
السنة الرابعة) 1096(م العدد 2003سبتمبر  30هـ الموافق 1424شعبان  4الثالثاء 

 
 

 

 ...!عندما تركتنا الصبايا

 صالح الشيحي

بل المعجزة أال . أن يكون اإلنسان شاعرا في الوطن العربي ليس معجزة"

 "...!يكون

والذي قال عنه ) قصتي مع الشعر(في كتابه " نزار قباني"عبارة جميلة أطلقها  -

 "...!هو دفتر مذكراتي"

ستمع لقصيدة ألقاها األستاذ Hلمعت هذه العبارة في ذاكرتي التعيسة، وأنا  -

في أولى فعاليات األيام الثقافية السعودية المقامة في " الدكتور عبداهللا العثيمين

 ...المركز العربي بالمزة في دمشق

أثر العقيالت في العالقة (حول  -أو هكذا يفترض  -كانت الفعالية تتمحور  -

 )...السعودية السورية

 )!دمشق(بدأها على غير ما هو متوقع بقصيدته الرائعة " العثيمين"غير أن  -

لست من عشاق التصفيق، خاصة أننا أصبحنا نصفق لكل من هب ودب، غير  -

 !أنني صفقت هذه المرة حتى تعبت

كانت ... كنت أشعر بأنهم يصفقون لي، فقد كانت القصيدة سيمفونية رائعة -

 !أجمل ما في األمسية الثقافية -وهنا المفارقة  -القصيدة 

 ...تفاعل معها كل الحضور دون استثناء -

فهذا اإلنسان عجيب بكل ما تحمله الكلمة ... الحديث عنها يجرني للحديث عنه -

 !من معنى

وفي أثوابه ... ترى الرجل النحيل فتزدريه: "كلما رأيته تذكرت قول الشاعر -

 "!أسد هصور

 .اتفق الكل على محبته -

له شعبية عجيبة خاصة لدى الصبايا الدمشقيات من الباحثات واإلعالميات  -

وطالبات الجامعة، الالتي تركننا، وتركن محاورتنا، وذهبن إليه، يحطن به من كل 

 !جانب

بجواري وهمست له " عبده خال"، والتفت لـ)المحب الحاسد(رمقته بنظرة  -

 "...!سبحانه يدي الحلق اللي مالوش ودان"بالمصري 

 ...!كثيرة... انتهت المساحة، وبقيت أشياء عدة -

 ... كم أنت رائع، وكم نحن فخورون بك: إذن خذها مني باختصار أيها األديب -
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السنة الثالثة) 1095(م العدد 2003  سبتمبر 29هـ الموافق 1424شعبان  3االثنين 

 
 

 

 !أتمنى أال أكون مخطئا

 صالح الشيحي

هل أنت عضو في الجمعية العربية السعودية ...سألت الدكتور عبداهللا العثيمين

 !أجابني ال... للثقافة والفنون؟

 !وقال ال؟" عثمان الرواف"على الدكتور  -على مسمعي  -تكرر السؤال 

 .عبده خال كلهم قالوا ال...تكرر السؤال مرات عدة على حمد القاضي

 !واألمر ينسحب على خالد الخنين وحمد العسعوس وغيرهما كثير

إذن على أي حجة يتكئ ) األيام الثقافية السعودية(هؤالء بعض من المشاركين في 

 !.بعض الساخطين في هجومهم على الجمعية في حديثهم المنشور هنا قبل يومين؟

هذا من جانب، من جانب آخر ضحكت كثيرا وأنا أقرأ يوم أمس رأيا ألحد اإلخوة 

 ).األيام الثقافية السعودية(العرب يؤكد الفشل المسبق لـ

 !ويبدي أسفه لغياب المبدعين الحقيقيين وعدم إدراجهم في األيام الثقافية

ليبدي عظيم أسفه الختيار المشاركين  -وهذا المضحك المبكي -بل إنه ذهب 

 !.يرضون السلطة الثقافية -حسب رأيه  -الحاليين، فقط ألنهم 

 !!.وكأن اإلبداع لكي يكون إبداعا ال بد له أن يغضب السلطة

أن هؤالء المشاركين  -وهذه ال بد من قولها، فهي ثالثة األثافي  -وهو يرى 

 !.منافقون

فقط ألنه متذمر ) األيام الثقافية السعودية(مثقف عربي آخر شن هجوما قاسيا على 

مع أنني ال ! على حد زعمه -من تكرار األسماء المشاركة في مهرجان الجنادرية 

 !.أدري ما العالقة اآلن بين هذه الفعالية وذلك المهرجان

أزعم في النهاية أن مشكلتنا الحقيقية مع البعض من المثقفين العرب أنه إن لم 

أو ) طبل(وإن دعوته تحول إلى ) ساخط(أو ) ناقم(تدعه للمشاركة تحول إلى 

 )...!.جماد(

 . مع أننا ال نريد، ال هذه وال تلك
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السنة الثالثة) 1094(م العدد 2003سبتمبر  28هـ الموافق 1424شعبان  2األحد 

 
 

 

 "...!سالمتها أم حسن"

 صالح الشيحي

الدكتور عبداهللا المعطاني، والدكتور عبداهللا المعيقل، وعبده خال، والفقير هللا  -كنا 

في أحد المطاعم الشامية الشعبية المبنية في الهواء الطلق  -كاتب هذه السطور 

التي وضعتها  -أو هكذا فهمت  -عندما هتفت المغنية  -مساء أول من أمس 

 "...!سالمتها أم حسن: "إدارة المطعم للترفيه عن الزبائن، بأغنية عدوية الشهيرة

الذي يصارع  -كنت أعلم جيداً أن في هذه األغنية خروجاً على الذوق العام  -

كانت حيلة المضطر السماع،  -من أجل البقاء، هذا إن لم يكن قد مات ودفنوه 

 ...!.وكنت أعلم أنه ليس سواها هذا المساء

نظرت  -" وال الست في زمانها" -تتمايل  -أو هكذا فهمت  -كانت المغنية  -

إليها مكرهاً بعدما وقفت أمامي، حاولت أن أركب الصعب وأبتسم، فلم أستطع، 

وخربي ما شئت أن ... خال لك الجو فغني واطربي: "تذكرت قول الشاعر

 "...!تخربي

 "!سالمتها أم حسن: "كانت تصرخ بجواري -

...!هذه" أم حسن"على الرغم من كوني ال أعرف حتى اللحظة أي واحدة تكون  -

تشكو عبر هاتفي " أم حسن"فقد كانت ذاكرتي التعيسة تخزن بين طياتها ألف  -

 !وإيميلي من حركة النقل والتعيين والقبول

"...سالمتها أم حسن"حاولت أال أخرج عن اإلطار الكاذب، وجدت الجميع يردد  -

 ...!تذكرت أنين الفاكس بالشكوى، رددت معهم بحماس منقطع النظير

 ما العجب؟ -

 "...!غويت وإن ترشد غزيةُ أرشد... وهل أنا إال من غُزية إن غوت" -

 "...! سالمتها أم حسن... "قولوا معنا -
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السنة الثالثة) 1093(م العدد 2003سبتمبر  27هـ الموافق 1424شعبان  1السبت 

 
 

 

 !سابع مرة ... الربيعة

  صالح الشيحي

مدير " سامي أورنس الشعالن" األسبوع الماضي تلقيت اتصاالً من الزميل األستاذ

العالقات العامة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني ـ يطلعني على آخر 

المستجدات فيما يتعلق بالعملية الجراحية الكبرى، التي ستُجرى في مدينة الملك 

عبد العزيز الطبية في الرياض، لفصل الطفلتين السياميتين المصريتين تاليا 

 .. وتالين

ـ أخبرته ـ وكنت صادقاً ـ بخجلي الشديد من االهتمام القاصر الذي يواجهه 

 ..هذا الحدث في المجتمع بكل مؤسساته إعالمية وغيرها 

ـ ذلك على الرغم من التسهيالت والجهود الجبارة التي يبذلها الزمالء في الشؤون

 ..!اإلعالمية بالشؤون الصحية

ـ هنا وقبل أن أوجه حديثي المختصر للدكتور عبد اهللا الربيعة؛ أود أن أبعث بـ

وزير الثقافة واإلعالم أن " فؤاد الفارسي" للزميل القدير الدكتور ) عشم المحب(

يحث العاملين في الوسائل اإلعالمية المحلية أن يعطوا هذا الحدث أهميته الالئقة 

ـ وأن يعلموا أنه من األهمية بمكان أن نتحدث عن إنجازاتنا ، ونوضح لآلخرين 

 !صورتنا الحقيقية في هذا الوقت بالذات

ـ أما الدكتور الربيعة ـ والذي سيعقد بعد غٍد مؤتمراً صحفياً، يقوم من خالله 

بإلقاء الضوء حول العملية ـ فليس أمامي سوى الوقوف إجالالً، واحتراما، 

 ..وتقديراً له، ولمكانته العلمية

ـ فقط كل ما أرجوه منه أن يخبر الحاضرين في المؤتمر أن هذه العملية الكبرى 

 ..!هي السابعة لنا

ـ أن يخبرهم أن هذا اإلنجاز مع اإلنجازات السابقة ، وضع المملكة في المركز 

أن يخبرهم أن إنجازاتنا .. األول في هذا النوع من العمليات على مستوى العالم

 .. العلمية هذه قدمت خدمة عظيمة للبشرية

أخبر العالم يا .. ـ أخبرهم يا دكتور عبد اهللا أن هذا هو الوجه المشرق للسعودي

 .. دكتور؛ فليس عيباً أن يتصالح اإلنسان مع ذاته

أخبرهم بأنها زبد .. ـ أخبرهم أن ما عدا ذلك من أمور يروج لها الحاقدون باطل

 ..، وأن فعلك يمكث في األرض

األمر األول تحية تليق بمنسوبي الحرس .. انتهى المقال ؛ فقط بقي أمران * 
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السنة الثالثة) 1092(م العدد 2003سبتمبر  26هـ الموافق 1424رجب  29الجمعة 

 
 

 

 "!! قبل أن تصلهم الشمس" 

 صالح الشيحي

 !ما) محمية(هاجس ساخر يتولد لدي كلما شاهدت أو سمعت عن 

وما يدريك فلربما قامت الهيئة الوطنية لحماية الحياة : "أحياناً أتساءل ِخلْسة

 "..!الفطرية بتسوير منازلنا على اعتبارها هي األخرى منطقة محمية

يقول الخبر إن إحصائية حديثة لجمعية مكافحة التدخين كشفت أن نسبة * 

.. بطبيعة الحال النسبة كبيرة جدا%.. 39.8المدخنين من موظفي الحكومة بلغت 

.. األولى لوزارة الخدمة المدنية واألخرى لوزارة المالية.. نهدي منها نسختين

 !! لدراسة الحالة؛ ربما كان لثبات الرواتب والمراتب عالقة بذلك

أهدى لي مجموعة من اإلصدارات يبرز " عبدالمحسن الماضي"الزميل المهندس * 

وهو ملف سنوي يصدر عن النادي ) رسالة الفيصلي(من بينها اإلصدار الشهير 

: " طالعت اإلصدار وتساءلت على مسمع الزميل الماضي... الفيصلي بحرمة

لكن ما الذي يمنع اإلصدار من الظهور بشكل رسمي .. اإلصدار يستحق المتابعة

 !"؟..أوسع

ـ عضو مجلس منطقة الحدود الشمالية السابق ـ كتب " هايل المهوس"األستاذ * 

يطالب بأن يمتد التدوير ليشمل رؤساء ) تدوير المناصب(إلينا معقباً على موضوع 

وبالنسبة لي أود لو امتد التدوير ليشمل جميع موظفي الخدمة .. األقسام الداخلية

 ! المدنية

سؤال وصلني يقول في ظل دخول الواسطة في مجال الطب الذي يعنى بحياتنا *

أوليس من المفترض أن تتم على األقل زيادة عدد مقاعد الراغبين في االلتحاق 

 بهذه المهنة؟

بعث إلينا يطلب منا أن نتحدث عن خطورة بيع محالت " محمد العنقري"األخ * 

فهو يرى ـ وأنا متفق معه .. للمواد والتوصيالت الكهربائية) كل شيء بريالين(

ومنا إلى وزارة التجارة .. ـ أن في ذلك خطورة بالغة قد ندفع ثمنها غالياً

والصناعة ، ليس لمتابعة الموضوع ؛ بل إليقاظ مراقبيها النائمين قبل أن تصل 

 !!.إليهم الشمس
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السنة الثالثة) 1091(م العدد 2003سبتمبر  25هـ الموافق 1424رجب  28الخميس 

 
 

 

 "..!أطباء بال نقود" 

 صالح الشيحي

يطلب أن نناقش قضية طرح الثقة في الشباب، " جبريل أبو دية"زميلنا القدير 

في معظم ) المدير التنفيذي(خاصةً في الشركات الوطنية الكبرى، هو يرى أن 

أما أنا فأرى أن المدير .. عاما40ًالشركات الناجحة في العالم عمره أقل من 

 !التنفيذي لدينا ال يخرج من الشركة، غالباً، إال إلى القبر

" أطباء بال نقود " أطباء االمتياز في جامعة الملك خالد كتبوا إلينا تحت عنوان* 

يشتكون من عدم تسلمهم لرواتبهم منذ شهرين، حيث يقولون إن الجامعة تلقي 

 ..!ومنا إلى وزارة المالية التي نهنئها باختيار وزيرها.. باللوم على وزارة المالية

ـ أحد وكالء الخطوط السعودية ـ كتب إلينا محتجاً على " أحمد جابر العرادي* "

، والتي تنتشر بجوار المدن، هو يطلب من )الكسارات(ترك الحبل على الغارب لـ

وزارة البترول أن تبعد هذه الكسارات عن المدن، حفاظاً على الصحة العامة من 

األغبرة المتصاعدة منها، وعن المتنزهات البرية في المناطق ذات الحضور 

 . الربيعي حفاظاً عليها

من المنطقة الجنوبية إلى معاناة " عبده عيسى كريري"في السياق نفسه يشير * 

أهالي قريته من قرب أحد مصانع األسمنت منهم، وما يتسبب فيه ذلك من أمراض 

 ! مزمنة

لمصلحة من يمنع : -وهو محق في سؤاله  -أحد القراء الكرام بعث إلينا يسأل * 

 !؟..السعودي من أن يستورد أكثر من سيارة واحدة كل سنة من دول الخليج

موظفو المحطة التاسعة قطاع أعمال التوليد بالوسطى بعثوا إلينا يطالبون * 

الشركة السعودية للكهرباء بأن تلتفت ألوضاعهم كعدم توفر الخدمات وعدم وجود 

 ..كيلومترا 85بدالت منطقة نائية فهم يبعدون عن الرياض 

ـ وأقول لهم ليس ثمة حل سوى أن تقنعوا أحد كبار الموظفين بالشركة أن ينتقل 

 !للعمل معكم، حتماً ستتحقق جميع طلباتكم 
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السنة الثالثة) 1090(م العدد 2003سبتمبر  24هـ الموافق 1424رجب  27األربعاء 

 
 

 

 ! ؟"...سمعت آخر نكتة" 

 صالح الشيحي

ويختلف حجمها ومساحتها ولونها وطعمها وتأثيرها من مكان ) النكتة(تختلف 

 ...ومن ناقٍل آلخر... ومن مناسبة ألخرى... آلخر

 ...ـ تختلف تبعاً لمرسلها، وتختلف تبعاً لمستقبلها

يقال إنها تعكس الحالة ... تعكس الالشعور... ـ يقال إنها مرآة جيدة

 ...!االجتماعية

؟ من أجمل "سمعت آخر نكتة"ـ على كٍل؛ ازداد طلب الناس للنكتة، وأصبح 

 ...األسئلة التي تطرح على اإلنسان العربي في هذا الزمن

 .!ـ بل إنها أصبحت مصدراً للتكسب والرزق

ـ لذا ليس ثمة عجب أن يكون السؤال اآلنف الذكر هو السؤال الذي يتصدر 

نكتة يومية على هاتفك الخلوي :"وفيه... إعالناً إلحدى شركات االتصال العربية

تفرح قلبك تصلك كل يوم الساعة الثالثة مساء!..." 

 ... ـ غير أن االهتمام بالنكتة وصناعتها ليس مقصوراً على شعب دون آخر

ـ يحدثني أحد الزمالء عن دراسة علمية أو بحث علمي سبق أن قامت به 

استغرق عاما من العمل الدؤوب بحثاً عن ) الرابطة البريطانية لتطوير العلوم(

طلبت فيه الرابطة من رواد اإلنترنت في كل أنحاء "... أطرف نكتة في العالم"

العالم أن يبعثوا بأفضل نكتة سمعوها، وأن يساهموا في ترتيب النكات التي يبعث 

 ... بها اآلخرون، حسب درجة طرافتها

ألف نكتة، ومئات اآلالف من  40ـ الطريف أن الرابطة استقبلت أكثر من 

 !التعليقات

؛ حيث يقال )النكتة(ـ بالمناسبة ؛ وعلى ذكر شركات االتصال؛ دعونا نختم بهذه 

إن شركة اتصاالت ـ ما ـ رفع اهللا أسهمها ورفع عنها ـ قامت بتوفير خدمة 

... للشركات والجهات الراغبة في التيسير على عمالئها) 800الهاتف المجاني(

 !فيما لم تفكر هي بتوفيره لعمالئها 
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السنة الثالثة) 1089(م العدد 2003  سبتمبر 23هـ الموافق 1424رجب  26الثالثاء 

 
 

 

 "..!!لعلعة " 

 صالح الشيحي

تصريحا صحفياً ) 20(ال فرق بين الكوسا والباميا والقرع، وبين أكثر من 

 !أستعرضها أمامي هذه اللحظة

 !ـ الكوسا تجلب النوم

 !من وزنها ماء، وتعالج اإلمساك الحاد% 95ـ 

 !من وزنه ماء، وعصيره يعالج اإلمساك الحاد% 90ـ القرع أيضاً، 

 !من وزنها ماء، ومقاومة لإلمساك% 90ـ الباميا 

وتصلح لعالج اإلمساك .. من وزنها ماء % 95) التصريحات الصحفية(ـ بعض 

 !الحاد

) .. التصريح(ثمة سباق محموم، بين مسؤولي بعض الوزارات لـ: ـ المضحك

 !الكل يطمح للكرسي الكبير.. الكل يرغب في تلميع صورته 

 .. ـ التصريحات تمأل الصحف

 .. ـ التصريحات بالكيلو

 ..! ـ الكوسا والقرع بالكيلو

 !ـ يبدو أننا بحاجة إلى ميزان وثالثة أكياس من البالستيك

الطامحين تترافق مع صورته"أحد صغار المسؤولين ) تصريحات(ـ المضحك أن 

 ). البشت(بـ

البشت، و) زري(ـ يبدو أن ثمة هدفاً كبيراً هذه المرة يبرر العالقة الطردية بين 

 ..التصريح) لعلعة(

فقط احرصوا .. التصريحات مرمية على قارعة الطريق.. ـ اقرؤوا ما تشاءون

..!ـ حفاظاً على القيمة الصحية لها ـ أال يتجاوز األمر القراءة ، إلى ما هو أبعد

، في صفحة واحدة، لمسؤولين اثنين، في وزارة )تصريحين(ـ استخرجت اآلن 

 ..!! واحدة، يعزفان على وتر مقطوع

 ..!ينفع في عالج السعال الديكي) الفجل(ـ يقال إن 
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السنة الثالثة) 1088(م العدد 2003  سبتمبر 22هـ الموافق 1424رجب  25االثنين 

 
 

 

 "..!!وضوح تام " 

 صالح الشيحي

الحشيش، األفيون، الهيروين، : (ومن أنواع المخدرات التي ضبطت بالسعودية.. 

وتتراوح أعمار مستخدميها من . القات، الكوكايين، األمفيتامين، السيكونال، الكبتاجون

 )..!!سنة 51إلى  20الـ

ارتفع عدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها في السعودية : ـ تقول بقية المعلومة 

 !ألف قضية 16.3إلى  1424-1423خالل العام الماضي 

 ..!!هـ 1421عما كانت عليه عام % 33.7ـ أي بنسبة ارتفاع 

 ..ـ هذه هي المعلومة األولى 

بلغ عدد مرضى اإليدز المسجلين : ـ دعونا ننتقل نحو المعلومة الثانية، والتي تقول 

 ..!مواطنة مصابة بمرض اإليدز160مريض، بينهم  800في المملكة حاليا

المستشار بوزارة الصحة لشؤون األمراض " طارق المدني"ـ المعلومة كشفها الدكتور 

 ..الوبائية والمعدية

إن عدد الحاالت : ـ المعلومة الثالثة، نشرتها هذه الصحيفة يوم أمس وتقول 

وإن, حالة 14557بلغ  2000و 1999السرطانية المكتشفة داخل السعودية ما بين عام 

وبين الذكور هو % 9.49أكثر األنواع انتشارا بين اإلناث هو سرطان الثدي بنسبة 

 %..!6.9سرطان الكبد بنسبة 

ـ هذه المعلومات التي أوردتها، بقدر ما تعكس خطراً شديداً، يستوجب تحركاً شعبيا 

ورسمياً لمواجهته ؛ فإنها تعكس لنا، في السياق نفسه، الوضوح التام الذي باتت تتعامل 

وهذا ما كنا .. به بعض األجهزة الحكومية مع اإلعالم، هذه هي أولى خطوات العالج 

 !!ننادي به منذ زمن 

، "فؤاد الفارسي " دعوة لمعالي وزير الثقافة واإلعالم، األخ الكريم الدكتور * 

محمد "مدير مكتب جريدة المدينة و" أحمد شاهين"بالوقوف مع عائلتي الزميلين الفقيدين 

مدير مكتب جريدة البالد ـ في تبوك ـ واللذين توفيا في حادٍث نجا" ياسين عبد القادر

أكاد أجزم يا صاحب .. شفاهما اهللا " محمد الهتار وعلي بدير" منه زميالنا اآلخران 

المعالي أن الشعور بوقفة الوزارة مع أسرتي الفقيدين، في هذا الظرف الصعب، 
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سيكون له عظيم األثر، ليس عند األسرتين فحسب، بل عند األسرة اإلعالمية في 

 . المملكة بشكل عام 
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السنة الثالثة) 1087(م العدد 2003سبتمبر  21هـ الموافق 1424رجب  24األحد 

 
 

 

 "...!!عراقّية األطراف"

 "...!! روم سيرفس"

 صالح الشيحي

نداء ناعم مصحوب بطرقات خفيفة كمطر الربيع، جاء من خارج غرفتي في أحد 

الفنادق البعيدة، قبل سنوات، فتحت الباب، وإذا أمامي فتاة متوسطة الطول، في الثامنة 

مهفهفة بيضاء درية : " كتلك التي قال عنها الشاعر .. عشرة من عمرها تقريباً

 "..!القٌبل

  " !!GOOD MORNING" ـ فاجأتني بقولها 

 !!مع أحد األصدقاء، دون حراك) صفَِنتْ(ـ وعلى رأي إخواننا العراقيين فقد 

 !!وقفنا دقيقة حداد: ـ أو قل

ـ استأذنتني بالدخول للغرفة لوضع الشاي، لم أجد بدا من الموافقة، فنحن الذين، 

 ...!!وأبناء الذين، طلبوا الشاي

ـ كانت المسافة بين الباب والطاولة الموجودة في الشرفة المطلة على البحيرة أقل من 

أمتار، قَطَعتها في ثواٍن معدودة، كانت كفيلة بأن تسترجع خاللها الذاكرة، قول  5

ِتهامية .. عراقية األطراف، رومية الكفل... حجازية العينين، مكّية الحشى: "الشاعر

 "...!!خزاعية األسناِن، درية القبل... األبداِن، عبسية اللّمى

خالصة األمر، أنها وضعت الشاي، وغادرت بابتسامة ساحرة، بعدما تركت خلفها * 

 ...!!عطرا يمأل المكان، والزمان ـ هكذا يقول صديقي

حاولت أن : ـ تذكرت حينها مقولة، لصديق ثالث، عندما شاهد إحدى الجميالت، يقول

 !!أغض البصر عن وجهها، فوجدتني أنظر إلى وسطها

 !!ـ أرجعت البصر إلى وجهها، بغية أقل الضررين

بالمناسبة أرجو أال يفهم من سياق الحكاية ؛ أننا ندعو لعمل المرأة في خدمة * 

 ...!!الفنادق

أتذكر ذلك، وغير ذلك، كلما ركََل باب غرفتي، عامل الخدمة في أحد فنادقنا * 

ـ أو هكذا تبدو ـ وهو يدلف برائحته، التي تزكم األنوف، وعيناه، ) المحترمة( 

الزائغتان، إلى كل ما هو مبعثر في الغرفة، ولسانه ـ القاموس ـ بكل مفردات 
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الكذب، والتملق، والتزلف ؛ ويده، الممدودة للفتات، بحثاً عن رياٍل أو ريالين، فيما 

 ..!!النزالء) معظم(بأشياء ال تهم ) مشغولة(إدارة الفندق 

 !!..."إال بطاعته، يا وزارة التجارة ) يشغلنا(اهللا ال " ـ 
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السنة الثالثة) 1086(م العدد 2003سبتمبر  20هـ الموافق 1424  رجب 23السبت 

 
 

 

 ..!!عبد القادر طاش

 صالح الشيحي

يرقد " عبدالقادر طاش" مهم أن أشير في البداية إلى أنني أكتب هذا المقال والدكتور * 

على سرير المرض في مستشفى الملك فيصل التخصصي في أزمة صحية حرجة 

 ..نضرع إلى اهللا عز وجل بأن يتجاوزها عاجالً

فأنا في أقصى الشمال وهو .. إنها مرات قليلة تلك التي قابلته فيها : هنا أود القول* 

آخر مرة اتصل بي كانت قبل أسابيع حيث زف لي من القاهرة خبر ... في جدة

 )..!!صحيفة المستقبل(صدور العدد التجريبي من مشروعه الحلم 

... أو االتصال معه... أو االستماع له... كنت كثيراً ما أخرج بانطباع رائع بعد لقائه

بدءا من ... رأس تحرير مطبوعات عدة... كان كتلة من التجارب تتحرك بيننا

والتي سجل معها أعظم معاني الوطنية والتالحم خالل حرب الخليج ) المسلمون(

ـ هذا فضالً ) المستقبل(وأخيراً )... البالد(فـ )... عرب نيوز(مروراً بـ... الثانية

وإدارتها ـ كان أول مدير عام لها ـ عمل في صحف ) اقرأ(عن تأسيسه لقناة 

 ... وجهات عدة ال تحضرني اآلن

يروى أنه دفع للموظفين في إحدى الصحف التي عمل بها من جيبه الخاص بعدما * 

 ...!! تأخرت رواتبهم

.. على الرغم من قلة لقاءاتي به إال أنها عكست لي اإليمان الكبير الذي يمأل قلبه * 

... مدرسة في كل شيء... كان كما كنت أسمع عنه.. والصدق المشع في عينيه 

إحساسه بهموم العالم اإلسالمي ـ ... وطنيته... سعة أفقه... تعامله... أدبه... أخالقه

بالمناسبة هو عضو في رابطة العالم اإلسالمي، وعضو في العشرات من الجهات 

 الثقافية واإلعالمية المحلية والدولية ـ

وصفاتك؛ ) مناقبك(؛ لم أحضر اليوم ألعدد "... عبد القادر طاش"عذراً دكتور * 

 مساحة العمود أقل من أن تحيط بها؛

فقط أنا هنا لكي أعلن عن تفاؤلي الشديد، بوجود اليد الحانية، التي سترعاك وتعمل * 

 ...بشكل عاجل على توفير مكان االستشفاء المناسب لك في أي مكان كان

كما أنني على ثقة مطلقة بوجود اليد الحانية، التي سترعى أسرتك خالل فترة * 
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 ...غيابك؛ ريثما تعود إليهم، وإلينا، سليماً معافى بإذن اهللا
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السنة الثالثة) 1085(م العدد 2003سبتمبر  19هـ الموافق 1424رجب  22الجمعة 

 
 

 "..!!تبوك "

 صالح الشيحي

يا بخت من زار "وألن يوم الجمعة كيوم الخميس، إجازة ؛ فنحن سنخفف؛ انطالقا من 

 "...!!وخفف

 ...!ال يزال إقالع طائرة اإلخالء الطبي يحتاج للبرقيات* 

يستلزم كل هذه ) طائرة اإلخالء الطبي(هل أصبح إصدار أمر إقالع : السؤال

كل هذا العناء للمريض، وألهله، ... كل هذا الترقب... كل هذا الركض... المركزية

 .، والذي أشغلناه بهذه األمور الثانوية؟)صاحب الصالحية(ولـ

يرتبط ) وزارة الصحة(لماذا ال يكون هناك مكتب تنسيقي تشرف عليه : سؤال آخر* 

بالمستشفيات الكبرى في المملكة، بحيث يحدد هذا المكتب عدد األِسرة الشاغرة، 

!؟..يتم اللجوء إليه عند الحاجة، أو عند الضرورة اختصارا للوقت والجهد... وأماكنها

شخصاً من  50أليس من األفضل لوزير التربية والتعليم أن يختار : سؤال ثالث* 

المبدعين في جميع المجاالت التربوية والتعليمية في المناطق التعليمية ويجعلهم حوله 

في الوزارة التي تئن وتصرخ من أوزان بعض األكاديميين الذين ال يفيقون إال عندما 

 !؟...تحين االنتدابات والندوات الخارجية

اسمع كالمي يا وزير التربية، لن تخسر شيئاً، فقط تجربة لمدة عامين، حتماً ستلمسون 

 !!.الفرق، حتماً سترتاحون من التوقيع على أوامر صرف االنتدابات

لماذا ال يتم : من حائل، يقول فيه" ماجد الحواس"سؤال رابع في ذات السياق من * 

، كل حسب )المدارس الليلية(توظيف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل في 

خاصة وأن المبالغ معتمدة ... تخصصه، عوضاً عن معلمي المدارس الصباحية

 !؟...ومصروفة ولن يطرأ عليها أدنى زيادة

انتهت مساحة العمود، فقط بقيت إشارة مهمة، وهي أنني قرأت في الزميلة * 

"فهد بن سلطان"قبل إرسال هذا المقال عن توجيه صادر عن سمو األمير ) االقتصادية(

أمير منطقة تبوك، بمنع أية لوحات ترحيبية تتزامن مع جوالته التي يقوم بها في 

هذا ... وتوجيه مبالغها لألعمال والبرامج اإلنسانية واألسر المحتاجة... المنطقة

 ...!التوجيه الحكيم أصاب جسد النفاق في مقتل

 .وأكثر من أمثالك" حفظك اهللا يا أمير تبوك: "ال نملك في الختام سوى القول
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السنة الثالثة) 1084(م العدد 2003سبتمبر  18هـ الموافق 1424رجب  21الخميس 

 
 

 

  ..!!60× 60مساحة 

 صالح الشيحي

يقول مؤلف سلسلة كتاب نوادر من التاريخ ) بدل بطالة(تعقيباً منه على موضوع * 

هـ حول اقتراح 14/7/1424سرني ما جاء في زاويتكم يوم " صالح الزمام " األستاذ 

سابق لكم بصرف المكافآت للطالب حتى بعد التخرج حتى يجدوا العمل وكذلك صرف

 .."رواتب شهرية لكل عاطل وكل مواطن ليس له دخل 

ليتهم ما يقطعونها عن " ـ الطريف هنا أن تعقيباً مشابهاً وصل لي يقول صاحبه 

 "..!!طالب الجامعة الذين تجاوزوا أربع سنوات 

على ) الجهات الخمس(كتب تعقيباً في زاويته الرشيقة " خالد السليمان" األستاذ * 

المشكلة يا صديقي في :" ، يقول فيه) تدوير المناصب(موضوع كنت كتبته حول 

اإلداري الفاشل إذا بقي لسنوات طويلة كالدهر ينخر في موقعه مفسداً العمل وقاتال 

 " !الطموح وزارعاً الجمود

 !!كلما تم التجديد له ; أن هناك من يهنئه في الصحف " خالد"ـ المشكلة يا 

تعقيباً منه على موضوع سائقي األجرة يقول مدير عام المشروع الوطني لتنمية * 

إنه تم اعتماد برنامج وطني لخدمة" محمد بن أحمد الغامدي" الموارد البشرية السياحية 

يتم تنفيذه من " مرحبا"العمالء في المجال السياحي على مستوى المملكة تحت مسمى 

خالل المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية كجزء من خطة عمل كلية 

 .."للسنوات الخمس األولى من خطة السياحة المستديمة

يهدف البرنامج الذي ينفذ على ثالث مراحل إلى توعية العاملين في :" ـ إلى أن يقول

عدد من الجهات الحكومية والخاصة الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل المباشر مع 

السياح وإكسابهم المهارات الالزمة والسلوكيات المالئمة لتقديم الخدمات المطلوبة 

 .."!!للسياحة بأسلوب ودي ومهني راق 

كالمك كله عسل ؛ بس يا ليت تبدون بموظفي الكونترات في مطار الملك : " ـ أقول

 "..!! عبد العزيز ومطار الملك خالد 

يوجد لدينا بيت للبيع أو اإليجار في :" رسالة طريفة وصلت لي يقول صاحبها* 

البحرين على طريق جسر السعودية وبالقرب من المنامة مرغوب من الخليجيين 
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 "..!!60×60مساحة 

 " !!كٍل على همه سرى : أقول يا صاحب البيت" ـ 
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السنة الثالثة) 1083(م العدد 2003سبتمبر  17هـ الموافق 1424رجب  20األربعاء 

 
 

 

 "..!ال يجيدون اللعبة" 

 صالح الشيحي

 ..!كالهما مؤثر جدا.. حدثان 

 ..ـ األول حريق سجن الحائر

 ..!ـ والثاني الهبوط الحاد غير المسبوق في سوق األسهم السعودية

ـ سندع الحديث عن الحريق ، ولن نلقي بالالئمة على أحد ؛ ريثما تنتهي اللجنة 

 ..!المشكلة لهذا األمر من عملها

 ..!ـ دعونا نتحدث اليوم عن أسباب االنخفاض

 !يوم أمس" عدنان جابر"ـ كما يصفها زميلنا " استراحة المحارب : "ـ أو قل

من الظهران ـ في رسالة من مجموعة رسائل " مصطفى الشمري"ـ يقول األخ 

يا أخي العزيز في بعض الدول يتبعون سياسة قطع التيار : "غاضبة تلقيتها ـ 

والمقصود فيه عندما يحدث انهيار في األسعار توقف الجهة المسؤولة التداول لحين 

 "..!معرفة السبب

ما تزال حتى اآلن " الطاسة" ـ انتهت الرسالة ـ وليس لدي أدنى تعليق ، سوى أن 

 في سوق األسهم السعودية؛" ضايعة"

يوم الحدث وسط ) التائهين(تأمل معي ـ كي تقنع ـ اجتهادات بعض المحللين 

 ..الصمت الرسمي 

 !!ـ هناك من قال إنها حركة تصحيحية؛ أو هبوط تصحيحي

ـ هناك من قال إن ثمة منتفعين لعبوا بأسعار السوق واستطاعوا رفع ما يريدون من 

 ..!أسهم خالل أشهر الصيف

ـ هناك من قال ـ كما ورد في إحدى الصحف يوم أمس ـ إن ذلك جاء محصلة 

طبيعية لتحذيرات المراكز االستشارية وإطالقها في األيام الماضية تحذيرات سلبية 

 ..!!على بعض أسهم الشركات القيادية مثل الكهرباء وسابك

 !ـ وهناك من قال إنها خطوة تكتيكية من كبار المساهمين

 !ـ وهناك من عزاه إلى قلق صغار المساهمين

ـ وهناك من قال إنها بسبب مضاربات تمت خالل األشهر الماضية رفعت األسعار 
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 ..!بشكل غير منطقي

ـ وهناك من هو ـ مثلي ومثلك ـ يدركان جيدا أن ما حدث سيكون تأثيره دون أدنى 

ال لشيء ؛ سوى أنهم كما قال أحد الخبراء .. وحدهم) صغار المتداولين(شك على 

 "!ال يجيدون اللعبة"يوم أمس ) الصادقين(
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السنة الثالثة) 1082(م العدد 2003  سبتمبر 16هـ الموافق 1424رجب  19الثالثاء 

 
 

 

 "!!نفسي أصدقك" 

 صالح الشيحي

أحياناً ـ ومن باب الحياء ـ تود لو امتلكت القدرة على هز رأسك باإليجاب والقبول 

 !!والموافقة، عند سماعك ما ال يصدق

ـ ينتابك هذا الشعور عندما تقرأ التصريحات الخارجة من مكاتب وزارة التعليم العالي

 !!الفارهة

ـ أول التصريحات التي أطلت برأسها علينا مطلع األسبوع الحالي كان تصريح 

والذي أكد أنهم يعملون في " محمد الصالح"األمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور 

ظل السياسة التي وضعها مجلس التعليم العالي على إجراء مراجعة مستمرة لألقسام 

الحالية في بعض الجامعات والتي تم تحقيق االكتفاء من خريجيها وإعادة النظر فيها 

 !!إما بالضم أو اإللغاء

 ...!ـ انتظروا؛ التصريح لم ينته

ـ فهو يؤكد أن الجامعات تقوم سنوياً بوضع بعض الضوابط والشروط لقبول الطالب،

حيث يؤخذ في االعتبار مدى حاجة السوق، حيث توجد تخصصات أخرى يوقف 

 ...!! القبول فيها أو يقلص لمدة محدودة

ـ ليس بعد ؛ يبدو أن هناك تصريحاً مشابهاً آخر، لمسؤول مشابه آخر ـ أطل برأسه 

 !!هو اآلخر

إن " عبد اهللا العثمان"ـ حيث يقول وكيل الوزارة نفسها للشؤون التعليمية الدكتور 

 !!الوزارة ستستمر في التنسيق مع الجامعات في زيادة أعداد الكليات الطبية

ـ وأن جهود الوزارة لم تقتصر على إنشاء كليات الطب البشري بل تجاوزته إلى 

 !!إعداد كفاءات وطنية في التخصصات األخرى

طالباً وطالبة يدرسون البكالوريوس على  1065نسمعه في ظل وجود " الحكي" ـ هذا 

 ...!حسابهم في الخارج

طالباً وطالبة يدرسون البكالوريوس على حساب الوزارة نفسها في الخارج  470ـ و

 !أيضاً 

الشق أكبر من " ـ أحاول سد أذني فال أقدر، أحاول جاهداً هزهزة رأسي غير أن 
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 "..!!الرقعة

 ..!!ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: ـ ليس لدي ما أقوله سوى 
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السنة الثالثة) 1081(م العدد 2003  سبتمبر 15هـ الموافق 1424رجب  18االثنين 

 
 

 

 ..!!هذيان الشارع العربي

 صالح الشيحي

 )..!الشارع العربي(بين حين وآخر أسمع مصطلح 

وأحياناً ثالثة لمرحلة , وأحياناً أخرى لدرجة الجمود, ـ أسمع أنه يصل لدرجة الغليان

 ..!!الركود

, وثالثة يعاني من االحتقان العاطفي, وأحياناً أخرى يثور, ـ أسمع أحياناً أنه يغضب

 !!ورابعة ينام

حتى , وهناك من يرصد حركته, وهناك من يحركه, ـ أسمع أن هناك من يراقبه

 ..!!تخيلت أنني أمام كائن حي

سألت عن موقعه بالضبط فلم أجد .. ـ بحثت عنه على الخرائط فلم أعثر عليه

 ..!!إجابة

 !ماذا يقصد به؟.. ـ احترت كثيراً

ـ هل هو الطريق نفسه بتقاطعاته وأرصفته وأحجاره وأشجاره وحفره ومطباته 

وخطوط المشاة وعيون القطط وأعمدة الكهرباء واإلنارة وأبراج الجوال واإلشارات 

 !؟..والمخارج والجسور واألنفاق واللوحات اإلرشادية

ـ أم هو المواكب والسيارات والدراجات والباصات والصهاريج وسيارات البلدية 

 !؟..والمرور واإلسعاف

ـ أم هو محطات الوقود وأجهزة الصرف اآللي ومحالت قص المفاتيح والعطارة 

والنجارة والمقاهي والبنوك ومكاتب المحاماة ومكاتب االستقدام ومكاتب الخدمات 

العامة والخاصة ومكاتب النصب والكذب والسرقة والغش والخداع والصفقات الوهمية 

 !؟..والعقود من الباطن

األثرياء والفقراء والمحتاجون , ـ أم هو الناس السائرون على جنباته بأنواعهم

والمديونون والعاطلون والمكبوتون والمرتشون واللصوص والمزورون والمدمنون 

 !؟..والمنافقون

ـ أم هو المظاهر التي بدأنا نشعرها في عيون اآلخرين كالترقب واالنتظار والقلق 

واألرق والهوس والتوتر واضطراب المزاج والوسواس القهري واالكتئاب 
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 !؟..واالنفصام

 !بل أين أنت ؟.. ـ ما أنت أيها الشارع العربي

المخدرة ؛ فأنا ) التصريحات الصحفية(ـ أريد أن أستأجر على جانبك مكتباً لبيع 

 ..!!أطمح إلى الثراء الفاحش
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السنة الثالثة) 1080(م العدد 2003سبتمبر  14هـ الموافق 1424رجب  17األحد 

 
 

 

 "..!! عساها بحملها تثور"

 صالح الشيحي

وبعض الجروح .. جرٍح مع األيام يلقى أعالجه": (صنيتان المطيري"يقول الشاعر 

 )..!عالجها طلعة الروح

 .. ـ تذكرت هذا البيت، وأنا أسمع وأقرأ مشكلة فتاة يتيمة من محافظة الطائف

ـ قبل أن أذكرها؛ أشير إلى أنني كثيراً ما أتورط عندما أريد اختيار بعض مما لدي 

أم تلك؟ .. أم تلك؟ هل أعرض هذه القضية.. هل آخذ هذه الشكوى.. من هموم الناس

 ! أم تلك؟.. هذه المظلمة

ـ كنت غالباً ما ألجأ إلى األهمية واألقدمية، وهذا ما يجعلها تتأخر كثيراً عندي ـ 

 !!تماماً كما هي ترقيات وزارة الخدمة المدنية ـ

ـ دعونا نشير إلى مشكلة هذه المرأة بسرعة ـ حتى ال نستنزف المساحة ـ حيث 

تقول إن لديها مظلمة ذات تفاصيل موجعة ومؤلمة يصعب شرحها هنا، من أقارب لها،

ويرجع تاريخ المظلمة .. وهي أنثى وال تستطيع مواجهتهم، وليس لديها أحد سوى اهللا

 !!هـ1412التي وقعت في ضواحي الطائف إلى عام 

ـ تقول إنها شكت لكن دون فائدة، نقول لها أنت مخطئة ألن صوتك لم يصل، ومنا 

 ..إلى أمير مكة المكرمة بشكل عاجل

ـ شكوى من موظفي إحدى الشركات الكبرى العاملة في أحد المطارات الشمالية، 

يقولون فيها إن رواتبهم تتأخر أسبوعين وأحياناً ثالثة؛ ويقولون إنهم لم يتسلموا رواتب 

 ..!الشهر الماضي حتى اآلن

 ..! ـ ومنا إلى رئاسة الطيران المدني

ـ شكوى من سكان حي المطار القديم بجدة، يشيرون فيها إلى أن أعراض الشيخوخة 

بدأت تظهر على الحي، متاعب كثيرة تؤرقهم في الحي، ويشيرون إلى أهمها 

وأخطرها وهو ارتفاع منسوب المياه الجوفية وما لذلك من أضرار بيئية وعمرانية 

 ..!خطيرة

أن تهتم ) محايل عسير(يطلبون من بلدية ) بحر أبو سكينة(ـ مواطنون بعثوا إلينا من 

 !!بنظافة مدينتهم الصغيرة
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 !!.."عساها بحملها تثور، خلّوهم ينظفون محايل عسير أول: أقول"ـ 
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السنة الثالثة) 1079(م العدد 2003سبتمبر  13هـ الموافق 1424  رجب 16السبت 

 
 

 

 شآبيب الصبر والسلوان

 صالح الشيحي

 ..!اليوم هو بداية العام الدراسي الجديد 

 ..ـ وهي فرصة مواتية جداً أن نتناسى الماضي بسلبياته، ونزف التهنئة للجميع 

ـ التهاني لمئات الموظفين الذين يتحاشرون في مبنى وزارة التربية والتعليم في حي 

 ..! الوزارات بالرياض

ـ التهنئة لبعض األكاديميين في الوزارة والذين ال هم لهم سوى التنظير تحت 

 ..!المكيفات المركزية

أمضى في منصبه أكثر من عشر سنوات ولم يتغير، ولكل ) مدير تعليم(ـ التهنئة لكل 

أمضت عقداً ) مديرة مدرسة(ولكل .. لم يتم تدويره منذ سنوات طويلة ) مدير مدرسة(

...! من الزمن وهي متشبثة بهذا الكرسي لحكمٍة ال يعلمها سوى وزارة التربية والتعليم

 

 !الذين يحلمون بمستشفى خاص بهم ) المعلمات(و) المعلمين(ـ التهنئة لكل 

يائسة بائسة لم تشملها حركة النقل منذ سنوات ) معلمة(ـ التهاني الحارة موصولة لكل 

 !طويلة

) وكيل مدرسة(ال يزال يغط في سباته العميق، ولكل ) مرشد طالبي(ـ التهنئة لكل 

، ولكل )العلوم(يدرس ) جغرافيا(ولكل معلم .. غارق حتى أذنيه في تعاميم الوزارة

ال يزال غير مقتنع ) تربية وطنية(، ولكل معلم )التجويد(يدرس ) تربية بدنية(معلم 

 !!بمادته 

ـ التهاني موصولة ألولياء األمور ولألمهات والسواقين والشغاالت وأصحاب 

القرطاسيات ومحالت المراييل والمالبس واألحذية والخياطين والخطاطين والحالقين 

 !والخبازين ومتعهدي المقاصف المدرسية 

 ..ـ التهاني موصولة للجميع 

ـ طبعاً باستثناء الطالب والطالبات؛ الذين أرجوهم أن يستقبلوا المصاب بشجاعة 

وصبر، وأن يعلموا أن هذا حكم اهللا، وأن يبادروا إلى التسليم والرضا بقضاء اهللا 

 ..!وقدره
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 ..!!ـ أسأل اهللا أن يسكب على أحالمهم المكسورة شآبيب الصبر والسلوان 
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السنة الثالثة) 1078(م العدد 2003سبتمبر  12هـ الموافق 1424رجب  15الجمعة 

 
 

 

 ..!!ماليين عانس 4

 صالح الشيحي

صالح الشيحي سلمه / أخي العزيز األستاذ: "األخ الدكتور سعود المصيبيح بعث يقول

 أتابع بإعجاب شديد مقاالتكم الوطنية الصادقة، : تحية طيبة مباركة.. اهللا

 وكان منها مقالكم حول الزواج من الخارج،

أشكر لك تناول هذا الموضوع المهم، وأتفق معك بأن هناك أسباباً مجتمعية مهمة لهذا 

األمر ومنها غالء المهور ومظاهر البذخ واإلسراف التي تثقل كاهل العروسين 

أدعو .. وأهلهما إضافة إلى عوامل مجتمعية ومظهرية أخرى ليس لها عالقة بالدين

الجميع إلى مناقشة ذلك ألن األمر متعلق بالتربية والمجتمع واألسرة ومن جانب وزارة

أشكر لكم . الداخلية كان التزايد الملحوظ للزواج من أجنبيات على حساب بنات الوطن

ولكم . هذا التناول ونحن جميعاً في خندق واحد للبحث عن األسباب وتناولها بوضوح

سعود بن . وافر التحية والتقدير، مدير عام العالقات والتوجيه بوزارة الداخلية ـ د

 "صالح المصيبيح

ـ انتهت رسالة األخ العزيز سعود؛ ولست بصدد التعليق عليها؛ سبق أن تطرقنا لذلك،

 وال أحتاج هنا لتأييد هذا التوجه الوطني، 

ـ " عبد اهللا الفوزان"ـ فقط أود أن أشير إلى دراسة قام بها الحائلي الجميل الدكتور

تصب في هذا االتجاه ـ توصل من خاللها إلى أن عدد العانسات السعوديات سيرتفع 

من مليون ونصف المليون عانس حالياً، إلى أربعة ماليين خالل السنوات الخمس 

 ..!! المقبلة في حالة استمرت معدالت الزيادة بنفس الوتيرة

شدد على ضرورة إقناع األسر بتخفيف أعباء الزواج والقبول " الفوزان"ـ الدكتور 

بمهر متواضع للتغلب على مشكالت الزواج في مجتمعنا الذي تبلغ فيه نسبة اإلناث 

49.4!!..% 

ـ أما أنا فأشدد على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية األخرى مع الزمالء في 

العالقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية، فليست وزارة الداخلية وحدها المعني بهذا 

 !!الشبح المخيف

ـ انتهت المساحة، فقط بقي االعتراف بأننا لم نتخذ أية خطوات عملية ملموسة حتى 
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؛ ألنه لم "الفوزان"اآلن؛ لذلك فأنا مازلت ـ على سبيل المثال ـ مستغرباً من الدكتور 

؛ خاصةً وأنه من الذين يؤمنون بذلك بشدة، بل )التعدد(يضمن الحلول حالً مهماً وهو 

 !!وينادون به
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السنة الثالثة) 1077(م العدد 2003سبتمبر  11هـ الموافق 1424رجب  14الخميس 

 
 

 

 !! بدل بطالة 

 صالح الشيحي

كنت قد تقدمت الشهر قبل الماضي باقتراح للحكومة يوصي بعدم قطع مكافأة الجامعة 

 ..!عن الخريج حتى يضمن وظيفته؛ أو على األقل يجد عمالً

ـ وقلت بين يدي االقتراح، إنني أدرك أن األوضاع االقتصادية للبلد ليست جيدة، 

تحت أي ... على األقل أعطوهم مكافآت رمزية: "وألمحت ـ على استحياء ـ قائالً

 ..."!من أي بند... مسوغ

ماذا ستفعل الحكومة أمام هذا : ـ أتذكر أن العاطفة قد غلبتني حينها وتساءلت مشفقاً

 !؟...المد الموسمي من خريجي وخريجات الثانوية العامة والجامعات

ـ مستنداً على أنه كلما زاد عدد هؤالء، زادت البطالة، وكلما زادت البطالة زادت 

 !ورطة الحكومة

 !!ـ بالمناسبة ال يخفى عليكم أنه كلما زادت ورطة الحكومة زادت اللجان

ـ يوم أول من أمس وصلتني صورة من خطاب مساند لالقتراح، رفعه عضو مجلس 

وزير العمل والشؤون " علي النملة"إلى معالي الدكتور " حمد القاضي"الشورى صديقنا 

 االجتماعية،،

إن هذا : "ـ يرى فيه أن االقتراح الذي طرحته هنا جدير بالتنفيذ؛ أفهم ذلك من قوله

صالح الشيحي ـ في تقديري ـ ووفق ضوابط /المقترح الذي سبق أن طرحه الكاتب أ

ومعايير محددة ـ هو مقترح جيد ومحقق للهدف، وسوف يوفر الكثير من الجهد في 

 "...فيما إذا تم ذلك مستقبالً" بدل بطالة"آليات إعطاء 

إنه مقترح أنقله إلى معاليكم : "خطابه الموجه للوزير النملة بقوله" القاضي"ـ ويختم 

وأحسب أنه جدير بالدراسة ومن ثم األخذ به إذا ما تقرر إعطاء بدل للعاطلين 

 "وبخاصة الجامعيين

 مع االقتراح، جدير بالثناء الشك، " القاضي"ـ تفاعل 

 !...كالعادة، ونقول إنه لم يعد أمامنا سوى أن ننتظر تنفيذه) متفائلين(ـ حتماً سنكون 
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السنة الثالثة) 1076(م العدد 2003سبتمبر  10هـ الموافق 1424رجب  13األربعاء 

 
 

 

 " ..!سكتة بعد كل تصريح " 

 صالح الشيحي

 ..!كثيرون هم الذين تستهويهم النصائح الطبية 

 12األولى تتضمن .. ـ يوم أمس وصلني عبر اإليميل نصيحتين في هذا السياق

هل يشخر زوجك أثناء :" خطوة مهمة ، وضعتها إحدى المختصات تحت عنوان

 ..!تتعهد فيها بالقضاء على شخير األزواج!" نومه؟

تستطيع المراهنة : ـ والنصيحة األخرى ، وردتني عبر اإليميل ، يقول صاحبها عنها

 ..!بأنك ستنقذ حياة شخص واحد على األقل بإذن اهللا

دعنا نقل إنها الساعة : المجهول) الرسالة(ـ وعن تفاصيل النصيحة يقول صاحب 

، وبعد عناء غير اعتيادي )وحدك طبعا(السادسة والنصف مساء وأنت تقود مركبتك 

فجأة بدأت تشعر بألم شديد في صدرك .. في العمل، أنت متعب جدا، منهك، وعابس

 ..!والذي أخذ باالنتشار لألعلى لكتفك ويدك حتى حنكك

 ..!ـ وكأنها بوادر السكتة القلبية

ولكنك لألسف ال ... كيلومترات من أقرب مستشفى لمنزلك 5أنت على بعد : ـ يقول

 أم ال؟. تعلم هل يمكنك قطع هذه المسافة قبل أن تسكتك السكتة القلبية

 ماذا تستطيع أن تفعل؟: ـ يتساءل

ضحايا السكتة القلبية يستطيعون مساعدة أنفسهم بواسطة الكحة بقوة شديدة : ـ ويجيب

وبشكل متكرر، ونفس عميق يجب أن يؤخذ قبل كل كحة، والكحة يجب أن تكون 

على األقل دون توقف أو استسالم إلى أن تأتي ) ثانيتين(عميقة وطويلة وتتكرر كل 

 ..المساعدة أو حتى يشعر أن القلب رجع للنبض الطبيعي

التنفس العميق يدخل األكسجين إلى الرئتين أما حركة الكحة فهي : ـ يعلل ذلك بقوله

تضغط على القلب وتحرك الدورة الدموية، الضغط على القلب المتولد عن الكحة يعيد 

 ..النبض الطبيعي للقلب أيضا

بما أن الكثير من الناس يكونون منفردين عندما يعانون من : ـ ويقول في الختام

 ..!السكتة القلبية فإن هذا الموضوع هام جدا ومطلوب

ـ وألنه هام ومطلوب ها نحن نشرناه ، مع أنني كنت أتمنى من صاحب الرسالة إن 
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كان مختصاً ـ وهذا طلبي الدائم من المختصين ـ أن يذكر لنا ؛ هل ثمة عالقة بين 

 ! ؟..السكتة القلبية ومتابعة تصريحات مسؤولي التعليم العالي
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السنة الثالثة) 1075(م العدد 2003  سبتمبر 9هـ الموافق 1424رجب  12الثالثاء 

 
 

 

 !؟...هل هناك أمٌر عجيب

 صالح الشيحي

وهناك ... وهناك تدوير المعادن.. وهناك تدوير المخلفات... هناك تدوير النفايات

 !تدوير األموال

المناصب ـ أو : ـ وهناك ـ وهذا ما أود الوصول إليه ـ تدوير الكراسي، أو قل

 ...!تدوير العمل: بمعنى أدق

 ! ـ التدوير عملية مهمة جداً

: ـ يقول أحد المختصين في بحث حول تدوير العمل إن من أهم مزايا هذه العملية

وتقليص احتماالت الملل والضجر نتيجة , تدريب األفراد على الوظائف المختلفة"

وذلك من خالل زيادة تنوع , وزيادة إمكانات التحفيز واألداء, الروتين والرتابة

 ".الواجبات التي يقوم بها العامل

 ـ حتى ال يتشعب الحديث، سنحصر التمثيل على قطاعين فقط؛

 ...!ـ التعليمي والصحي

 ... كمثال عن القطاع التعليمي) حائل(ـ دعونا نأخذ مدير عام التعليم بمنطقة 

 !؟...ـ كم سنة وهو مدير للتعليم هناك

 !ـ أال يوجد أشخاص مؤهلون يتولون العملية التعليمية في حائل غير هذا الرجل؟

لماذا ال يتم نقله إلى ... ـ إن كان الرجل ناجحا ؛ لماذا ال نستفيد منه في موقع آخر

 !؟...موقع آخر ـ محايل عسير مثال ـ ليواصل نجاحاته وينقل خبراته

 ... ـ هذا فيما يتعلق بالقطاع التعليمي

 ...ـ دعونا اآلن نتحدث عن القطاع الصحي

 !؟...ـ لماذا ال يتم تدوير أو تجديد الدماء في المستشفيات الكبرى

 ...مستشفى الملك فيصل التخصصي: ـ خذوا مثاالً

لكنني أعرف أنه قد يصاب .. ـ أنا ال أعرف مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي

 ..!إزاء هذه السنوات الطويلة التي قضاها في المستشفى) التكلس(بـ

على األقل إن كان ناجحاً سنستفيد من نجاحاته في غير ... ـ أتمنى فعال أن يتم تغييره

 ...!موقع
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ـ كل ما أتمناه أن يتم وضع سقف معين لمديري اإلدارات الكبرى، سواء أكانت 

بحيث ال يتم التجديد ألي منهم بعد أربع سنوات مهما ... تعليمية، أم صحية، أم غيرها

 !.كانت المبررات

 !؟...ـ هل هناك أمر عجيب في كالمي

 !؟...ـ أليس الوزراء أنفسهم يتغيرون

 !؟...الذي يحمي هؤالء أن تطالهم عجلة التغيير) ما(ـ إذن 

 )...!ما(؛ وقلت )من(ـ الحظوا أنني لم أقل 
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السنة الثالثة) 1074(م العدد 2003  سبتمبر 8هـ الموافق 1424رجب  11االثنين 

 
 

 

 !؟"..ليش ما تبيع بصل" 

 صالح الشيحي

 ..!ليس بالضرورة أن بعض المسؤولين يتعمدون الكذب 

 !!ـ حتى وإن أرادوا ـ والعياذ باهللا ـ فهم ال يقدرون 

 ..!لم تعد كجامعة الشمال .. ـ الحقائق لم تعد كطريق الجنوب 

 ..ـ الحقائق أضحت كالشمس 

 "..!من أراد أن يذَّكر أو أراد شكوراً"لـ.. كالنهار .. ـ كالليل 

 ..لمواطن ) شكوى(و) تقرير رسمي(ـ أمامي وأنا أكتب هذا المقال 

 ) !البنادول(في خانة ) التقرير(تضع هذا ) الشكوى(ـ 

ـ يقول التقرير الرسمي الذي اعتمدته وزارة الخدمة المدنية أن عدد الموظفين 

والموظفات غير السعوديين العاملين في وظائف حكومية في مختلف القطاعات المدنية 

 ..!!موظفا وموظفة) 75053(كان قد وصل إلى 

) 31653(موظف، و) 43400(ـ ويفيد التقرير أن عدد الموظفين غير السعوديين بلغ 

 ..!موظفة

ـ ويوضح التقرير أن الرجال من غير السعوديين الذين يعملون في وظائف على 

) 14728(موظفا إدارياً من ضمن الوظائف العامة ، و) 5712(المراتب بلغ عددهم 

 ..!في قطاع التعليم

 ..ـ حسناً ، اسمعوا ماذا يقول هذا المواطن

هـ من جامعة اإلمام محمد بن سعود كلية الشريعة والدراسات 1420أنا خريج " ـ

اإلسالمية في األحساء قسم أصول دين ومنذ تلك السنة إلى اليوم لم يصدر قرار 

" ، ذهبت إلى وزارة الخدمة المدنية وسألتهم فلم أجد إجابة، ومنهم من قال لي !تعييني 

 " ! مالك أمل ؛ روح لمدرسة أهلية

أطول من الطريق بين جيزان " السرى" ، و"السرى"ـ ومنهم من قال أنت في 

 !والقريات 

ليش ما : "ـ الرسالة طويلة ؛ المؤلم فيها أنه عندما قابل أحد المسؤولين فيها قال له

 !؟" تبيع بصل
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 "!!وفي عز الكالم، سكت الكالم"ـ 

 ..!يعيش.. يا .. ـ يعيش احترام المواطن يا وزارة الخدمة المدنية

 !!!يعيش .. يعيش.. ـ يعيش
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السنة الثالثة) 1073(م العدد 2003سبتمبر  7هـ الموافق 1424رجب  10األحد 

 
 

 "..!! كاظم"عيد ميالد 

 صالح الشيحي

 "..!!خالد المحاميد"سامحك اهللا يا 

 !!ـ كأنه أخرج لسانه لي يوم أول من أمس

كاظم "ـ ذلك عندما أشار في قصة خبرية أن مجموعة من الشبان المعجبين بالمغني 

عقدوا لقاء مع مجموعة أخرى جاءت من إحدى العواصم العربية لمزيد من " الساهر

 ...!التعارف بعد أن تعارفوا عبر اإلنترنت

 100فإن مجموعة تزيد عن " المحاميد"ـ وفي التفاصيل التي حصل عليها الزميل 

شخص من المعجبين بالمغني المذكور التقوا في جدة األسبوع الماضي مع نظرائهم 

الذين قدموا من العاصمة العربية خصيصاً للتعارف، وقاموا باستقبالهم في المطار 

 ..!واستضافوهم في أحد فنادق جدة

كاظم الساهر في ) عيد ميالد(سبتمبر المقبل بـ 11ـ واتفقوا على االحتقال في 

 ..!أيسالن أو درة العروس في جدة

 !ـ لست عالم نفس لكنني متأكد من أن هذا انحراف سلوكي مكتسب

ـ لم يكن لينمو لوال أن وجد بيئة خاصة ترتضيه وتحتضنه وترعاه ليس بالمادة 

 !فحسب

تدفعه نحو العمل اإليجابي ـ كيف وهي أصل ) قدوة صالحة(ـ ذلك في ظل انعدام 

 ..!التربية

 !ـ دعونا نبتعد عن التنظير اآلن

في هذه المرحلة الحساسة، تمنيت لو " الخجل"ـ ال أخفيكم عندما فرغت من قراءة هذا 

أنني ملكت من األمر شيئاً ؛ فقط لكي ألزم هؤالء الشباب بتجنيد إجباري في أحد 

ـ حتى أحاول ) رفحاء(، وليكن بجواري في )الحرس الوطني(معسكرات التدريب في 

 !الجديدة لهم ـ" كاظم الساهر"تهريب أشرطة 

، منتجين، يحملون المسؤولية، )رجاالً(ـ وبعد ستة أشهر يتم إخراجهم، وقد أصبحوا 

 ..!يشعرون بما يشعر به المواطنون اآلخرون.. يخجلون

 ..ـ يشعرون بما تشعر به الحكومة المشغولة بمكافحة اإلرهاب والفقر والبطالة

 "..!خالد المحاميد"ـ أنا متأكد حينها أنني سأخرج لساني لصديقي الجميل 
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ـ قبل أن أنسى؛ لست مهتماً بعدها إن ننعت ـ المتعاطفين مع أولئك الشباب ـ 

 !بالتخلف والرجعية
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السنة الثالثة) 1072(م العدد 2003سبتمبر  6هـ الموافق 1424  رجب 9السبت 

 
 

 

 ...!االحتضار المبكي... صحيفة الندوة

 صالح الشيحي

1377شعبان  8بأربع مراحل منذ صدورها في يوم األربعاء ) صحيفة الندوة(مرت 

 ..هـ 

 !مرحلة االحتضار المبكي ... ـ اليوم تعيش الصحيفة المرحلة الخامسة

 12لم يتسلموا رواتبهم منذ ) صحيفة الندوة(ـ ليس سراً يذاع القول بأن موظفي 

 !شهراً 

 ـ تم صرف راتب شهر رمضان الماضي كحالة استثنائية ـ

موظفون لم يتسلموا رواتبهم منذ : ـ الكل يعلم بذلك ؛ إذن هذه دعوة مفتوحة للتخيل 

 ...!شهراً 16شهراً، وآخرون منذ  12

 !ـ كيف يعيش هؤالء الموظفون ؟

ـ من أين يأكلون؟ من أين يشربون ؟ من أين يلبسون ؟ من أين لهم بثمن وقود 

ومالبسهم ؟ ! ؟ وخبزهم ؟ وألعابهم ؟) أطفالهم(سياراتهم؟ إيجار منازلهم ؟ حليب 

 !ومستلزماتهم المدرسية ؟

ـ من أين لصحافيي الندوة ـ من أمضى منهم ثالثين عاما ومن أمضى منهم عاما 

 ! واحدا ـ أن يعيشوا حياةً كريمة ؟

ـ رأسي محاط بمئات من األقواس وعالمات االستفهام وعالمات التعجب وعالمات 

 !! التنصيص واالقتباس والحذف والفواصل والفواصل المنقوطة والنقاط 

يستطيع الواحد منهم ) صحيفة الندوة(ـ المضحك المبكي أن هناك أربعة أعضاء في 

 ..!أن ينشئ عشر صحف كاملة

ـ ثمة سؤال ؛ لماذا تنصل مكتب العمل والعمال من القضية التي رفعها موظفو 

 !؟..الصحيفة

 !؟..ـ لماذا ألقى بالكرة في مرمى إمارة مكة

 !؟..ـ أليس هو المعني بمثل هذه القضايا

عبد "ـ على كل حال ، ليس لدي في النهاية سوى عشمي الكبير في سمو األمير 

بأن ... بنظرته الثاقبة... بنظره البعيد...بقلبه الكبير... أمير مكة المكرمة" المجيد 
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العزيزة على قلوبنا ؛ كما هي عزيزةٌ ... صحيفة الندوة.. يتدارك صحيفة مكة المكرمة

 ..على قلبه

 ...!وموظفيها) الندوة(تداركوا .. ـ تداركوها يا سمو األمير

 ...!ـ تداركوها إنها تحتضر
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السنة الثالثة) 1071(م العدد 2003سبتمبر  5هـ الموافق 1424رجب  8الجمعة 

 
 

 

 "..!! أبو رامي" قومية الحالق 

 صالح الشيحي

 !ظاهرة الكتابة على الجدران ظاهرة عالمية 

 !ـ بل إنها جزء من ثقافة بعض الشعوب 

 !ـ بل ال أبالغ إن قلت إنها جزء مهم يكشف عن حالتهم النفسية 

، وعلى نفس الجدار قد تقرأ ) قومياً(ـ فأنت من الممكن أن تقرأ في دولة ما ، شعاراً 

 )!!األوروبية(حيث أحدث القصات " أبو رامي"إعالنا للحالق 

 !!هل نستطيع أن نعتبرها أحد فنون األدب : ـ السؤال 

 ..!!ربما : ـ الجواب 

 !؟..ـ البعض يشبهها بصحف التابلويد الشعبية ؛ هل من الممكن تخيلها هكذا 

 !ـ أيضاً ربما 

ـ فالواحد منا أصبح يخيل إليه وهو يمر في أحد الشوارع الفقيرة أنه أمام صحيفة 

 !منوعة ، رياضية ، فنية ، شعرية ، تعنى بالترويج للمطربين والشعراء واألندية

 !ـ ميزتها أنها ال تخضع للرقابة ، وال لقانون المطبوعات 

 !!ـ عيبها أنها ال تمر على قسم التصحيح 

 ..ـ هذا من جانب 

كما كان المثل الشعبي ) آذان(إن الجدران لم يعد لها : من جانب آخر أستطيع القول 

 !!يقول ، بل أصبح لها ألسن حادة تقاتل

يا :" ـ ليس أدل على ذلك مما نشاهده ونسمع عنه في شوارع الضفة وغزة ، نحو

 ..!!وغيرها" إحنا طيور األبابيل... شارون يا برميل 

ـ بل إنني قرأت إن إحدى الدول قد خصصت ميزانية خاصة ، وفرقاً كاملة ، لمحو 

 !!ما يكتب على جدران عاصمتها لدواٍع أمنية

 !معينة) أوقات(معينة في ) انفعاالت(ـ هل نستطيع القول إن الكتابة على الجدران 

 !ـ أظن ذلك

 !بكتابات المراهقين) دورات المياه(ـ ولذلك ال تعجبوا عندما تمتلئ 
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السنة الثالثة) 1070(م العدد 2003سبتمبر  4هـ الموافق 1424رجب  7الخميس 

 
 

 

 ...!السادة المختلسون

 صالح الشيحي

 ...!امتألت باإلحباط، تعبت من كل شيء

، فقد )اختالس(أصبحت ) السرقة(و)... مختلساً( قد أصبح ) اللص(ـ لذلك ولكون 

 ...!قررت أن أصبح مختِلساً

 ...!واحدة في ليلٍة ظلماء، هي خبطة العمر) خبطة(ـ 

 ـ أه

 "...!كم سنة"رب بعدها 

 ...!ـ ومن ثم سأعود، ليتحول اسمي عندها من اللص المختلس، إلى صاحب السعادة

سأصافحكم في .. سأطل عليكم من كل شاشة.. ـ حينها سأخرج عليكم من كل إذاعة

سأحدثكم عن .. سأحدثكم عن األخالق.. سأحتفل بكم في كل حفل.. كل صحيفة

عن .. عن النظام.. عن العدل... عن الوفاء..عن التسامح.. عن الحريات.. األمانة

 ...!عن النزاهة.. عن اإلصالح.. عن الوطنية.. عن التعاضد.. التالحم

ـ بالمناسبة ؛ إحدى الشخصيات العراقية تُكثر هذه األيام الحديث عن النزاهة 

 ....!!والوطنية في الوقت الذي أقرت فيه إحدى المحاكم العربية بسرقتها مبلغا وقدره

سأكون لسانا للفقراء ـ بعد أن نهبت ... ـ كونوا مطمئنين أيها السيدات والسادة

 !أموالهم ـ

 ...!ـ ضميراً للبسطاء ـ بعد أن سرقت أحالمهم

 ..! لقمةً ألفواههم... منديالً لدموعهم... ـ سأتحول مرهماً لجراحهم

ـ وأعدكم بأنني لن ألتفت لكل أولئك السذج، الذين سينعتونني باللصوصية، وأولئك 

 ...!الحمقى الذين يستكثرون حديثي عن األمانة

 ..!ـ سأتصور حينها أنه لو أتيحت لهم الفرصة لسرقوا أضعاف ما سرقت

 ...!ـ لكنها الفرصة ال تأتي إال مرةً واحدة
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السنة الثالثة) 1069(م العدد 2003سبتمبر  3هـ الموافق 1424رجب  6األربعاء 

 
 

 

 ..!!صالحة للنشر دون تعليق 

 صالح الشيحي

المستشار اإلسالمي في السفارة السعودية في جنوب إفريقيا بعث إلينا " خالد المشوح"

أال يمكن أن تعطي حيزا من :" معلقاً على انتقاداتنا لوزارة التعليم العالي ، يقول 

عامودك الرائع لوزارة التعليم العالي وجهودها المبذولة للتقليل من حملة الشهادات 

 "..!!العليا حيث إن نظام المعادالت فيها فريد من نوعه في العالم

ـ مدير غرناطة للرياضة ـ " ذهيبان فهد الذهيبان" ـ في السياق ذاته كتب 

لماذا يصرف بدل السكن لجميع البعثات الدبلوماسية في الخارج باستثناء :" متسائالً 

بعثات الملحقين الثقافيين بالخارج ؟ علماً بأنه تم استثناء مكتب واحد من جميع مكاتب 

وزارة التعليم العالي بالخارج وهو مكتب بريطانيا فهو الوحيد من بين المكاتب 

 "..!! المنتشرة لهذه الوزارة الذي يصرف له بدل سكن

علم النفس ـ كتب يقول -ـ دكتوراه فلسفة" عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل"ـ الدكتور

في " المرضى النفسيين"بالنسبة ألعداد ) :"ألف مريض 40(تعليقاً على موضوع

إن وجد شيء بهذا -الرياض أو غيرها ، المشكلة تكمن في تعريف المرض النفسي 

االسم ـ أما السخرية فيجب أن تنصب ليس على العدد بل على المصطلح ، وقد كتبت 

منذ سنين بحثا ألقيته في إحدى الندوات المتخصصة في السعودية عن هذا الموضوع 

فندت فيه هذا المصطلح ، إن كنت ترغب أرسلت لك نسخة منه عن طريق البريد 

 ") ..!!المرسال"أو كما اصطلح عليه بعض اإلخوة في جامعة الملك فهد (اإللكتروني 

يبدو أن :" كتب ساخراً ومعلقاً على نفس الموضوع " عبد الرحمن الشورى"ـ األستاذ 

األمر الذي أغضبكم هو الرقم أربعون ألفاً، ويبدو أن الدكتور حاول أن يتناساكم ولم 

 "..!!يقل أربعين ألف و واحداً 

من مستشفى الملك فيصل التخصصي كتب ردا جميال " فهد الخضيري"ـ الدكتور 

أصبحت العباءة النسائية :" ومما قال فيه " .. أجساد مضغوطة جدا"على موضوع 

 " ..!!وسيلة لإلغراء بدالً من أن تكون حجاباً كما أرادها الشرع

 ..!! ـ هذا بعض قليل ، من ردود األفعال الصالحة للنشر 
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السنة الثالثة) 1068(م العدد 2003  سبتمبر 2هـ الموافق 1424رجب  5الثالثاء 

 
 

 

 ..!! ربيع دائم

 صالح الشيحي

ـ تحديداً ـ بحماية ) البنوك(بأي حق تحظى وتنعم : حتى وقت قريب كنت أتساءل

 !؟..األجهزة األمنية الحكومية

 !بل ومازالت تحت مراقبتها, ـ فقد ظلت األجهزة األمنية تحرسها سنوات طويلة

بأي ذنب تتحمل الدولة حراسة هذه البنوك في ظل : ـ كانت حدة السؤال تتصاعد

 !؟..وجود شركات حراسة أمنية

 !؟..ـ بأي حق كنا نضع أمام كل بنك رجل أمن لحمايته

 !؟..ـ هل كانت البنوك عاجزة عن توفير شركات تقوم على حمايتها

 !؟..هل أصبحت غير كافية لحمايتها, ـ هذه المليارات السنوية التي تمتصها

ـ كنت أتساءل بغبن شديد؛ لكون هذه البنوك كانت قادرة على حماية نفسها؛ عبر 

 .توفير شركات حماية خاصة بها

حتى قرأت .. ـ ازدادت حدة التساؤل مع تسارع األحداث األخيرة التي مررنا بها،

هذا األسبوع خبراً جميالً؛ مفاده أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يقضي بتعديل 

 .. قواعد الحراسة األمنية المدنية الخاصة

ـ حيث أصبحت بعض المنشآت ملزمة بالتعاقد مع مؤسسات وشركات الحراسة 

 .. األمنية المدنية الخاصة المصرح لها نظاماً

 ..ـ مما يعني تفرغ أفراد األجهزة األمنية لمسؤوليتهم األهم ـ وهي األهم بالفعل

ـ القرار ـ الذي شمل المستشفيات الخاصة والمدارس والمعاهد والجامعات األجنبية 

واألهلية وشركات المطاعم العالمية ومكاتب ووكاالت الخطوط والسفر والسياحة 

والسكنية وغيرها ـ حتى وإن صدر متأخراً إال , األجنبية والمجمعات التجارية المغلقة

 ..أنه حيوي ومهم

وضربت البنوك مثالً , ـ قبل أن أنسى؛ أشرت إلى القرار ألشكر وزارة الداخلية

التي توفرها لها بعض الشرائح ) المناخات(ليقيني بأنها تعيش ربيعاً دائماً في ظل 

 ..!البريئة في المجتمع

بإنشاء مستشفى لألمراض , بنك ما, هل سمعتم عن قيام: ـ ثمة سؤال يتكرر دائماً 
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أو مركز حضاري؛ على األقل حياء , أو دار لأليتام, أو مستشفى للنقاهة, المستعصية

 .!! من تلك الشرائح البريئة
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السنة الثالثة) 1067(م العدد 2003  سبتمبر 1هـ الموافق 1424رجب  4االثنين 

 
 

 

 ! ؟"...ما هذا يا باش مهندس" 

 صالح الشيحي

هو لقاء أجرته الزميلة ) الصندوق السعودي للتنمية(ما دعاني للعودة إلى الحديث عن 

 "يوسف البسام"مع العضو المنتدب للصندوق المهندس ) المدينة(العزيزة 

الوسائل اإلعالمية االطالع على ) تلك(في ) هؤالء(كنت أتمنى من : (ـ قال فيه 

 ..)...!!المعلومات المتوفرة عن الصندوق السعودي للتنمية قبل توجيه تلك االنتقادات

 )!تلك(، وكلمة) هؤالء(ـ بالمناسبة أعجبتني جداً كلمة 

 ...!ـ أشير هنا ، إلى أنني كنت قد انتقدت وبشدة الصندوق السعودي للتنمية

قرأت عن : ـ وأزعم أنني كنت محقاً فيما ذهبت إليه ـ خذوا هذا المثال البسيط 

حضور الصندوق المشرف لمنكوبي بنجالدش؛ لكنني لم أقرأ عن حضوره ـ حتى 

 !وإن كان هزيالً ـ لمنكوبي جازان

 !؟...ـ ما رأيكم ؟ ـ ألست محقاً فيما ذهبت إليه

 ..ـ هذا أوالً 

إن كان المهندس البسام تعرض لالستفزاز من الموضوع الذي كنت قد كتبته : ـ ثانياً 

بعد ".. عبد العزيز الصويغ"عن الصندوق ، والذي عقّب عليه زميلنا القدير الدكتور 

 ... ذلك بالتحليل المحكم ، في عكاظ

 !ـ فإن هذا ال يشفع له إطالقا أن يصدر أحكامه هكذا دون تثبت 

 !مثالً ؟) بوفية فالفل(ـ وإال ؛ هل يظن سعادته أننا أخذنا معلوماتنا من 

 !ـ أو لعلنا أخذناها من سوبر ماركت؟

 !!ـ أو لعلنا وجدناها في بطن سمكة كتلكما اللؤلؤتين اللتين وجدهما الصاحب الفقير

 !؟)...باش مهندس(ـ ما هذا يا 

 !؟...ـ هالّ احترمتم عقول الناس ومشاعرهم

ـ معلوماتنا التي أخرجتك عن وقارك ، وعن حلمك ، وعن هدوئك ، إنما أخذناها من 

وشيء منها أخذناه مما تنشرونه وتقولونه على... موقعكم الرسمي على شبكة اإلنترنت

 ...!صفحات الصحف

: ـ أعلم أنه ليس هناك مبرر للعودة ، فضالً عن االسترسال ؛ فقط بقي أن أقول 
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 ...!لم نكن نعلم أن الحقائق موجعة بهذا الشكل.. العذر لنا 

 ..!ـ معلوماتٌ بسيطة ذكرناها أخرجتك عن طورك

ـ ما الذي كان سيحدث لك لو أننا نشرنا كل ما نعرفه عن الماليين التي يوزعها 

 !؟..الصندوق السعودي للتنمية في الخارج
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