية، مؤثثة، ومجهزة، بلغت تكلفتها أكثر من 

 . ريال

إن اللجنة انطالقا من أهدافها الخيرة : "ـ اسمعوا ماذا تقول األميرة سارة العنقري

إلقامة مشروع اإلسكان االقتصادي الخيري في منطقة مكة المكرمة قررت 

وحدة سكنية نموذجية جديدة حيث تم التفاوض مع  150استكمال المشروع وتنفيذ 

 ..."!الشركة المنفذة للبدء فورا في تنفيذها دون تأخير

 ؟"...فوراً دون تأخير"ـ هل تأملتم عبارة 

الدراسات المتعلقة بإقامة : "ـ اسمعوا هذا التصريح أيضاً، الذي قرأته يوم أمس

وحدات سكنية في محافظة رابغ إلسكان الفقراء تسير على قدم وساق وسيقوم 

فريق من الشركة المنفذة بزيارة المحافظة الختيار الموقع للبدء في المشروع 

 ."فورا

 !؟..مرة أخرى) فوراً: (ـ هل قالت

 ...!ـ أي إن األمر ال يحتاج لدراسات متناثرة طويلة عريضة مستفيضة

وال يحتاج الجتماعات مملة، وال ... ـ وال يحتاج لخبراء ذوي رواتب عالية

يحتاج لمحاضر، وأوراق ومعامالت، لها أول، وليس لها آخر، وال يحتاج لموظفي

 ...!صادر ووارد من حملة االبتدائية، وال مراسالت، وال حتى طوابع بريد

 "..!فوراً دون تأخير: " ـ الحكاية

 ).صندوق مكافحة الفقر(ـ صورة من التصريحين، مع وافر التحية والتقدير، لـ

 !ـ أرجو أال أكون قد أخطأت في اسمه 
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 !لم يتكن هناك إجابة 

 صالح الشيحي

أسهر ومسهرني هوى : "وأنشد, ابتسم... التفت نحوي... َأطْرقَ لحظةً بعد السؤال

 طفٍل حرم عيني لذيذ المناما... لين العـود

 !؟"عبد الرحمن العطاوي"هذه قصيدة : ـ قاطعته بسرعة

 : ـ أومأ باإليجاب؛ وانطلق

ال ...ونفٍس تصوم بغير نية اصياما... وحـــاٍل نحل من حبكم كنه، العود "ـ 

 " !ما أنت بعمى وشلون عنى تعاما...يا حبيبي ويش حدك على الكود 

 :إلى أن قال

 "...!حوريٍة ِمن حبهـا ما يالما..لك الغال يا جوهرة نجد يا نجود "

 !من وجهة نظره, ـ كان السؤال عن أجمل قصيدة قيلت في الغزل

أحد أشهر رواة األدب الشعبي في الخليج , "محمد الشرهان"ـ وكان المسؤول هو 

 ...العربي

للتفوق العلمي ) عائلة الماضي(كان الحوار قبل رمضان الحالي ـ في حفل جائزة 

أين سنراك هذا : وكنت أعلم أنه رفض إغراءات التلفزيون القطري, ـ سألته

 !العام؟

 !ـ لم تكن هناك إجابة

 ...!ـ تيقنت أن الدعوة لم توجه له هذه السنة أيضاً

قلت إنني أثق بحرص المسؤولين في التلفزيون , وقبل الماضي, ـ العام الماضي

 ..السعودي على التراث الشعبي

,والمبدعين، أياً كانوا, ـ وقلت إن كل ما أرجوه منهم هو إتاحة الفرصة للمتميزين

وجعلهم , أو إبداعهم في االستفادة من هذا التلفزيون, وأياً كان مجال تميزهم

 !يشعرون فعالً أن هذا التلفزيون هو تلفزيونهم

للسنة الثالثة ؛ لكن قبل هذا وهذا ؛ , ـ اآلن ؛ مازلنا قادرين على تكرار السؤال

 !؟...هل ثمة فائدة من التكرار
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