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بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 
التحرير  رئيس  أن  إعتقادي  كان  قرن  ربع  قبل  الصحافة  يف  الكتابة  بدأت  عندما 
سوف يرفض مقااليت بإعتباري موظف حكومي غلب عىل  ظني أنني أكتب يف مسار 
واحد يغلفه بريوقراطية متثل شخيص ولكنني فوجئت أن مقااليت تم نرشها رغم ضعف 
األسلوب وكثرة األخطاء وعرفت أخريًا أن رئيس التحرير هيمه الفكرة ولو شاهبا ما 

شاهبا .
لذا وجدت الطريق لكسب قناعة ورضا السلطة الرابعة فأخذت من قطاف عمري 
مايض  بن  حممد  بنت  اجلوهرة  وسيديت  والديت  عندي  الناس  ألغىل  أهديه  قرن  ربع 
وزوجتي احلبيبة اجلوهرة بنت عبد اهلل العويد وإىل أوالدي وبنايت وأحفادي ولكل من 

يتعب عينيه يف قراءة هذه املقاالت الصحفية برؤيتي الشخصية .
واحلمد هلل أوالً وأخريًا ،،،

كتبه
عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز أبابطني

1438/10/12هـ

المقدمة
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مرض  الصالحيات  يف  املركزية  أن  املصلحة  مع  تعاييش  خالل  من  وجدت  لقد 
حرصنا أشد احلرص عىل معاجلته، واحلمد هلل، فإن قياس اإلنتاجية التي حتققت كلها 
بحيث  املستويات،  خمتلف  عىل  تنظيمها  مع  السلطة  تفويض  مبدأ  سالمة  إىل  يشري 
يكون هدفها سهولة ورسعة اإلنجاز للمهام املوكولة، ويتجىل ذلك بالذات يف الفروع 

والوحدات البعيدة عن املركز الرئيس.
إن مبدأ تفويض السلطة مع املراقبة والتوجيه وإجياد املنافسة السليمة أعطى نتائج 
مل تكن يف احلسبان، فكانت املنافسة عىل كثرة اإلنتاج وخدمة املواطن، كام أعطى مبدأ 
ج ذلك كفاءة املفوض إليه وقدرته  تفويض السلطة الثقة بني الرئيس واملرؤوس، وتوَّ

عىل معاجلة مشاكل إدارته والوصول هبا إىل املكان املناسب.
لقد وجدُت بعد تفويض السلطة – إىل جانب ما أشري إليه – اختصار املراحل التي 
متر هبا اإلجراءات إىل أقل عدد ممكن، وهذا أوضح من ازدياد الكفاية والفاعلية اإلدارية 

وعدم تأخري املعامالت.
وألن علم اإلدارة من العلوم املتطورة، فقد ُوِضعت فرضية أن التنظيم املوجود حيتاج 
دائاًم إىل التطوير، أي عدم الوصول إىل درجة الكامل، بل السعي وراء كل ما هو جديد 
التنظيمي  اهليكل  أن يكون  لذا جيب  الظروف واألحوال؛  بتغري  ومفيد، وهذا مرهون 

تجربتي مع اإلدارة

التعديل في مواصفات األهداف = قمة النجاح في تطور اإلدارة

صحيفة اليوم
1405/5/9 هـ
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ووفًقا  احلديث،  ومعايشة  العمل،  أداء  يف  واالستمرار  البقاء  ضامن  أجل  من  متجدًدا 
لظروفنا وجمتمعنا، وحتى ال تكون اإلدارة متجمدة وغري قابلة للتحديث، ويتضح لنا 
ذلك من تغيري اهليكل التنظيمي للمصلحة خالل أربع سنوات ماضية وحتى اآلن وما 

نتوقعه مستقباًل.
إًذا فرضية احلاجة إىل التحديث واردة يف املصلحة، بل سعينا جاهدين لالستفادة من 

خربات غرينا يف األمور الفنية.
وأقوهلا باعتزاز، لقد وصلنا إىل مصاف الدول املتقدمة يف مضامر نوعية املياه الصاحلة 
يف  مثاًل  حاصل  هو  ما  جتاوزنا  إننا  بل  منها،  واالستفادة  اة  املنقَّ املياه  وسالمة  للرشب 

أمريكا وأوروبا، حتى إننا نسعى حديًثا نحو تقنية مياه املجاري إىل أرقى املستويات.
ووصولنا إىل هذا املستوى كان وراءه الدعم السخي من الدولة، والذي فاق مجيع 
التصورات نحو زيادة التنمية والفاعلية يف تنفيذ السياسة العامة للدولة، والوصول إىل 

األهداف املرسومة هلا وتذليل كل الصعاب والعقبات التي تعرتض حتقيق اهلدف.
قمة  يمثل  إنام  املنشودة  األهداف  مواصفات  يف  وحتسني  تعديل  كل  أن  وأعتقد 
النجاح يف تطور اإلدارة، وجيب أن يكون اهلدف نصب أعيننا يف مجيع مراحل العمل، 
سواء أكان ختطيًطا أو تنظياًم أو إرشافا، فاإلدارة علم متطور وفًقا ملجريات األحداث 

املالية واالجتامعية والسياسية.
ا ناجًحا اآليت: لذا أجد نفيس لزاًما عيّل حتى أكون إداريًّ

بكل  ذلك  ومواجهة  معني،  قرار  اختاذ  عىل  املرتتبة  والنتائج  املسؤولية  حتمل  أ. 
شجاعة.

ب. اإلدراك جلميع احلقائق واألهداف واخلطط، واالطالع عىل األنظمة والقوانني 
املتعلقة باملصلحة من فنية ومالية وإدارية.

املناسبة،  احلديثة  األفكار  إدخال  خالل  من  ذلك  ويتضح  العمل،  يف  اإلبداع  ج. 
ومشاركة املوظفني والتفاعل معهم نحو حتقيق األهداف.
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إن األعياد اإلسالمية هي أعياد من نوع فريد، هتدف إىل تأكيد اعتزاز املسلم بعقيدته 
اإلسالمية الغالية، وتبرشه باخلري العميم ملا شهدته حياته من خري وعمل صالح قائم 
هلل  واحلمد  املبارك  الفطر  عيد  أتى  وقد  وتعاىل.  سبحانه  اهلل  لوجه  خالصة  عبادة  عىل 
ا املؤمنني الصائمني القائمني بجنات النعيم، فطوبى ملن صامه احتساًبا وقام لياليه  ً مبرشرِّ
العبادة  ذاكًرا اهلل تعاىل، مؤدًيا لواجباته ومسؤولياته خري قيام، فشهر الصيام هو شهر 

والربكة والعمل، أوله رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.
ويطيب يل هبذه املناسبة الغالية عىل نفس كل مسلم أن أشكر اهلل -سبحانه وتعاىل- 
الصالة  عليه  الكريم  رسوله  عىل  الوحي  مهبط  األمني،  البلد  هذا  يف  علينا  نعمه  عىل 
اإلسالم  خري  فيه  ملا  أمورنا  والة  يوفق  أن  والطمأنينة  باألمن  نعمنا  وقد  والسالم، 
أن  وعلينا  اإلسالمية،  األمة  سائر  يف  وإنام  فحسب،  الغايل  وطننا  يف  ليس  واملسلمني، 
نعمل ونخلص ونجعل من أنفسنا كال متكامال يعمل بكل جهده لإلنجاز والتطوير، 
وخاصة بعد أن وفرت حكومتنا الرشيدة بقيادة جاللة امللك املفدى فهد بن عبدالعزيز 
ونؤكد  عليها  نحرص  أن  ينبغي  التي  والطاقات  اإلمكانيات  كافة  األمني  عهده  وويل 
د استهالكنا للمحافظة عليها، وخالص الشكر واالمتنان ألمرينا  جدارتنا هبا، وأن نرشرِّ
املتفاين صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز الذي كان له أكرب األثر 

األعياد اإلسالمية ذات نوع فريد تهدف إلى

تأكيد اعتزاز المسلم بعقيدته اإلسالمية

صحيفة اليوم
1405/9/30 هـ
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العديد من  العمل، مما أسهم بحلول واضحة يف  التكامل والتكافل يف  يف إرساء روح 
البلدية  الشؤون  تقديرنا ملعايل وزير  املشاكل واملعوقات، رعاه اهلل ووفقه، مع خالص 
والقروية وذلك لدعمه املستمر ومتابعته ألعاملنا، وإىل كل أخ مواطن خالص التمنيات 
بالعيد املبارك، مع عهد عىل الوفاء بواجباتنا جتاه اإلنجازات الضخمة التي ننعم هبا يف 

وطننا الغايل.
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أبنائها،  أمام  الطريق  ينري  نرباًسا  تعد  واألمم  الشعوب  حياة  يف  الوطنية  األيام  إن 
والتقدم، وحتتفل هبا دوًما هبدف  النمو  تنمية قدراهتا نحو مزيد من  زيادة  إىل  وهتدف 
االقتداء بالقدوة الصاحلة واملخلصة من قادهتا الذين جاهدوا يف سبيل عزهتا وكرامتها، 

وجعلها يف مصاف األمم والشعوب املتقدمة.
ولليوم الوطني للملكة العربية السعودية لون يزيد عن مثيله يف العديد من شعوب 
العامل؛ وذلك التصاله الروحي بعقيدتنا اإلسالمية الغراء القائمة عىل التوحيد واإليامن 
برب العزة واجلالل، وبام تضمنته من أسس فكرية وأخالقية ليست لألفراد فقط، إنام 
أكرب  حتى  إليها  تصل  مل  ومبادئ  أسس  وفق  اإلسالمي  جمتمعها  تنمية  إىل  كذلك  متتد 
جاهدت  فقد  واألفكار،  املبادئ  فيه  تضاربت  الذي  احلارض  عهدنا  يف  املتقدمة  األمم 
التوحيد  رسالة  وإرساء  اململكة  توحيد  يف  املخلصني  األبرار  جهاد  السعودية  األرسة 
آل سعود -  امللك عبدالعزيز  أنحائها، وكان جلاللة  كافة  العقيدة اإلسالمية يف  ونرش 
طيَّب اهلل ثراه - اليد الطوىل يف سبيل حترير اململكة من العقائد الدخيلة، وإرساء كلمة 
املجاالت  كافة  والتقدم يف  النمو  التي تكفل  بل ورسم اخلطط  فكًرا وعماًل،  التوحيد 
الربرة ممن  أبنائه  بدعم  ثم  اهلل - سبحانه وتعاىل -  بتوفيق من  ازدهرت  التي  التنموية 

محلوا الرسالة بعده مرتسمني خلطاه اخلالدة.

رجل الفكر والعمل

صحيفة مجلة الشرق
 1407/1/16 هـ
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وتوالت مسرية النمو والتقدم حتى أصبحت اململكة الغالية من شعوب العامل التي 
والرخاء  النمو  يف  الكفاءة  عايل  مثااًل  باعتبارها  االقتداء  هبدف  خطاها  الكثري  يرتسم 
املتوازنة، بل وأصبحت - بحمد اهلل وتوفيقه - منبع نرش  والعزة والكرامة والسياسة 

وتعزيز رسالة اإلسالم اخلالدة.
فهنيًئا لألرسة السعودية بام حققته منذ البدء يف توحيدها بقيادة قائدها األول جاللة 
، الذي جعل من عقيدة التوحيد أساًسا يف تقدم اململكة  امللك عبدالعزيز آل سعود 
وهنضتها، وألبنائه الربرة للحق والتاريخ خالص التقدير من أبناء هذه األمة املسلمة، ملا 
أولوه من اهتامم وعناية واقتداء برسالتنا اإلسالمية اخلالدة يف كافة جماالت احلياة، حتى 
أصبحت مملكتنا يف مصاف األمم املتقدمة يف كافة املجاالت احلضارية التي تقاس هبا 

حضارة وتقدم األمم.
ودعاء لرب العزة واجلاللة أن يوفقهم نحو املزيد من حتقيق ما يتطلعون إليه نحو 
توحيد املسلمني يف كافة أرجاء املعمورة، من خالل أسس إسالمية خالدة وراسخة عىل 

مر الزمن ويف كافة العصور.
وشكًرا من األعامق جلاللة امللك املفدى فهد بن عبدالعزيز حفظه اهلل، الذي مل يدخر 
أحدث  خالل  ومن  بل  كلل،  دون  األمة  هذه  ألبناء  والتقدم  الرفاهية  توفري  يف  وسًعا 
األساليب العلمية والتقنية املتطورة، وعهد وميثاق أن نعمل ألجل تنمية قدراتنا نحو 
خالل  من  اململكة  وتشهدها  شهدهتا  التي  الضخمة  اإلنجازات  تلك  عىل  املحافظة 

عقيدتنا اإلسالمية الغراء التي شملت كل ما فيه خري للبرش يف أمر الدنيا والدين.
واهلل من وراء القصد ،،،
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باستعامالت  املتعلقة  واألنظمة  البحوث  عىل  االطالع  يعتد  مل  ملن  غريب  العنوان 
املوضع  هذا  يف  التسمية  هذه  من  والقصد  الصحي،  للرصف  أو  للرشب  سواء  املياه 
هو شد االنتباه ألجل تعميم الفائدة، وإال فهي يف عرف علامء املاء تسمية عابرة مثلها 
فسوف  وعليه  الغرض،  هلذا  علمية  ومصطلحات  وكلامت  وألفاظ  تسميات  أي  مثل 
عن  مسؤوليتي  جتاه  الواجب  بعض  تأدية  عىل  يعينني  أن  القدير  العيل  وأرجو  أحاول 
إىل  لالرتقاء  دعاًم  العملية  التجربة  واقع  من  أعتقد  فيام  أكتب  وأن  واملجاري،  املياه 
مستوى طيب يف احلفاظ عىل هذه املنجزات العظيمة، والتي أنفقت عليها الدولة باليني 
الرياالت، ويكفي أن أقول إننا - بفضل اهلل - بدأنا من حيث انتهت أرقى دول العامل 
املياه  نواتج هذه  ملياه الرشب والزراعة، واستخدامات  املدروس  العلمي  التخطيط  يف 

لألغراض الزراعية والصناعية.
إن استخراج املياه سواء من باطن األرض أو عن طريق حتلية مياه البحر، ثم وصوهلا 
بكل سهولة ويرس إىل منزل كل مواطن وصَلته هذه اخلدمة مأمونًة بإذن اهلل من اجلراثيم 
واألمراض عن طريق أعامل التطهري وتنفيذ مشاريع املياه من حمطات وأنابيب وخزانات، 
الرصف  وأنابيب  حمطات  إنشاء  طريق  عن  املياه  هذه  خملفات  من  التخلص  َثمَّ  ومن 
هذه  كل  املواطن،  عىل  مرضة  املخلفات  هذه  تكون  أال  يف  التفكري  وبالتايل  الصحي، 

الثقافة المائية  »1«

صحيفة اليوم
1407/1/22 هـ
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املراحل ُأنِفَقت عليها األموال الطائلة حتى ينعم هبا املواطن، ومن هنا بدأت مسؤولية 
أخرى عىل الدولة وعىل املواطن القيام هبا، الدولة فيام يتعلق بالصيانة والتشغيل واحلفاظ 
عىل هذه املنجزات، وَتَبنرِّي سياسة مائية ختطط لالحتياجات املستقبلية مع وضع ضوابط 
لرتشيد االستهالك واستعامالت املياه، أما دور املواطن ففيام يتعلق بتنفيذ الضوابط التي 
تضعها الدولة، والتي ُقِصد منها محاية هذه املشاريع من أجل خدمتها للمواطن، ومن 
ناحية أخرى فإن مسامهة كل أب وأم هي للحفاظ عىل األموال التي يدفعها رب هذه 

األرسة لقاء قيمة استهالك املياه.
إن اليشء الذي جيب أن نفهمه هو أن الدولة بتعليامهتا وترشيعاهتا املائية وامُلواطن 

بثقافته وإيامنه بأمهية هذه املشاريع له وألوالده من بعده، كالمها يكمل اآلخر.
اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم  الحًقا،  حديثي  أكمل  اهلل  شاء  وإن  هنا،  إىل  أخترص 

وبركاته.



 15 

أنا والصحافة وربع قرن

العلمي  املؤهل  حتمل  التي  السعودية  الشابة  الكفاءات  من  بالعديد  اململكة  تزخر 
املياه  مصلحة  عام  مدير   - أبابطني  عبداهلل  واألستاذ  لإلبداع،  الالزمة  واخلربة  العايل 
إحدى  بإدارهتا  نفتخر  التي  الكفاءات  هذه  إحدى  هو   - الرشقية  باملنطقة  واملجاري 

ل مشكوًرا باإلجابة عن أسئلتنا اإلدارية. مؤسساتنا العامة، وقد َتَفضَّ
س1: ما التدرج الوظيفي الذي وصلتم به إىل هذا املركز؟

البكالوريوس يف املحاسبة وإدارة األعامل من جامعة امللك  - حصلت عىل درجة 
سعود سنة 1392هـ.

باملرتبة  بتاريخ 1393/7/15هـ  املنطقة الرشقية  املياه وجماري  ُعيرِّنُت بمصلحة   -
السادسة بوظيفة رئيس قسم االستهالك.

يف  املاجستري  درجة  عىل  للحصول  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  ابتعاثي  تم   -
كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  عليها  احلصول  وتم  1392هـ،  سنة  اإلدارية  العلوم 

بتاريخ 1394هـ.
بعد حصويل عىل  التاسعة  املرتبة  والتنظيم يف  امليزانية  مدير شعبة  بوظيفة  ُعيرِّنُت   -

درجة املاجستري اعتباًرا من 1396/4/28هـ وحتى 1397/1/13هـ.
من  اعتباًرا  العارشة  باملرتبة  العام  املدير  مساعد  وظيفة  عىل  حصلت   -

1397/1/14هـ وحتى 1397/12/28هـ.

اإلدارة تحاور مدير عام مصلحة المياه والمجاري
 األستاذ عبد اهلل أبابطين

صحيفة اليوم
1407/1/27 هـ
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عرشة  احلادية  باملرتبة  واملستودعات  املالية  الشؤون  مدير  وظيفة  عىل  حصلت   -
اعتباًرا من 1397/12/29هـ وحتى 1400/1/21هـ.

الثالثة  باملرتبة  الرشقية  املنطقة  وجماري  مياه  مصلحة  وكيل  وظيفة  عىل  حصلت   -
عرشة اعتباًرا من 1400/1/22هـ وحتى 1400/6/30هـ.

منذ  الرشقية  املنطقة  وجماري  مياه  مصلحة  عام  مدير  بوظيفة  تعييني  تم  وقد   -
1400/7/1هـ وحتى اآلن باملرتبة اخلامسة عرشة.

س2: كيف ينظر موظف القطاع العام إىل البريوقراطية واملركزية؟
البريوقراطية بام تتضمنه من حتديد لإلجراءات والنظم، شأهنا شأن املركزية يف  إن 
ممارسة الواجبات واملسؤوليات، مها يف حقيقة األمر من أخطر الوسائل التي ُتضِعف من 

قدرات األجهزة املختلفة يف سبيل حتقيق واجباهتا ومسؤولياهتا إذا ُأِسَء استخدامها.
دها  ويبدو ذلك يف خمتلف التخصصات، وال شك أن ازدياد تلك اإلجراءات وَتَعقُّ
تؤدَّى  بمن  ومستمرة  مبارشة  صلة  ذات  باعتبارها  اخلدمات  عىل  القائمة  األجهزة  يف 
أًيا كان نوعها، له آثاره السلبية، فكم من ُمواطن أضاع وقته وجهده نتيجة  له اخلدمة 
إلجراءات، ومن ثم زيادة إحساسه بالفاعلية للخدمات التي يتطلبها، فمن خالل ورقة 
إجرائية مبسطة يمكن له أن ينتفع هبا ألكثر من خدمة ويف وقت أقل وأرسع ويف مكان 

واحد دون أي معوقات أو إجراءات متكررة.
يتحدد عالجها يف  البريوقراطية،  السلبية شأهنا شأن  اآلثار  ذات  املركزية يف  وُتعد 
مع  لألداء،  املستمر  والتقييم  املتابعة  مع  املسؤوليات  قدر  عىل  للصالحيات  تفويض 
برامج ومؤمترات يمكن ملعهد  العليا من خالل  تنمية قدرات وتطوير قدرات اإلدارة 
العلمية، وطرق ممارستها،  بالكثري، توضح مفاهيم اإلدارة  فيها  العامة أن هيم  اإلدارة 
األساليب  هذه  مثل  أن  شك  وال  لألهداف،  حتقيًقا  انتهاجها  ينبغي  التي  واألساليب 
سوف تسفر عن نتائج إجيابية نتيجة لفاعليات ومفاهيم وقدرات جديدة يتم اكتساهبا، 

والعمل من خالل ما تتضمنه من مفاهيم.
س3: كيف وجد أبابطني الفارق بني الدراسة النظرية والتطبيقية العملية لإلدارة؟

ال شك يف وجود فروق يف الكيفية واألهداف يف اجلامعة، كميزة البحث واملناقشة 
وإبداء األفكار واآلراء بني األساتذة والطلبة واحلصول عىل كل ما هو جديد يف علم 
اإلدارة، خصوًصا يف دولة متقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية هلا طرقها ونظمها 
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وأهدافها، والتي ختتلف يف حالة التطبيق عن عاداتنا وتقاليدنا، فجميع أمورنا منطلقها 
من الكتاب والسنة، وهي مصدر كل نظام بام حتويه من إخالص يف العمل واإلنجاز 
مفيد  حديث  بكل  األخذ  حيتم  بدوره  وهذا  واملسلمني،  اإلسالم  لصالح  واملسؤولية 
للمسلمني، وطبًعا دراستي بجامعة امللك سعود ثم بأمريكا لتحضري املاجستري أوجدت 
ا بني كلتا الثقافتني مع املقارنة يف حسن االختيار بام يالئم جمتمعنا، وأعتقد أن  رابًطا قويًّ
ل معظم املشاكل اإلدارية، وأمكننا - بتوفيق من اهلل - حتقيق األهداف  هذا املنهج سهَّ
املنشودة خلدمة البالد، فليس من الرضورة تطبيق كل ما ُدِرَس يف قاعات املحارضات 

عىل الواقع الفعيل.
فلهذه مهمة ختتلف عن األخرى، إنام االستفادة من النظريات واألبحاث باملقارنة 
حتقيق  يف  حد  أعىل  إىل  الوصول  ذلك  من  وأقصد  لإلدارة،  منه  االستفادة  يمكن  بام 
الفائدة بني النظرية ألجل التطبيق العميل ومن أجل الوصول إىل القدر الذي حيقق تلك 
لتحقيق  أكثر  فهو يسعى  للتطبيق،  أن يكون حمالًّ  يمكن  أداَءه  فإن  ثم  األهداف، ومن 
املوضوعية  النظرة  عىل  حرصه  عن  فضاًل  منها،  أكثر  أو  املرسومة  إنجازه  معدالت 
فاملعيار  الوظيفة،  يشغل  فيمن  واخلربة  والتأهيل  التخصص  توافر  ورضورة  للوظيفة 
لدى  يتوفر  ما  الوظيفة ومسؤولياهتا من خالل  واجبات  تتضمنه  ما  هو احلصول عىل 
املوظف من مطالب التأهيل، ولكي يكون أكثر قدرة عىل أداء مسؤولياته بام لديه من 

مهارات وإنتاجية أفضل.
وال شك أن هناك خطوات كبرية خطاها القطاع العام نحو حتقيق مثل تلك األساليب، 
قد يكون بدايتها ما أصدره ديوان اخلدمة املدنية من تصنيف لكافة وظائف الدولة ضمن 
جمموعات نوعية خمتلفة، إال أن تلك اخلطوة يف رأينا ينبغي أن ُتتَبع بخطوة أكثر أمهية، 
وهي توصيف الوظائف ووضع واجبات ومسؤوليات كل وظيفة ومطالب التأهيل هلا، 
سواء أكانت مؤهالت علمية أو خربات عملية، وكذلك تقسيمها عىل املراتب، ومن 
ثم فال ُتشَغل الوظائف إال بتلك الرشوط واملواصفات، وعندئذ يمكن وضع الرجل 
املناسب يف املكان املناسب، ومن َثمَّ زيادة إنتاجيته بالتدريب والتنمية املستمرة لقدراته 
من خالل الربامج التدريبية التي خطا منها معهد اإلدارة العامة خطوات فائقة احلدود، 
سواء أكانت برامج متهيدية أم ختصصية وعىل كافة املستويات، كام أن هناك دوًرا مهامًّ 
للمعهد واألجهزة احلكومية يتمثل يف رضورة املتابعة للمتدرب، والتحقق من وضعه 
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َب من أجله واستفادته منه، وإعطائه املزيد عىل مراحل لزيادة  يف ميدان العمل الذي ُدررِّ
قدراته نحو مسؤوليات وواجبات أكثر.

إن مثل تلك األساليب وغريها الكثري يمكن أن تكون مرحلة أوىل يف كيفية وضع 
ملا  الكفاءة  زيادة  من  املزيد  نحو  دفعه  ثم  ومن  احلكومي،  املوظف  أداء  لقياس  معايري 
حيقق األهداف املرسومة للجهاز احلكومي الذي يعمل به، وجيعله متطلًعا من خالهلا 
إىل الوظائف األعىل، فإن موظف القطاع العام إنام ينبغي له احلرص عىل حتديد مفهوم 
ومضمون وظيفته املحددة، فضاًل عن عنرص االقتناع الذي يتوفر لديه عند أدائه للعمل 

نتيجة لتوفر التأهيل واخلربة لديه، مما يزيد عنرص االنتامء لديه إىل اجلهاز العامل به.
س5: ما أساليب وأسس التعاون بني األجهزة احلكومية اخلاصة باخلدمات هاتف 

/ مياه / كهرباء / بلديات... إلخ؟
هناك العديد من األساليب واألسس التي يمكن حتقيقها يف هذا االجتاه، منها زيادة 

مقدرة اخلدمات أو تعدادها، باإلضافة إىل راحة املواطن يف حياته اليومية.
س6: هل هناك خطط طويلة للتطوير اإلداري تتبعوهنا يف جهتكم؟

من املفهوم أن كل ختطيط سليم جيب أن يكون واضًحا وحمدًدا من جانب اإلدارة 
والعاملني. وأن يكون مبنًيا عىل دراسات سابقة جلميع املشاكل التي عانت منها املصلحة، 
ليمكن بالتايل أخذها يف احلسبان وقت إعداد اخلطط طويلة األمد يف التطوير اإلداري.

وفنية،  وإدارية  مالية  عموًما،  اإلدارية  النشاطات  عن  أتكلم  أنني  ُيفَهم  أن  أرجو 
وبالذات األخرية؛ ألهنا تشكل أعىل نسبة أداء وأهداف يف مصلحة املياه واملجاري.

من  حال  بأي  يمكن  ال  متالزم،  وكالمها  وإداري،  فني  شقني:  ذو  املوضوع  إًذا 
أهداف  لتحقيق  األوىل  الركيزة  باعتباره  الفني  فاجلانب  بينهام،  الفصل  األحوال 
املياه  خلدمات  الرشقية  املنطقة  باحتياجات  التنبؤ  علينا  أوجب  املصلحة  وطموحات 
واملجاري مستقباًل، آخذين بعني االعتبار اجلوانب التكنولوجية واالقتصادية وطبيعة 
1440هـ،  عام  حتى  البرشي  العمراين  والتطور  الرتبة  سواء  الرشقية،  املنطقة  أوضاع 
فأنا أعتقد أن هذه الدراسة سوف تقلل من أي ظروف غري متوقعة بإجياد خطط بديلة 
وتبيان  املنشودة  لألهداف  وشامل  تفصييل  ختطيط  وضع  مع  التوقعات،  هذه  ملواجهة 

ملراحل التنفيذ وفًقا للمتغريات.
لدى  نت  كوَّ وهجرها  وقراها  مدهنا  بكامل  الرشقية  للمنطقة  الدراسة  هذه  إن 
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املصلحة حصيلة من املعلومات الصحيحة التي عليها اإلفادة منها، مع تقليل للتكاليف 
بتوحيد نوعيات العمل، كام أهنا أعطت صورة واضحة ملا يمكن عمله أو حتى رصفه، 
وأوجدت نوًعا من الرتابط والتنسيق بني خمتلف املستويات الفنية واإلدارية باملصلحة؛ 
لذا نجد الرتابط بني النواحي الفنية واإلدارية، وحتى يمكن تطبيق هذه اخلطة اتضح لنا 
ما مدى احلاجة إليها مستقباًل، وهذا بالتايل ميَّز املصلحة عن غريها باستحداث هياكل 
قام  أن  بعد  عليها،  اإلداري  لإلصالح  العليا  اللجنة  موافقُة  صدرت  جديدة  تنظيمية 

معهد اإلدارة مشكوًرا بدراستها وفًقا حلاجات املصلحة حارًضا ومستقباًل.
له، وكم من  صت  ملا ُخصرِّ أدائها  تبسيطها مع  املعقدة كان يمكن  فالبريوقراطية  إًذا 
مواطن أصبح حائًرا يف طلبه اخلدمة من خالل مركزية معقدة جتعله بائًسا من االنتفاع 
باخلدمة، بل عىل استعداد لالستغناء عنها ملا شهده من رضورة املراجعة إىل مستويات 

أكرب نتيجة لرتكيز الصالحية.
عىل  العمل  ينبغي  العام  للقطاع  كموظف  رأيي  يف  واملركزية  البريوقراطية  إن 
رضورة  يف  حرصها  يمكن  أساليب،  عدة  خالل  من  الكايف  بالقدر  منهام  اإلقالل 
ا كان اجلهاز  ا كان نوعها وأيًّ مراجعة النظم واللوائح ومنع التضارب بينهام، فاخلدمة أيًّ
إجراءات طلبها دون تضارب  املعامل يف  تكون واضحة  أن  ينبغي  تنفيذها،  القائم عىل 
يف االختصاصات ودون ذات اإلجراءات يف كل جهة، فمراجعة النظم واللوائح هي 
أداة  اللوائح  أو  النظام  البريوقراطية حتى ال نجعل من  القضاء عىل  خطوة أساسية يف 
لتعقد  نتيجة  كثرًيا  يعاين  الذي  اخلدمة  طالب  عناء  إليها  ونرجع  األخطاء  عليها  نضع 

وتضارب النظم واللوائح، سواء يف االختصاصات أو اإلجراءات.
الكبرية،  الطفرة  تلك  اململكة  شهدت  أن  بعد  خاصة  ملحة،  رضورة  هناك  أن  كام 
باألجهزة  تكون  أن  املختلفة،  التنموية  األوجه  كافة  يف  أو  اخلدمات  جمال  يف  سواء 
احلكومية كوادر متخصصة لتبسيط اإلجراءات تعمل بأسلوب علمي متكامل، وبعد 
دراستها واقرتاحها من خالل ما تعده من خرائط إجرائية وما تلمسه واقعًيا من معوقات 
روتينية معقدة ال حاجة هلا، يمكن اختصارها يف األقل املفيد من تصميمها لدليل إداري 
أود  وهنا  والتطوير،  والدراسة  للتنفيذ  مستمًرا  موضًعا  يكون  أن  يمكن  لإلجراءات 
العامة يف تأهيل مثل هذه الكوادر من خالل الربامج  أن أركز عىل دور معهد اإلدارة 
ودراسات  بحوث  إجراء  مع  وطرقها،  اإلجراءات  تبسيط  يف  املتخصصة  التدريبية 
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باألساليب  ثأًرا  أشد  باعتبارها  اخلدمات  أنشطة  عىل  ميدانية  بصفة  والرتكيز  ميدانية 
البريوقراطية، وكذلك ومن خالل حماولة سبق يل أن طرحتها يف وقت سابق هتدف إىل 

جتميع اخلدمات هبدف احلرص عىل املواطن وحتقيق أهداف مصلحة املياه واملجاري.
ج - بفضل اهلل ثم بفضل القائمني  ومرة أخرى أعود إىل معهد اإلدارة العامة الذي خرَّ
أن يوحد  أناشده  املختلفة،  القطاعات احلكومية  اإلدارية يف  املستويات  عليه - أفضل 
ويربط العالقة بني ما ُيدَرس بجامعاتنا وبني حاجتنا الفعلية وتطور هذه احلاجات وفًقا 
للقفزة اهلائلة التي حققتها الدولة يف أقرص مدة يشهدها التاريخ، هذه النهضة حتتاج إىل 

مواكبة ومؤازرة من أبناء البلد لتحقيق الكفاية اإلدارية املنشودة.
4- موظف القطاع اخلاص أكفأ من موظف القطاع العام، ما رأيكم؟

العام،  القطاع  يف  مثيله  عن  اخلاص  القطاع  موظف  كفاءة  يف  زيادة  هناك  ليست 
يف  عنه  اخلاص  القطاع  يف  األهداف  لتحقيق  أفضل  إنتاجية  هناك  تكون  قد  رأيي  يف 
القطاع العام؛ ألن الثاين مطلوب منه اخلدمة للمصلحة العامة مع االبتعاد بشكل كيل 
نتيجة  العديد من االعتبارات  إىل  الذاتية، كام يرجع ذلك  املصلحة  إمكانية حتقيق  عن 
نتيجة  أرباح  عىل  احلصول  ورضورة  اخلاصة،  املؤسسات  يف  االقتصادي  لألسلوب 
تم حساب  اخلاص  القطاع  فإن كل عنرص يف مؤسسة  ثم  أنشطة، ومن  ما متارسه من 
إنتاجيته، فلجان التخطيط العمراين التي تتوىل وضع أسس االمتدادات العمرانية بكل 
مشاركة  خالل  من  وذلك  املجال،  هذا  يف  تسهم  التي  املهمة  األسس  أحد  هي  مدينة 
سائر أجهزة اخلدمات يف رسم خطوطها واحتياجاهتا، وربطها بأسلوب اقتصادي بام تم 

توفريه من مشاريع خدمية قائمة، ووفق أساليب علمية متطورة.
رسم  يف  كثرًيا  يساعد  فيها  املشاركة  بعد  العمرانية  املخططات  تلك  مثل  اعتامد  إن 
خطط مشاريع أجهزة اخلدمات والربط بينهام، بحيث تصبح اخلدمات كالًّ متكاماًل يف 

وقت واحد دون تداخل أو عدم توافر خدمة دون أخرى.
احلضارية  األوجه  إبراز  يف  املجال  هذا  يف  رائدة  خطوات  اململكة  خطت  وقد 
للمملكة، إال أن تلك املرحلة التخطيطية ينبغي أن تتبعها خطوات تنسيقية عند التنفيذ 
توفرًيا العتامدات مالية ُترَصف يف أعامل واحدة يتم تنفيذها يف أكثر من جهة كاحلفريات 
خمتلف  بني  التنسيق  تتوىل  رئيسة  جلنة  خالل  من  ذلك  يكون  وقد  وغريها،  والسفلتة 
بأقل  مكوناهتا  ضمن  املتكررة  األعامل  لتنفيذ  زمنية  توقيتات  بوضع  اخلدمات  أجهزة 
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تكاليف  يف  يتسبب  مما  والفرعية؛  الرئيسة  الطرق  إعاقة  عدم  عن  فضاًل  ممكنة،  تكلفة 
إضافية من األفضل أن توجه بشكل جيد.

املوظف  ُيَقيَّم  باألهداف/  اإلدارة  فكرة  ضد  السعودي  املوظف  إن  يقال  س7: 
بإنتاجه بغض النظر عن الدوام – ما رأيكم؟

 - هلل  واحلمد   - فلدينا  الفكرة،  هذه  ضد  السعودي  املوظف  إن  القول  يمكن  ال 
كفاءات وطنية يف خمتلف جماالت التخصص توصلت إىل مستويات رائدة يف اإلنتاجية 
واإلنجازات، سواء من حيث الكم أو الكيف، إال أن تطبيق مثل هذا املفهوم كأسلوب 
من أساليب اإلدارة يتطلب اعتبارات ودراسات مسبقة سبق أن أوضحنا بعًضا منها، 
مما يتطلب عند التفكري يف األخذ هبذا األسلوب أن يكون عىل مراحل خمطط هلا مسبًقا، 
تتضمن كافة االعتبارات التي جتعل منه أسلوًبا ناجًحا، شأنه شأن التجارب التي ُطبرَِّقت 
يف العديد من الدول التي أخذت بمثل هذا األسلوب، واملوظف السعودي لديه القدرة 
والقابلية ملثل هذا األسلوب بعد زيادة وعيه الوطني والوظيفي ونمو قدراته إىل احلدود 
اإلدارية املطلوبة، سواء من خالل ما تلقاه من دراسات علمية أو عملية أو تدريب يف 
عىل  مساعدة  أجهزة  من  الرشيدة  حكومتنا  وفرته  ما  إىل  باإلضافة  متخصصة،  أجهزة 

مستوى عاٍل من التقنية املتطورة قد يندر وجوده يف العديد من الدول املامثلة.
العائد  ذات  اخلدمات  أجهزة  يف  التجربة  هذه  مثل  تبدأ  أن  األوفق  من  أنه  وأرى 
كالكهرباء واملياه واهلاتف... إلخ، باعتبار أن أعامل تلك اجلهات قد تكون أقرب إىل 
نتائج  حيقق  سوف  األسلوب  هذا  مثل  أن  اعتقادي  ويف  غريها،  من  األداء  يف  القياس 
كبرية إذا ما تم األخذ به يف مثل تلك األجهزة، خاصة بعد أن توفرت لدهيا إمكانات 
برشية مدربة وأجهزة تقنية حديثة يمكن معها أن تكون هناك مقاييس حمددة لألداء، إال 
أن ذلك يتطلب تكاتف اجلهود إلعداد دراسة متكاملة تتوفر فيها كافة األسس العلمية 
والواقعية املعمول هبا، كي يمكن أن تسهم يف دقة قياس األهداف واإلنجاز، ومن ثم 
نجاح مثل هذا األسلوب املتطور الذي نؤيده بدرجة كبرية ملا له من فاعلية وحفز للقوى 

البرشية الوطنية نحو حتقيق معدالت عالية اإلنتاج، وبأقل تكلفة ممكنة.
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الثقافة المائية  »2«

اإلنجازات التي حتققت ال تكفيها سطور تذكر وبصورة عاجلة مقتضبة، ولكن األمل 
حيدونا إىل األمام، يكفي أن نقول بصدق: آن األوان لطلبة العلم وحمرضي الشهادات 
النتائج واملقارنة،  العليا يف هذا املجال أن تكون مشاريعنا هدًفا لدراساهتم واستخراج 

وليمكن بإلقاء نظرة عىل حمطات من واقع التنقية حتى جيد احلقل املناسب لتخصصه.
يقال إن معدل استهالك الفرد من املياه يعادل ثالثامئة لرت يوميًّا موزعة حسب اآليت:

103 لرتدورات املياه

75  لرتمحام

37  لرتغسيل

37  لرترشب وطبخ

10  لرتالوضوء

38  لرتغسيل املنزل والسيارة والزراعة

300  لرتاإلمجايل 

صحيفة اليوم
1407/1/30 هـ
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وباإلمكان تفصيل هذا االستهالك كنسب بحيث:

35 %دورات املياه

25 %محام

15 %غسيل

5 %رشب وطبخ

5 %الوضوء

15 %غسيل املنزل والسيارة والزراعة

100 %اإلمجايل

هذه املعادلة )االفرتاضية( تعطينا مؤرشات تقريبية ملعدالت استهالك املياه وتوزيعها 
عىل احتياجات الفرد اليومية. الكثري منا جيهل الدور الذي يلعبه املاء يف حياتنا، ولكي 
يكون الشخص متمتًعا بثقافة مائية جيب أن تكون لديه عىل األقل القدرة عىل االستيعاب 
والتطلع والتقبل الذهني للمهارات، ونعتقد أن الثقافة املائية حتتاج إىل تدريب خيتلف يف 
نوعه عن بعض الثقافات، وذلك راجع إىل املفهوم العلمي والتدريب العميل، ولتكن 

االنطالقة األوىل من املدرسة، فتالميذ اليوم هم آباء وأمهات الغد.
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الثقافة المائية  »3«

بسم اهلل القائل ﴿  ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ سورة األنبياء اآلية 30.
أوجدها  التي  وبالصفة  والنبات،  واحليوان  اإلنسان  حلياة  األساسية  الركيزة  إنه 
اخلالق - سبحانه وتعاىل - من تفاعل األكسجني واهليدروجني ليتالءم مع حاجة احلياة 

عىل األرض.
ولو نظرنا إىل قدرة اخلالق - جل ذكره - واملراحل التي أوجدها لتكون هذا املاء، 
فاألهنار والبحار تتبخر بواسطة حرارة الشمس مكونًة الغيوم، والتي تنتقل من مكان 
إىل آخر حسب نظام رباين عظيم، وذلك كله من أجل البقاء عىل األرض، هذه النعمة 
أوجدها اخلالق - سبحانه وتعاىل - الستمرار احلياة ولينعم اإلنسان بخرياهتا، لذلك 

كان لزاًما علينا كمسلمني الشكر والعرفان هلل سبحانه وتعاىل.
من ذلك - وغريه الكثري - للحفاظ عىل هذه النعمة، ولتكون سعادة لإلنسان بداًل 
من أن تكون لشقائه؛ من أجل ذلك أنشأت الدولة هذه املرافق واخلدمات، ابتداء من 
نزول املطر واحلفاظ عليه يف اآلبار والسدود وحتويله من مياه البحر إىل ماء عذب زالل، 
وإنشاء الشبكات الالزمة لسيالن هذه املياه إىل كل ُمواطن وبأبخس األثامن، ثم بتتبع 
ذلك من أجل صحة وسالمة هذا املخلوق حيث يتم التخلص من فضالت املياه بواسطة 
األنابيب واملضخات؛ ليمكن بالتايل االستفادة منها بعد تنقيتها من اجلراثيم والبكترييا 

صحيفة اليوم
1407/2/1 هـ
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ا من أجل نامء الزراعة وزيادة املخزون املائي. املرضة باإلنسان، لتصبح هدًفا اقتصاديًّ
كام أن متطلبات التطور الصناعي واالجتامعي والتي تتزايد يوًما بعد يوم أوجبت 
أرشت  كام  البالد،  ملصلحة  الثروة  هذه  استغالل  يف  اجلدي  التفكري  املسؤولني  عىل 
بإنشاء وحدات لتنقية هذه املياه واالستفادة من عنارص هذه املياه يف استخراج األسمدة 

واملنتجات املختلفة.
هذه األمور أوجبت عىل الدولة االستفادة من كل جديد نافع الستغالل هذه املوارد 
وملواجهة املستقبل، وهذا يمكن من خالل االستفادة القصوى من التطور التقني الذي 
اختيار  احلسبان  آخذًة يف  اجليدُة،  اإلدارُة  السليَم  التخطيَط  له  الدولة ووضعت  هنجته 
أفضل الدراسات والتصاميم والتنبؤ باحتياجات املستقبل ومدى مالءمتها لنمو اململكة 

واحتياجاهتا، سواء يف األمد القريب أو البعيد.
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جاللة الملك يشكر العنقري
والعاملين بمصلحة مياه ومجاري الشرقية

أعرب جاللة امللك فهد بن عبدالعزيز املفدى عن شكره ملعايل وزير الشؤون البلدية 
الرشقية  املنطقة  وجماري  مياه  بمصلحة  والعاملني  العنقري  إبراهيم  األستاذ  والقروية 
عىل اجلهود املبذولة يف سبيل تنفيذ اخلطة املوضوعة يف جمال إعداد الدراسات وتصميم 

وتنفيذ مشاريع املياه والرصف الصحي اجلديد وتشغيلها.
جاء ذلك يف برقية تلقاها معايل وزير الشؤون البلدية والقروية من جاللة امللك املفدى، 
بعد أن اطلع جاللته – حفظه اهلل – عىل التقرير السنوي عن اخلدمات واإلنجازات التي 

قامت هبا مصلحة مياه وجماري املنطقة الرشقية خالل العام 1405/1404هـ.

صحيفة اليوم
1407/2/2 هـ
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تقدير من األمير عبد اهلل
إلنجازات مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية

أعرب األمري عبداهلل بن عبدالعزيز ويل العهد ونائب رئيس جملس 
الوزراء ورئيس احلرس الوطني السعودي عن شكره وتقديره لوزير 
الشؤون البلدية والقروية السيد إبراهيم العنقري وللعاملني بمصلحة 
جماالت  سبيل  يف  املبذولة  اجلهود  عىل  الرشقية  املنطقة  وجماري  مياه 
تشغيل  إىل  إضافة  اجلديدة،  املشاريع  وتنفيذ  والتصاميم  الدراسة 

وصيانة املشاريع السابقة.
والقروية  البلدية  الشؤون  تلّقاه وزير  جاء ذلك يف خطاب ُشكر 
اخلدمات  عن  السنوي  التقرير  عىل  اطلع  أن  بعد  العهد  ويل  من 
الرشقية  املنطقة  وجماري  مياه  مصلحة  حققتها  التي  واإلنجازات 

خالل عام 1404 – 1405 هـ.

صحيفة الرياض
1407/2/3 هـ
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الخدمات العامة ومسؤوليتنا

اهلدف من هذه املالحظات العابرة هو أن جتد أذًنا صاغية توليها االهتامم، وبقدر ما 
أولت الدولة اهتاممها وتسخريها كافة اإلمكانات لكي تصل اخلدمات إىل كل ُمواطن 
ومقيم، ولتبيان خطأ بعض الناس حول مفهوم اخلدمات العامة بجميع أنواعها، سواء 
أكانت مشاريع أو نفقات متنوعة رصفت عليها الدولة باليني الرياالت، نجد البعض - 
هداهم اهلل - يستخدمون هذه املنافع بطرق أقرب ما تكون إىل اإلرساف والتبذير وعدم 
االهتامم، ويؤكدون عىل ذلك بأن هذه أموال احلكومة، ويبيحون ألنفسهم - بقصد أو 

بغري قصد - اإلساءة إىل هذه اخلدمات وإىل حد ال يقبل به منطق.
جتد البعض ال يتورع أن يلقي بالزجاجات الفارغة أو مناديل الورق والنفايات من 
سيارته أو أمام منزله، وال يكلف نفسه ولن يكلفه ذلك شيًئا أن يقوم بجمعها ورميها 
دون  املياه  بإهدار  البعض  يقوم  آخر،  مثال  الغرض،  هلذا  الدولة  خصصتها  أماكن  يف 
حاجة برتك املاء ينهمر أثناء احلالقة أو الغسيل، أو حتى بغسل سياراهتم أمام املنازل غري 
آهبني بأرضار ذلك عليهم وعىل جرياهنم وعىل الطريق، وحتى يف املكاتب احلكومية، 
التي يستخدمها، وحتى  اهلائلة من األوراق واألقالم  بالكميات  يبايل  البعض ال  نجد 
واجبه  ومن  املوظف،  هذا  عىل  أمانة  هذه  أن  أعتقد  الكهربائية  واألجهزة  التليفونات 
عىل  املحافظة  علينا  جيب  ومواطنني  كمسؤولني  فإننا  سالمتها،  وعىل  عليها  احلرص 

الصحيفة: اليوم
التاريخ:
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موارد الدولة ومشاريعها؛ ألهنا يف النهاية سوف تكون لصاحلنا وصالح أجيالنا، ومن 
ذلك أخذ احليطة عند إعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ هذه املشاريع ذات العائد اجليد 
للبلد، آخذين بعني االعتبار العمر الزمني هلذه املشاريع، خصوًصا عندما تكون مشاريع 
وحل  املواطنني  سبل  تيسري  إىل  إنشائها  من  الدولة  هدفت  كبري،  حجم  ذات  تنموية 
بالرخاء واالطمئنان عىل نفسه وصحته  ينعم كل َمن سكن عىل أرضنا  مشاكلهم كي 
عمل  أثناء  املشاريع  هذه  عىل  اإلنفاق  ترشيد  واضح  بمعنى  وعائلته،  أوالده  وسالمة 
الدراسات، واختيار ما هو مفيد خيدم مدة طويلة وال حيتاج إىل تكاليف باهظة يف تنفيذه 
وتدريبها  الوطنية  العاملة  لتشغيل  للتنفيذ  الصاحلة  اجليدة  املواد  اختيار  أو  وصيانته، 
وهتيئتها للقيام هبذه األعامل، فاملهم هو استغالل كل صغرية وكبرية يف هذه املشاريع، 
وهذا االنتامء مطلوب إجياده لدى كل مواطن، فمتى شعر املواطن بارتباطه هبذه املشاريع 
كان ذلك جمااًل الستمرار االستفادة منها، ويف اعتقادي أن استمرار هذه املرافق العامة 

يربطها مبارشة بامُلواطن، وسوف حيقق لنا ذلك األهداف االقتصادية املنشودة.
بني  الرشع  وحتكيم  العدل،  وإقامة  البالد،  بحامية  مهامهتا  ضمن  من  الدولة  تقوم 
املزيد  ينشد  مواطن  كل  وطبًعا  للمجتمع،  الالزمة  العامة  اخلدمات  وإنشاء  الناس، 
واملزيد من هذه اخلدمات، وقد يكون إنشاء هذه اخلدمات عىل حساب أمور أخرى، 
فلو وقفنا مع املسؤولني وحافظنا عىل هذه اخلدمات الستطعنا توفريها ملا هو أهم، مثل 

املدن والقرى التي قد تفتقر إىل مثل هذه اخلدمات.
جتاه  كبرية  مسؤولية  وتلفزيون  وإذاعة  وصحف  جمالت  من  اإلعالم  أجهزة  فعىل 
باإلمكان  أداة  فهو  املنازل،  مجيع  دخل  الذي  التلفزيون  وبالذات  املواطنني،  توعية 
مجيع  عليه  فيطلع  منزل  كل  إىل  يدخل  مرشد  خري  وهو  واإلرشاد،  للتوعية  تسخريها 
فئات الشعب، وباإلمكان إجياد الربامج التي تالئم كل فئة، فاملهم هو املحصلة األخرية 
وهي إجياد االنتامء إىل ديمومة هذه اخلدمات، وطبًعا ال ننسى الوالدين واهتاممهام بزرع 
املسؤولية يف نفوس أبنائهام، ويا حبذا لو كان الوالد قدوة ألبنائه يف استخدام اخلدمات 
العامة، ُيَضاف إىل ذلك -وهذا يشء مهم- إدخال برامج تثقيفية ضمن املناهج الدراسية 

جلميع املراحل.
ال أريد أن ُأكثر النصائح حتى ال متل، إنام أود اإلشارة والنصح ملا له بالذات عالقة 
بأموال األرسة نفسها، فليحسب كل منا كمية الوفر املادي عندما حيافظ هو وأوالده عىل 
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املاء والكهرباء والتليفون، وكم هو طيب وحمبذ عندما يقوم املواطن بإزالة األوساخ من 
الفارغة من سيارته،  والعلب  األوراق  يرمي  بنصح من  يقوم  أو  منزله وشارعه،  أمام 
فال أعتقد أن مظاهر احلضارة يف اإلرساف والتبذير الضائع، فنظرة واحدة إىل الدول 
وحرصهم  اهتاممهم  من  العربة  ألخذ  تكفي  واجتامعيًّا  ا  ماديًّ متقدمة  أهنا  تدعي  التي 
عىل عدم التبذير، وليس التبذير من دالئل الكرم الذي ينشده العريب، فقد هنى الرشع 

عن اإلرساف والتبذير يف مواضع متعددة، قال تعاىل وهو أصدق القائلني: ﴿ېئ 
الفرقان اآلية 76، ويف  سورة   ﴾ ېئ       ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

موضع آخر ﴿ ۈئ ېئ ېئ  ﴾ سورة اإلرساء اآلية 62.
بتسخري  الدولة  تقوم  فمثال  تقتري،  وال  إرساف  غري  يف  اإلنفاق  هو  فاملطلوب  إًذا 
للرقابة  أجهزة  تنشئ  أهنا  كام  العامة،  اخلدمات  اإلنفاق عىل  أجل  الطائلة من  األموال 
أمهية  يف  شك  وال  البالد،  لصالح  إنفاقها  ذلك  يف  متحريًة  اخلدمات  هذه  رصف  عىل 
هذه األجهزة، وكام قيل: »من َأِمن العقوبة أساء األدب«، إضافة إىل أن مسؤولية الدولة 
الصحيحة،  أوجهها  أو  األموال  املرشفني عىل رصف هذه  العاملني  اختيار  هي حسن 
مع الرضب بيد من حديد عىل العاملني الذين ليسوا عىل مستوى من األخالق احلسنة 
والترصفات السليمة، فهذه األجهزة لوحدها ال تكفي اإلنسان، فيجب أن يكون رقيًبا 
عىل نفسه ومن يعوله، سواء أكان موظًفا حكوميًّا أو غري حكومي، كام أن اجلزاء عىل 
التوعية  املواطنني  لتوعية  تالًيا  ذلك  وليكن  مهم،  أمر  اخلدمات  هذه  استخدام  سوء 
الصحيحة ويف مدة كافية، وليكن آخر ما نفكر فيه هو اجلزاء املناسب عىل من يستغل أو 

ييسء إىل هذه اخلدمات.
إن استخدام طرق ترشيد اإلنفاق السليم ُيوِجد عالقات اقتصادية واجتامعية طيبة 
سواء  املساعدات،  تقديم  الفقرية  اإلسالمية  الدول  فتستطيع  الزمن،  مر  عىل  وينميها 
هذه  تصيب  التي  بالكوارث  نسمع  ما  فكثرًيا  عينية،  أو  مالية  املساعدات  هذه  أكانت 
املواطن مسؤولية  أن عىل  ذلك  من  ونستخلص  وأمراض،  الدول من زالزل وسيول 
املشاركة يف تقديم العون إىل إخوانه املسلمني بام يقوم به من جهود للتقليل من نفقات 

صيانة وتشغيل اخلدمات العامة.
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الدولة  أموال  واستعامل  اإلنفاق  سالمة  عىل  حرص  اإلسالم  فإن  أرشت،  وكام 
»من  قال:  النبي  عن  يروي  فيام  األسلمي   بريدة  فعن  املواضع،  من  الكثري  يف 

استعملناه عىل عمل فرزقناه فام أخذ بعد ذلك فهو غلول«.
يتضح املعنى جليًّا من مسؤوليتنا كموظفني بالدرجة األوىل عن احلرص عىل أموال 
الدولة وإنفاقها يف املواضع السليمة، وباعتبار أننا نأخذ أجًرا عىل رعايتنا هلذه األموال 

واحلفاظ عليها، أما األخذ بغري إذن فهو حرام.
الغريب أننا نجد عدم املباالة قد شاع بني الناس حتى يف أمواهلم اخلاصة، يكفي نظرة 
إىل أحد صناديق القاممة، فهي فعاًل سلة من نعم اهلل املبتذلة من اللحوم واألرز وأنواع 
اخلبز واحللويات والفواكه، نجد هذا يف جمتمعاتنا التي كانت إىل حد قريب ال تعرف 
هذه النعم إال قلياًل، فيا حبذا لو عقدنا العزم عىل االستهالك يف غري إرساف وال تقتري، 
ونظرنا بعني العطف والرمحة إىل إخواننا املسلمني يف شتى بقاع األرض، والذين هم يف 
حاجة ماسة إىل مد يد العون إليهم، هذا مثال وال يتسع الوقت إلبداء أمثلة أخرى، املهم 
هو أنني أردت املقارنة بني إمهال املواطن يف استعامل اخلدمات العامة وخدماته اخلاصة.
إننا مجيًعا مسؤولون مسؤولية رشعية واجتامعية عن احلد من مظاهر اإلرساف يف 
استخدام مجيع أنواع اخلدمات، فلرياجع كل مواطن خملص حساباته بينه وبني أرسته 
أكانت  سواء  حملها،  غري  يف  األموال  هذه  إهدار  وليدخر  فيه،  يعيش  الذي  واملجتمع 
ليدخرها  أقول  الدولة،  خدمات  يف  رشكاء  اجلميع  أن  باعتبار  املجتمع  تتبع  أو  تتبعه 
لنفسه وألوالده من بعده، وإلخوانه يف مدن وقرى اململكة، وليحسب للمستقبل ألف 

حساب، واهلل من وراء القصد.
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الثقافة المائية  »4«

حقيقة جيب أن أنوه عنها، وقد ال هتم القارئ، ولكنها تشبع رغبتي وهذا كاٍف. إنني 
املبتدئني يف ذلك، ولكنها أفكار نصطادها بعد  القلم أو حتى من  لست من أصحاب 
جهد وعناء، وكام جيهد القناص يف اصطياد طريدته، كذلك نحن، ولكن بفارق كساع 

إىل اهليجا بغري سالح.
املهم أنني وضعت أرقاًما اجتهدت أن تكون قريبة من الصحة االفرتاضية من أجل 
أن نصل إىل هديف، وهو الرغبة األكيدة يف توفري املياه لكل مواطن ومقيم، ومن َثمَّ توفري 
ا، ال هيم  ما يرصف عىل إنتاجها وتوزيعها من مبالغ قد تصل إىل 200 مليون ريال سنويًّ
الرقم بمقدار أن هناك شيًئا جيب عمله جتاه هذا املطلب، وهو بحد ذاته سوف يوجد 

الوفر املائي واملادي املطلوب.
الشخص  وأن  شخص،  ماليني  سبعة  عددهم  باململكة  املياه  مستهلكي  أن  قدرت 
الواحد يذهب إىل دورة املياه ثالث مرات يوميًّا، وال بد من أن يستخدم سيفون املاء، 
يصبح  إًذا  جالونات،  مخسة  مياه  كمية  يأخذ  استعامله  الشائع  املاء  سيفون  أن  وقدرت 
إمجايل املياه املستهلكة للسيفونات 7000.000 × 5 × 3 = 105 ماليني جالون، وهي 

تساوي 400 ألف مرت مكعب يف اليوم.

الصحيفة: اليوم
التاريخ: 1408/2/24 هـ
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احلالة الثانية استخدام سيفونات أفضل وأجود من السابقة، ولكنها تفرق يف سعرها 
شيًئا قلياًل، وهذا الفارق يتالشى من حيث اجلودة والسالمة وعدم الصيانة املستمرة، 
مثل تغيري العوامة وتكسري املقابض، ويعني ذلك املحافظة عىل املياه من الترسب املستمر 
الذي يشاَهد يف السيفونات، وهكذا هذا النوع ُيرى يف الفنادق العاملية ويف بعض الدول 
ناحية  من  أفضل  بأنه  علاًم  واحد،  ماء  جالون  إىل  فقط  وحيتاج  وأمريكا،  األوروبية 
لكل  ماء  4 جالونات  نوفر  النوع سوف  هذا  باستخدام  أننا  املهم  والصيانة،  التنظيف 
سيفون يف السحبة الواحدة، ومعنى ذلك أن االستهالك سوف يكون 5/1 ما أرشت 
ه إىل ما ينفع. إليه سابًقا، وهو 80 ألف مرت مكعب، أما الـ 320 ألف مرت مكعب فُتَوجَّ

هذا من ناحية الوفر املائي، أما الوفر املادي فقد افرتضت أن املرت املكعب من مياه 
التحلية يكلف الدولة ريالني من إنتاجه حتى استهالكه، قد يكون الرقم أكرب من ذلك، 
ا 2 ريال × 320 ألف  ولكنه بأي حال من األحوال لن يكون أقل، إًذا تنفق الدولة سنويًّ
مرت × 360 يوًما = 230 مليون ريال تقريًبا، مع العلم بأن 320 ألف مرت مكعب سوف 
نوفرها، وهذا بالتايل حيقق فوائد أخرى من حيث تشغيل حمطات التحلية واستهالكات 

املحطات والشبكات ملصالح املياه واملجاري.
إهنا دعوة جلهة االختصاص، وبالذات هيئة املواصفات واملقاييس لوضع تعليامت 
نحو استخدام سيفونات بشكل أفضل من املوجود، سواء أكان ذلك ألي مواصفات 
جديدة أو للمصالح واملؤسسات واملساجد يف الدولة، ودعوة لكل مواطن وبالذات من 

يريد أن يبدأ يف البناء أن يدرس هذه الفكرة لعلها تناسبه.
واهلل املوفق ،،،
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مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ

كل إدارة هلا أهداف، والقائد هو املسؤول األول عن حتقيق هذه األهداف، إًذا حيتاج 
أحد  قول  وحيرضين  التخطيط،  هو  ذلك  اهلدف،  هذا  إىل  ترشده  وطرق  أساليب  إىل 
اإلداريني: »إن التخطيط هو الوظيفة اإلدارية األوىل التي تسبق ما عداها من الوظائف، 
الفتية من يوجهه، وال  املهام ما ينظمه، وال من  إنه بدوهنا ال يكون للمدير من  حيث 
من األعامل ما يراقبه«. احلقيقة هي أننا نقوم هبذه املهمة يوميًّا بطريق مبارش، فبمجرد 
أن يصحو اإلنسان يبدأ فِْكره يف ختطيط ما سيعمله هذا اليوم، حتى إن الكثري منا حيمل 
ن هبا ما سيفعله خالل أيام الحقة، وهذا بدوره خطة، وال  يف جيبه مفكرة صغرية يدورِّ
أو  خيطط،  لديه  التي  املشاكل  ضوء  عىل  ولكنه  مستقباًل،  له  سيحدث  ما  أحد  يعرف 

باألحرى يستعد هلا حسب التوقعات واالستنتاجات.
املياه والرصف الصحي،  املجال هو جتربة عايشتها مع مصلحة  وما هيمني يف هذا 
االفرتايض  عمرها  خطة  وضعنا  لذا  فنية؛  لدينا  األعامل  طبيعة  فإن  معلوم  هو  وكام 
أربعون سنة لكافة مدن وقرى املنطقة الرشقية، وقسمت املنطقة إىل فئات وذلك حتى 
يسهل دراستها، وفعاًل انتهت هذه الدراسة )اخلطة( وُطبرِّقت منذ ست سنوات، فأصبح 

لدينا مرجع خيدم كافة توسعات املصلحة حتى عام 1440هـ.

صحيفة اليوم
1408/3/28 هـ
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العليا، ومن احلتميات مركزيته  اإلدارات  أن هذا اإلجراء وغريه من مهامت  املهم 
لدهيا ليمكن مراقبته وضبطه وصحة معلوماته وباجلانب املعاكس متاًما أال وهو مركزية 

التنفيذ.
هذا املفهوم غالًبا ما ينطبق عىل أجهزة اخلدمات، واملطلب األساس الذي جيب أن 
تلتزم به هو التبسيط يف اإلجراء مع عدم املركزية يف تطبيقه، فاملواطن جيب أال توضع 
أمامه اإلجراءات املطولة حتى يصل إىل اخلدمة التي ينشدها، وباستطاعة هذا املسؤول 
النامذج املوجودة يف إدارته أن يلغي الكثري منها؛ ألهنا جمرد  النظر يف بعض  عند إعادة 

ورق ومعلومات يستطيع االستغناء عنها.
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بين الكرم واإلسراف

قال الشاعر:

وخيــصب عنــدي واملحــل جــديبأضـاحك ضيـفي قبـل إنـزال رحـــله

ولـــكن وجـــه الــكـريم خـصيـبومـا اخلطب لألضيـاف أن يكـثر القـرى

وقيل يف األثر: »َأَحبُّ الطعام إىل اهلل - عز وجل - ما كثرت عليه األيدي«.
هي ليست دعوة إىل البخل بقدر ما هي دعوة إىل عمل موازنة اقتصادية واجتامعية 

يف الضيافة والقرى.
بأنواعها بني حار وبارد  الصحون  أن جتد  إعداد أي وليمة  ما حيدث اآلن عند  إن 
وحلو وحامض »أصناًفا وأشكااًل« تدور حول حلقات األرز واللحوم التي لو اجتمع 
وسوء  والفوىض  اإلرساف  عىل  دليل  وهذا  وزادت،  لَكَفْتهم  املدعوين  أضعاف  هلا 

التقدير.
أورد هنا حكاية طريفة ولكنها ذات معنى ومغزى، فقد سمعت قبل أيام عن أحد 
األعراب حيث قدم إليه ضيف وكان جالًسا جيرب إحدى قوائم أدباشه املكسورة، وعندما 
شاهده الضيف كذلك قال يف نفسه: إذا كان صاحبي عىل هذا املستوى فلن أنال طلبي. 

صحيفة اليوم
1409/8/16 هـ
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جلَسا، وقدم األعرايب طعاًما خفيًفا إىل ضيفه، وعندما فرَغا من طعامهام قام األعرايب 
اجلميع،  قام  املجلس  دخل  أن  فبمجرد  ما،  خالف  بينهام  حصل  قبيلتني  بني  ليصلح 
فسمع منهم وأصلح بينهم بأن قال: خذوا من إبيل »البيض« كذا ومن إبيل »احلُمر« كذا، 
ثم هنض منرصًفا. فزاد عجب ضيفنا العزيز وقال له: يا شيخ، لقد رأيُتك قبل قليل جترب 
كرس هبيمتك، واآلن أراك تصلح بني هذه القبائل من مالك بمئات اإلبل؟ فقال يا ابن 

أخي، لوال هذا ملا حصل ما رأيت.
أهنا  لو  وكيف  الزبالة،  صناديق  إىل  املأكوالت  هذه  مجيع  مصري  أن  يعرف  الكل 
َفت ملا ينفع، أال نخاف عقوبة اهلل يف أنفسنا وأموالنا؟ وملاذا نرسف واهلل  ِخَرت ورُصِ ادُّ

ال حيب املرسفني؟ ملاذا نبعد عن حمبة اهلل؟
هل املطلوب إصدار أوامر حتى يرتدع الناس عن هذا التبذير ما دامت الدولة تدفع 
إعانات عىل األغذية؟ أم جيب أن توقف الدولة هذه اإلعانات ومن َثمَّ يقع الرضر عىل 

الفقراء؟
ال ندري، ولكنها دعوة إىل توقف هذه العادة السيئة، ولو حسبنا األموال الضائعة يف 

بلدنا لوجدناها مئات املاليني تذهب هدًرا بدون فائدة.

وخيــصب عنــدي واملحــل جــديبأضـاحك ضيـفي قبـل إنـزال رحـــله

ولـــكن وجـــه الــكـريم خـصيـبومـا اخلطب لألضيـاف أن يكـثر القـرى
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كان يل رشف زيارة املركز واالجتامع مع املسؤولني من الشباب الذين بحق نفتخر 
خادم  حكومة  لدن  من   - اهلل  بإذن   - املباركة  اخلطوة  وهذه  املهم  املركز  هلذا  بقيادهتم 
احلرمني الرشيفني، وال شك أن الصورة تكون واضحة من شخص عارص املجتمع قبل 
البلدان األجنبية أن مثل هذه األعامل تقوم هبا  وبعد إنشاء هذا املركز، نجد يف معظم 

مجعيات أهلية وتعتمد يف مواردها عىل القطاع اخلاص وما جيبي هلا من اهلبات.
واليوم - بحمد اهلل وفضله - نجد مثل مركز التنمية بروضة سدير الكثري يف خمتلف 
املراكز وأمهيتها نجدها كلها تقوم بدور مهم  مناطق اململكة، وعىل خمتلف فئات هذه 
ألجل بناء ابن الوطن، الذكر واألنثى، الصغري والكبري، يف املدينة والقرية، وقد سخرت 
فئات  تساعد  املراكز  هذه  فإن  ذلك،  من  أكثر  بل  يمكن،  ما  بأقىص  املادية  اإلمكانات 
املجتمع من املزارعني والصحيني واملرشفني االجتامعيني، كام تعمل عىل تنمية املواهب 
واستغالل الطاقات البرشية غري املستفاد منها لكي تؤدي دورها املطلوب، ولكي تصبح 

فعالة تعتمد عىل نفسها يف إجياد صنعة أو حرفة.
أموًرا كثرية يف  أن يغري  بد  التنموي عندما يوجد ال  أن مثل هذا الرصح  وال شك 
واجلهات  املواطن  بني  والتآزر  التعاون  روح  وإجياد  املواهب  تنمية  شأهنا  من  املجتمع 
احلكومية املختلفة، وهذا ينبع من كون املركز يضطلع بأمور اجتامعية وثقافية وزراعية 

مركز التنمية االجتماعية بروضة سدير

صرح تنموي

صحيفة اليوم
1409/10/10 هـ
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وصحية ويشمل فئات املجتمع، والذي الحظته هو النشاط البارز هلذا املركز من خالل 
مشاركاته مع اجلهات احلكومية األخرى يف االحتفاالت واملناسبات الرسمية، وبالذات 
وزارة املعارف وإقامة احلمالت الثقافية عىل مرسح املركز، وبجهود منسويب املركز ومن 

أوقاهتم اخلاصة.
الذين يؤدون خدمة الوطن وامُلواطن عىل خري وجه،  فكلمة شكر وعرفان هلؤالء 
املهتمة  احلكومة  هذه  مثل  لنا  سخر  الذي  الكريم  للعزيز  والثناء  احلمد  وأخرًيا  وأواًل 

بأمور شعبها واحلريصة عىل رعايتهم.
وفق اهلل املخلصني ملا حيبه ويرضاه.
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رأي للمناقشة
صناديق التبرعات في كل محل ومنزل

قال تعاىل: ﴿ەئ وئ وئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ﴾ سورة املائدة اآلية 2.
هذه دعوة ملحبي اخلري، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو أفراًدا، الفكرة هي إنشاء 
صناديق جلمع التربعات توزع ملستحقي الزكاة، لن أتطرق إىل تفاصيل هذا املوضوع 

بقدر إيصال الفكرة إىل القارئ الكريم خمترصة.
أي فرد منا عندما يدخل أي متجر أو مؤسسة وبالذات املصارف ويشرتي ما يلزمه 
م له مأمور الرشاء بقية نقده، وغالًبا ما يكون هبا بعض القروش التي قد  من أشياء، يقدرِّ
يتضايق البعض منها، وقد يضطر إىل رشاء حالوة أو علكة ليتخلص من هذه اهللالت. 
ختيل يا أخي الفاضل لو أن أمامك صندوًقا صغرًيا مكتوًبا عليه »للفقراء واملساكني«، 
فوًرا سوف تضع هذه اهللالت هبذا الصندوق وأنت فرح مبتهج ألنك فعاًل استفدت 
من هذه القروش يف يشء يعود عليك نفعه يف الدنيا واآلخرة، بل ستجد نفسك مطمئنة 
ألنك ساعدت املحتاجني، وهذا بالتايل سيجعل يومك سعيًدا، ولربام - إن شاء اهلل – 
كان فيه دفع بالء وسعة يف الرزق. إذا ُوِجدت مثل هذه الصناديق وانترشت هذه الفكرة 
لدى مجيع املحالت التجارية، وما أكثرها واحلمد هلل يف مملكتنا احلبيبة، ولدى أناس - 
واحلمد هلل واملنة هلل - حيبون اخلري ويدعون إليه، أقول سنجد بعد فرتة أننا استطعنا مجع 

الصحيفة: اليوم
التاريخ: 1410/4/14 هـ
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مبالغ طائلة نسد هبا عوز إخواننا املسلمني، بل سوف تكون عادة لدينا قد نطبقها أيًضا 
يف منازلنا ومؤسساتنا احلكومية واخلاصة.

أرجو العزيز الكريم أن ترى هذه الفكرة النور، ونبدأ كأفراد يف تطبيقها، وال شك 
أن حكومتنا الرشيدة سوف تؤازر هذه الفكرة، بل وقد تتبناها.

جعلني اهلل وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصدق اهلل القائل يف حمكم 

التنزيل: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      

ژ ڑ ڑ ﴾ سورة البقرة اآلية 261.
واهلل من وراء القصد.
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موسيقى الهاتف )خاطرة(

دق جرس اهلاتف وأجاب موظف السنرتال: )انتظر دقيقة لو سمحت(، وغالًبا ما 
يكون هذا املوظف أجنبيًّا ال يعرف تقاليد هذا البلد، املهم  أنني أنتظر عىل اخلط مرغاًم 
عىل سامع موسيقى يقولون إهنا هتدئ النفس وتزيل اهلم، وجتعل اإلنسان يرسح يف بحر 

من اخليال.
هيمني  الذي  ولكن  االجتاه،  هذا  أبحث  أو  أعلل  حتى  املوسيقى  هواة  من  لست 
هو أن جهاز اهلاتف ُصنع يف بلد أجنبي ووضعت هذه املقدمة املوسيقية األجنبية عىل 
ذوقهم هم وليس عىل ذوق أو اجتاه هذه األمة التي حباها اهلل بام هو أفضل من التغني 

باملوسيقى، أال وهو التغني بالقرآن الكريم.
الذكر  من  آيات  بتسجيل  مشكورة  قامت  حينام  السعودية  اخلطوط  أحسنَت  لقد 
االنتظار  يطول  أن  وتتمنى  مشغواًل،  احلجز  موظف  يكون  عندما  تسمعها  احلكيم 

لسامعها.
ال نريد أن ُتفرض علينا عادات اآلخرين، وال نريد أن نستورد السيئ ونتخىل عن 
السيئة.  وموسيقاهم  الكريم  القرآن  سامع  بني  شّتان  الغالية،  الروحية  وقيمتنا  أصالتنا 
هذه مبادئ ديننا وعاداتنا وتقاليدنا نفرضها نحن وعليهم قبوهلا، وما أكثر البدائل هلذه 
املوسيقى، خذ مثاًل آخر: )أحاديث الرسول عيه أفضل الصالة والسالم(، )معلومات 

صحيفة اليوم
1410/4/30 هـ
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عن املدينة ومشاريعها واألماكن السياحية هبا(، )حتديد الوقت واملطر واحلرارة والربودة 
والرطوبة(، املهم هو وجود معلومات يكون منها النفع الكثري للمستمع، ولعل طول 
ن  انتظاري يف إحدى املكاملات - كام يقال - عىل اخلط فرتة نصف ساعة جعلتني أدورِّ

هذه املالحظات وبشكل رسيع، لعل فيها - إن شاء اهلل - النفع.
التجارة  ووزارة  اآليل  اهلاتف  إىل  ودعوة  السعودية  للخطوط  أخرى  مرة  وشكًرا 

بوقف استرياد هذه املوسيقى والبحث عن بدائل أجدى وأنفع.
واهلل املوفق ،،،
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ال تطلبوا من السعودي أكثر من طاقته

ال شك أن الكثري ِمن الُكتَّاب َمن يعطي رأيه يف موضوع ما، ويلجأ إىل تربير ذلك 
صحتها  عىل  اجلميع  يتفق  وأهداف  بمبادئ  واملناداة  األمثلة  برضب  الوسائل  بشتى 
وسالمتها، ومن ذلك ما أُثرِيَ يف الفرتة األخرية عن التشغيل والصيانة يف خمتلف قطاعات 
الدولة، وهذه خطوة - إن شاء اهلل - مباركة ألهنا تعد التكملة األخرية ملا ننعم به اآلن 
من خريات التنمية، وداعية إىل احلفاظ عىل ما تم بأفضل وأحسن الطرق، وال يغيب عن 
بالنا أن الكثري من اخلربات األجنبية قد اسُتِفيَد منها يف مرحلة البناء إىل حد بعيد، وهذا 
يشء طيب عندما يكون مؤقًتا ينتهي بمجرد انتهاء املرشوع، ولكن اليشء الذي جيب 
التفرقة فيه هو ما يتعلق باملرحلة النهائية، وهي التشغيل والصيانة. هذه املرحلة تعد أهم 
وأكثر عنايًة من األوىل ألهنا عليها تؤول االستفادة من هذه املشاريع وديمومتها سنوات 
املقالة  هذه  لذلك  عمرها،  وطال  فائدهتا  كثرت  استخدامها  ُأحِسَن  وكلام  فأكثر،  أكثر 

تنصب عىل بعض املرئيات اخلاصة هلذه الفرتة املهمة من التنمية.
الدولة أعطت وتعطي الكثري من الفرص للقطاع اخلاص، إىل جانب ما بذلته من 
الدول  أكرب  يف  املستوى  هبذا  توجد  أن  وقل  اآلن،  هبا  ننعم  التي  اخلدمات  جتاه  أموال 
املتقدمة، فنجد أن أي مواطن سعودي لديه القدرة والدافع إلقامة املشاريع الصناعية 
أو الزراعية أو غريها جيد املساعدات املالية والعينية من أرض بدون مقابل، ومعدات، 

صحيفة االقتصاد
1410/12/26 هـ
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وتسهيالت يف الدفع واالسترياد والتصدير، لننظر إىل الدول األخرى كيف أن مشاريعها 
ُذ من خالل الرضائب التي تثقل كاهل املواطنني. وخدماهتا ُتنَفَّ

هذه املزايا التي استفاد منها القطاع اخلاص حتتم عليه أن يشارك ببعض الوفاء هلذا 
السعودية،  العاملة  تدريب  عنرص  هو  املوضوع  هذا  يف  هيمني  وما  ومواطنيه،  الوطن 
األعامل.  هذه  يف  املشاركة  من  السعودية  العاملة  ملنع  واملسببات  احلواجز  وضع  وعدم 
لنرتك جانًبا كل ما يثار حول أبناء هذا الوطن وتفضيل األجنبي عليهم، فكلها كلامت 
ربحه  كم  التاجر  أو  الصانع  ولينظر  املفاهيم،  وتغيري  اهلمم  تثبيط  النهاية  يف  غرضها 
ت  لت وَيرسَّ الدولة سهَّ كل عام، هو يف حقيقة األمر مل ينجح لشطارته، بل فقط ألن 
اإلجراءات يف التصنيع والتجارة، فلو ُفِرَض أن ربحه يعادل 30%، فإن ذلك لن يتحقق 
يف دول أمريكا أو أوروبا التي لدهيا من اإلمكانيات الفنية والتقنية أفضل مما لدينا، وإن 
ه إىل عنارص أخرى هتم الوطن ويشارك  حصل عىل هامش ربح بسيط فإن الباقي يوجَّ

فيها القطاع اخلاص.
إًذا التضحية باملادة إىل أجل حمدود واجب علينا حتى نعالج مشكلة تعاين منها البلد، 
يف  اآلن  احلاصلة  الرتكيبة  إن  البناء،  هذا  يف  لتشارك  السعودية  العنارص  تدريب  وهي 
القطاع اخلاص غري سليمة ما دامت النظرة فقط إىل حتقيق الربحية دون املسامهة واملشاركة 

الفعلية يف تكملة البناء بإضافة العنارص السعودية ذات االنتامء واإلنتاجية األفضل.
من خالل هذا االستعراض أخلص إىل النقاط التالية:

• السعودة هدف جيب تنفيذه وحتقيقه، ولكن ليس عىل حساب مثاليات ال يمكن 
القبول هبا أو حتى تنفيذها، بل تكون من خالل الدراسة الواقعية ومعايشة األمور عن 
قرب، وحتى لو كانت عىل حساب أمور مالية سوف تعوض بتدريب العاملة السعودية 
وجعلها عنرًصا فعااًل يف البناء والتطوير، وهذه النفقات املالية املؤقتة سوف تعوض عن 
طريق قيام السعوديني بأعامل تؤدى بواسطة العاملة األجنبية، وال شك أن املبالغ التي 
ك النشاط االقتصادي، وهذا بالتايل يعوض  لها السعوديون سوف تنَفق وحتررِّ سوف حيصرِّ
ما ُأنِفق عليهم يف البداية، وأقرب مثال لذلك رشكة أرامكو، فأول ما بدأت كانت بعاملة 
غري مدربة، واليوم هذه العاملة غري املدربة أصبحت من أكرب املقاولني والتجار يف اململكة 
التي أفادت واستفادت، فهي حلقة متصلة َنْفُعها يف النهاية هلذا الوطن، لذا ال شك يف 

أن التدريب واجب وطني غري قابل للتأجيل.
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استغاثة  لفظ  رأيي -  اململكة غري موجودة، فهي - حسب  البطالة يف  أن  • أعتقد 
فبإمكان  أجانب،  وهناك  للعمل  فرص  هناك  دامت  فام  حقيقي،  غري  وهو  البعض، 

السعودي أن حيل حملهم ويقبل بام قبلوا به.
• تدريب العاملة السعودية واجب وطني غري قابل للتأجيل، وجيب إدخاله ضمن 

عقود التشغيل والصيانة.
محاية  والصيانة  التشغيل  وسعودة  األمهية  بالغ  أمر  احلكومية  العقود  توحيد   •

للمنشأة.
إىل متى استمرار القطاع اخلاص يف نظرته إىل حتقيق الربح فقط؟
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الكيان الوظيفي من خالل تفويض الصالحية

وهذه  الصالحية،  صاحب  عليها  يسري  معينة  قواعد  هبا  املعمول  األنظمة  حددت 
الصالحيات ُوِضَعت أصاًل من أجل تسيري أمور املواطنني وتسهيل مهامهتم وللحفاظ 
عىل األنظمة بام يكفل سري دقة العمل عىل الوجه املطلوب، ومع ذلك مل يغفل املرشع 
جانًبا مهامًّ وهو تنمية وتطوير القدرات اإلدارية لبقية املستويات، ويأيت ذلك من خالل 
العليا،  اإلدارة  تركيزها يف  واملسؤوليات وعدم  الواجبات  بقدر  الصالحيات  تفويض 
هو  كام  للمواطنني  املبارشة  اخلدمات  ذات  اجلهات  يف  خصوًصا  ذلك  فائدة  وتتحقق 
الصالحيات  تفويض  فإن  الرشقية،  يف  الصحي  والرصف  املياه  مصلحة  يف  حاصل 
وانسياب  املسؤولية  ممارسة  يف  أساسية  ركيزة  يعد  الرئيسة  واإلدارات  الفروع  ملديري 

األعامل وتأديتها باملرونة الكافية لتحقيق اهلدف، وهو خدمة املواطن بكفاءة ورسعة.
من  فيه  ما  بجانب   - املبدأ  هذا  فإن  االتصاالت،  وتعدد  البريوقراطية  من  وللحد 
فوائد كثرية - هو إشعار للموظف بمدى أمهيته يف هذا اجلهاز وبكيانه الوظيفي ولتزداد 
خربته، إضافة إىل إعطاء اإلدارة العليا الوقت الكايف لرسم وتصميم سياسات العمل 
الرئيسة واختاذ القرارات ذات األمهية يف ممارسة املصلحة لواجباهتا ومسؤولياهتا، وتأدية 

اخلدمة للمواطن يف موقعه دونام تكلفة أو مشقة يف الرتدد وإضاعة الوقت واجلهد.

صحيفة اليوم
1411/6/22 هـ
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حديث الشجاعة والصراحة

بسم اهلل القائل: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ سورة آل عمران اآلية 159، والصالة والسالم عىل 
رسوله الصادق األمني الذي خرجت عىل يديه املعجزات، وأمهها هذه الطبقة العالية من 
مت رشع اهلل حتى  السلف الصالح التي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، والتي بالتايل حكَّ
الشعوب بغري هؤالء  املغرب، ومل ترض هذه  ساست األمم من أقىص املرشق إىل أقىص 
إىل رأهيم؛  منه  يشاور أصحابه حاجة  الصالة والسالم -  أفضل  بدياًل، ومل يكن - عليه 
فهم ما يف املشورة من الربكة، وهكذا استمر احلال يف السلف الصالح  ولكنه أراد أن ُيَعررِّ
بعد رسول اهلل، وتذكر بعض كتب تاريخ َنْجد، سواء يف عهد الدولة السعودية األوىل أو 
الثانية، ويف عهد امللك عبدالعزيز طيَّب اهلل ثراه، ُبعًدا من مآثر أئمة آل سعود وسريهتم مع 
أفراد األمة، وكيف كانت مكانة العلامء وأصحاب الرأي ومشاورة أهل العلم والفضل، 
وال شك أن هذا األسلوب جعل الكبري والصغري يلتف حول هذه القيادات طوال مئات 
الفارق بني احلاكم واملحكوم، حتى  أزالت  انتامء وحمبة  َد عن ذلك  وَتَولَّ املاضية،  السنني 
إن األمراء واألئمة من تبجيلهم للعلامء كان للعامل مكانه اخلاص يف جملس اإلمام، وكان 

يشاوره يف معظم األمور التي هتم املسلمني، ولسان حاهلم قول الشاعر:
بــرأي نصيــح أو نصيـحـة حــــازماذا بـلغ الــرأي املـــشورة فـاستــعن

للقــــوادموال جتـعـل الشـورى عليك غضـاضة رافـــد  اخلــــوايف  فـــإن 

صحيفة اليوم
1411/4/25 هـ
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واليوم يعلن خادم احلرمني الرشيفني للعامل بأمجعه أن ما سار عليه السلف الصالح 
نحن تبع له، تطبيًقا للرشع واستناًنا بسنة رسول اهلل عليه أفضل الصالة والسالم، وال 
شك أن املصنف عندما يستطلع جمريات األمور يف سياسة الدولة عىل خمتلف القطاعات 
الرشعية واملالية واإلدارية والسياسية، جيدها تنطلق من مبدأ تطبيق ما ورد يف كتاب اهلل 

وسنة رسوله.
ويكفينا شهادة  الدولة صغريها وكبريها،  أمور  الشورى موجود ومطبق يف  فمبدأ 
فيها من  املجاورة وما حصل  بالدول  مقارنًة  وأمان وسالم  أمن  اآلن من  فيه  ما نحن 

اضطرابات ومشاكل.
وال شك أن اإلنسان الصادق مع نفسه ومع غريه جيد أن هذا األسلوب هو طريق 
الدولة،  أمور  بإحداث األساليب اإلدارية يف تسيري  يكتِف  فلم  امللك فهد حفظه اهلل، 
بل جعل عىل قمة ذلك أهل العلم والفضل، بل وخصص هلم أوقاًتا خاصة من وقته 
ملقابلتهم والبحث معهم فيام هيم املسلمني، وكثري من األمور املهمة كانت مشورة العلامء 

يف مقدمة اإلجراءات.
ال شك أن حساسية املوقف واألزمات التي نعيشها اليوم هلا تأثري مبارش يف جمريات 
الكثري من األمور، ولكن شجاعة ورصاحة خادم احلرمني الرشيفني جعلته ُيْطِلع شعبه 
عىل ما هيم كل أمورهم، وأراد بذلك اقرتان البناء احلضاري بالبناء الفكري، فبجانب 
التصورات واحلسابات،  الذي فاق  التقدم  الفرد السعودي شارك ويشارك يف هذا  أن 
أراد - حفظه اهلل - أن يكلل ذلك باالنتامء الروحي من خالل املشاركة يف مجيع األمور 

التي هتم الشعب.
وهذه أيًضا مكرمة من خادم احلرمني الرشيفني، ورغبة ودعوة صادقة لكل ذي عقل 
راجح وفكر متزن إىل أن يديل بمقدرته للمشاركة والفاعلية، وهي خطوة طبيعية أن تأيت 
فواجب  احلياة،  نواحي  كافة  التطور واالزدهار يف  األساسية يف  البنية  انتهاء  بعد  اآلن 

األفراد احلفاظ عىل هذه اإلنجازات من خالل مشاركتهم يف فاعليتها.
له احلب  الذي يكن  الشعب  أًبا حنوًنا عىل هذا  حفظ اهلل خادم احلرمني الرشيفني 
والوالء والطاعة، راجني من اهلل أن يكلل مساعيه بالنجاح، ودعاؤنا للعزيز الكريم أن 
ننا يف أوطاننا، وحيمينا من  حيمي هذا البلد من رشور األعداء، ويقيها رش الفتن، وُيَؤمرِّ

الرش وأهله، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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مكرمة ملكية جديدة

احلقيقة، ويف  إىل  منها  أقرب  اخليال  إىل  نكبات وفتن هي  العامل من  به  يمر  ما  برغم 
من  الرشيفني  احلرمني  خادم  واهتامم  هاجس  فإن  يوم،  بعد  يوًما  األمور  تفاقم  خضم 
مسؤوليته العظيمة يتجه نحو حتقيق طموحات املواطن باعتباره اهلدف األسمى يف مجيع 

املتغريات.
ويأيت إعالن سمو سيدي األمري حممد بن فهد هلذه املكرمة امللكية الغالية، أال وهي 
وهذه  االهتامم  هذا  ليعكس  الرشقية  باملنطقة  املاحلة  املياه  لتحلية  الثالثة  املرحلة  تنفيذ 
يومنا هذا،  للتاريخ وحتى  َتَتبُّع عاجل  الغايل، ويف  الوطن  املخلصة ألبناء هذا  الرعاية 
تتضح الرؤية الصادقة هلذه األمهية، ولكل ما فيه خري وصالح الوطن وامُلواطن، فهي مل 

تأت من فراغ، بل هلا جذور قديمة ِقدم هذا البلد وأهله.
وكمسؤول عن توزيع هذه املياه بمدن املنطقة الرشقية سوف يكون هلذه املكرمة أثرها 
املبارش واحلساس يف حياة املواطنني واستقرارهم، وإبعاد املعاناة التي يواجهوهنا من شح 

املياه الصاحلة للرشب، رغم وجود أماكن خصصت يف مناطق متفرقة جللب املياه منها.
إن إحساس والة األمر - حفظهم اهلل - بتوفري أقىص ما يمكن عمله لرفاهية وسعادة 
املواطن أبى إال أن تصلهم مياه الرشب إىل منازهلم رغم مجيع الصعاب التي تسبق هذا 
العمل اجلبار، سواء من تنقية مياه البحر أو ما يتبعها من حمطات وشبكات حتى تصل 

صحيفة اليوم
1411/4/27 هـ
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ترِّم علينا الشكر أواًل هلل سبحانه  املياه العذبة الصاحلة إىل كل منزل باملنطقة، هذه النعم حُتَ
وتعاىل، وأن نكون عوًنا للحفاظ عليها واستهالك احلاجة فقط دونام إرساف أو تبذير، 
ثم الشكر لوالة األمر الذين مههم األول واألخري هو امُلواطن وما فيه راحته وإسعاده، 
نائبه  وشكًرا خلادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده وألمرينا حممد بن فهد، وسمو 
األمري فهد بن سلامن، وعىل لسان كل مواطن مقيم يف هذه املنطقة أضم صويت إىل قول 

الشاعر:

أعـىل مـن الشــكر عنـد اهلل يف الثمــنلـو كنت أعـرف فـوق الشـكر منزلــة

شـكرًا عىل صنع مـا أوليت من حــسنإذا منـحتكهــــا منــــي مهنـــــــدة
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السماح للموظف بمزاولة التجارة:
هل يتبنى معهد اإلدارة بحث القضية ؟

لياًل: هل  السدحان: »موظف هناًرا، وتاجر  حينام قرأت مقالة األستاذ عبدالرمحن 
جيتمعان؟« املنشور يف العدد 1155 من »الياممة« بدت يل أفكار كثرية حول طرح مثل 

هذا املوضوع.
وهذه املحاولة هي لطرح بعضها، سوف أمثل املوظف وأسرتشد بقول اهلل تعاىل: 
شعار  هو  وهذا   ،26 اآلية  القصص  سورة   ﴾ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  
املوظفني،  الكثري من  لقد جلأ  األمر.  فسد  تفرقتا  وإن  وأمانة جتتمعان،  قوة  اخلدمة، 
يف  النقص  سد  إىل  املوفور،  النسل  ذوو  غالًبا  وهم  املحدود،  الدخل  ذوي  وخاصة 
احتياجات أوالدهم ومنازهلم من خالل ممارسة التجارة، سواء مبارشة أو عن طريق 
األقرباء أو املشاركة مع اآلخرين، فقلام نجد موظًفا - وهذه حقيقة أعتقد أهنا ليست 

غائبة – ال يامرس التجارة صغرت أم كربت.
إًذا وجود مادة حتظر ممارسة التجارة حتتاج إىل بحث، وإن ُطبرَِّقت فهي حمدودة ألناس 
معهد  يتبنى  أن  وأمتنى  العيش،  من  املقبول  احلد  هلم  وفرت  باعتبارها  بالوظيفة  قنعوا 
وتوصيات  بنتائج  واخلروج  للموظفني،  واالستقصاء  والبحث  املناقشة  مهمة  اإلدارة 
التجارة، ولكن  الوظيفة حتتم عىل املوظف عدم ممارسة  أمانة  يستفيد منها اجلميع. إن 
العكس هو احلاصل غالًبا، وقد يربر اجلميع ذلك بأن هذا نظام يمكن تعديله وليس 

مجلة اليمامة
1411/11/29 هـ
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قرآًنا ُمنَزاًل، وأن للوظيفة وقتها وللموظف وقته اخلاص الذي َيمنع أي جهة كانت عن 
حماسبته كيف يقضيه.

إًذا املوظف حسب نظام اخلدمة املدنية يف حرية من أمره، إن قنع بالوظيفة وحدها 
فعليه ضغوط أرسية شديدة، وإن مارس التجارة باخلفية أو بطريق غري مبارش اختلت 
الرصاع  هذا  إزالة  يف  الديوان  مهمة  تأيت  هنا  ومن  للوظيفة،  املطلوبة  األمانة  موازين 
النفيس، ليست احلكمة يف هل النظام يسمح أو ال يسمح، إنام العربة باألشخاص الذين 

وضعوا هذا النظام لُيَطبَّق عليهم.
َمن  أن معظم  لبس وال غموض  يشوهبا  اعتقاًدا جازًما ورصحًيا رصاحة ال  أعتقد 
يامرس التجارة مع وظيفته، وبالذات لذوي الدخل املحدود، إنام هو ألجل سد العجز 
احلاصل يف متطلبات احلياة، وهذه خطوة من املوظف أقدرها وأحرتمها؛ ألنه بداًل من 
أن يلجأ إىل أساليب ملتوية يف عمله الوظيفي، فهو يبحث عن الرزق احلالل، فال مانع 
أن يعمل املوظف بالتجارة وبشكل معلن ورصيح وحمدد حسب النظام ولوائحه، ويف 

هذا فوائد عديدة أوجز بعًضا منها:
1( االستقرار النفيس والقناعة وعدم السخط عىل الوظيفة ما دام هناك رافد آخر.

2( وجود دخل إضايف للموظف له فوائد اجتامعية وأرسية كثرية يف الغذاء والكساء 
واملسكن، ويف هذا استقرار عائيل.

أساليب  إىل  اللجوء  وعدم  الوظيفة،  إىل  بالنسبة  فوائده  له  إضايف  دخل  وجود   )3
ملتوية لسد النقص يف متطلبات األرسة.

4( استغالل الوقت الضائع للموظف بعد انتهاء عمله أيًضا له فوائده االجتامعية 
واألمنية.

5( بلدنا - واحلمد هلل - فيها من الفرص التجارية الكثري والكثري، واملالحظ أن من 
يستغل هذه الفرص هم »أجانب«؛ لذا فالشكر للموظف الذي استطاع بكفاءته وقدرته 
أن حيل حمل األجنبي، وهذه لو قيست فوائدها لُوِجَدت أضعاف فوائد منع املوظف من 

مزاولة التجارة.
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ترشيد استهالك المياه تنمية لمواردها

املياه سواء  نقص  جراء  الدولة  تواجهها  التي  املعاناة  وآخر  وقت  بني  ونسمع  نقرأ 
أكانت للرشب أو للزراعة، وغالًبا ما تكون هذه الدول تشتهر باألهنار وكثرة األمطار، 
ال  املقومات؟  هذه  تتوفر  ال  عندما  النظرة  فام  السبب،  هلذا  نشأت  احلروب  من  وكثري 
شك أهنا سوف تكون أسوأ، ولكن احلال خيتلف عام هو حاصل يف اململكة التي تندرج 
ضمن املناطق الصحراوية شحيحة املياه، فقد أنشأت الدولة - حفظها اهلل - حمطات 
املياه املاحلة، سواء عىل الشاطئ الرشقي أو الغريب، وأعدت حمطات للتنقية يف  لتحلية 
املواطن  ينعم  املواطنني لكي  ة إىل منازل  املياه املحالَّ املدن األخرى، وأوصلت  خمتلف 
هبذه املشاريع احليوية املهمة، ومع هذه النهضة الزراعية والعمرانية والصناعية رافقتها 

زيادة يف الطلب عىل االستهالك.
هذه  تنصب  ولكن  وصفحات،  صفحات  إىل  حيتاج  فالعنوان  كثرًيا،  أبتعد  ولن 
االستهالك  من  باملائة   50 أن  افرتضنا  فلو  الفردي،  واالستهالك  املنازل  عىل  اخلاطرة 
اليومي  االستهالك  معدل  وأن  )السيفون(،  املياه  دورات  خزانات  إىل  يذهب  اليومي 
ملنزل مكون من 5 أفراد هو مرتان، إًذا فإن حوايل 50 يف املائة من االستهالك يذهب 
إىل دورات املياه، وهذا يشكل مرًتا مكعًبا واحًدا، وبإيضاح أكثر 1000 لرت، وإيضاًحا 

لإليضاح حوايل 60 )تنكة( مياه تذهب يوميًّا إىل دورات املياه.

صحيفة اليوم
1411/6/17 هـ
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هذه حال املنزل الواحد، فام الوضع لقرية أو ملدينة؟ ال شك أن الرقم سوف يكون 
اإلنشاء  الدولة يف  تكلفتها ومعاناة  إىل  أتطرق  لن  مائية ضائعة  ثروة  إًذا هناك  مذهاًل؛ 

ومعاناة املواطن عندما تندر مثل هذه اخلدمة، فهذه أيًضا حتتاج إىل عدة وقفات.
املياه  ضمنه  من  يدخل  قد  للموارد  تنمية  هو  االستهالك  ترشيد  أن  فموضوع 
الغذائية، فاملوضوع يف نظري حيتاج إىل حل، وقد  املواد  والكهرباء والتليفون، وحتى 

تكون الفكرة قابلة للمناقشة، لعلنا نسمع أو نقرأ ما هو جديد ومفيد.
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هاجس الماء يشغل الساحة

هذا املخلوق الذي جعل اهلل كل يشء منه حيًّا كان وال يزال سبًبا للموت والقتل 
والدمار ألجل احلياة.

الوصول  ألجل  والشعوب  األمم  متحدًيا  الساحة  اآلن  يتصدر  الذي  املارد  هذا 
املارد  هذا  وأرصَّ  نفسه،  يعيد  التاريخ  يقولون  االنتعاش،  ومنبع  احلياة  إكسري  هو  إليه 
مها وتفاُخرها حتى  إال أن يثبت هذه احلقيقة ألولئك الذين غرهتم هبارج احلياة وتقدُّ
أصبحوا يغرتفون هذا املاء دونام حساب، مل يعلموا أنه يف النهاية سوف يكون سبًبا رئيًسا 
ملشاكلهم، فاحلروب الغابرة كان التقاتل فيها بسبب املاء، واليوم - رغم التقنية وتوسع 

املدارك واملعلومات - مل نصل إىل تنظيم جيد حيفظ ثروتنا لألجيال من بعدنا.
لن أتناول ما يتعلق بنتائج سلب أو نقص هذه املياه بني الدول سواء حربيًّا أو زراعيًّا، 
فهذه حتتاج إىل وقفات هادئة توازن بني احلاجة والطلب وبني اإلنتاج والعائد إىل جانب 
أمور التصنيع ومشتقاته، ولن تعيش )أحالم املياه( وما تأيت به الدراسات غري امللموسة.
فهذه حال الدول وتطاحنها ألجل املياه واستغالهلا، وقد يكون ثمن ذلك أرواًحا 
وأموااًل ُتنَفق، ولكن حربنا هذه من نوع آخر، فهي املعاناة والتذمر وتزايد املشاكل، وقد 
تكون أكواًما من الورق تضم الشكايات واملطالب، فهي هاجس للمواطن واملسؤول، 

وهي شغله الشاغل.

صحيفة اليوم
1412/5/28 هـ
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املياه  تقل  أو  تتوقف  فقد  بمنزل أحدنا،  املاء  الفكرة صنبور  تتجاوز  لذا قررت أال 
املحالة يف منزل أحدنا فيقيم الدنيا ويقعدها رغم وجود البديل اآلخر وهو مياه اآلبار، 
ومع هذه الشكوى والتربم مل يسمح لوقته الذي يضيع يف جماملة هباء أن حياسب نفسه 
ويسأل كم يستهلك منزله، فهو إما رجل أغناه اهلل، وربام مل يطلع عىل فاتورة املاء مطلًقا 
فهي تسدد عن طريق مكتبه أو عن طريق البنك مبارشة، وحال هذا وأمثاله جيب إعادة 
ل من مبالغ بمقدار أمهية َكْم  النظر يف تسعرية املياه عليهم، فليست العربة لنا َكْم ُنَحصرِّ
نوفر من مياه صاحلة للرشب ألناس قد حُيَرمون من هذه النعمة أو شخص اعتاد عىل 
نوعية هذه املياه، فهو ال يصرب ويوجه اللوم إىل اجلهة املختصة رغم أن هذه اجلهة أنفقت 

مبالغ ال تقاَرن مطلًقا بتكاليف اإلنشاء والصيانة والتشغيل.
وتصوري هلذه املشكلة ينطوي حتت هذه األمور:

نشاركه  ولربام  هلا،  الرئيس  السبب  هو  يكون  قد  املستهلك  لدى  السلبية  هذه   )1
كأجهزة مساندة يف هذا اخلطأ واالستمرار فيه.

ا، فاستخدام وسائل اإلعالم يف هذا املجال قد  2( وسائل وطرق الرتشيد قليلة جدًّ
تكون معدومة.

3( الندوات واملؤمترات قد ال تذكر.
4( تشتت وتعدد اجلهات املسؤولة عن مياه الرشب أحد األسباب الرئيسة يف عدم 
ا، وهذه النقطة حتتاج  تكثيف اجلهد والدراسات واالهتامم هبذه الثروة الوطنية املهمة جدًّ

إىل وقفة متمعنة.
5( أسعار املياه قد تكون جمااًل للدراسة وإعادة النظر يف ظل شح املياه كميًة ونوًعا.

6( املسؤولية واإلحساس بالواجب يف توفري املياه الصاحلة للرشب قد يكون نقصها 
سبًبا إلغفاهلا.

لذا فهاجس املياه يشغل الساحة وسوف يلعب دوًرا ليس بالبسيط.
وكم كنت أمتنى أن يكون هناك تفرغ هلذا املوضوع وأن يتم إعطاؤه االهتامم األكرب 
ألحداث الساعة، ولعل من خالل جريدة )اليوم( أن يكون النقاش اهلادف اهلادئ البناء 

يعطي ثامره.
واهلل املوفق ،،،
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مصلحة المياه والصرف الصحي
شرايين حياة في باطن األرض

يف العهد السعودي الزاهر، خطت اململكة العربية السعودية خطوات واسعة فوق 
زالت  وما  أرجائها،  ومجيع  اململكة  مناطق  كافة  عرب  املمتدة  الشامل  التقدم  خارطة 
مشاريع  وتعد  املجاالت،  شتى  يف  املختلفة  التنموية  املشاريع  من  الكثري  بتنفيذ  تنعم 
اهتاممها  جل  الدولة  توليها  التي  احليوية  املرشوعات  من  الصحي  والرصف  املياه 
لتوفري اخلدمات للمواطنني؛ تنفيًذا لتوجيهات خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن 

عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني.
ويف املنطقة الرشقية شهدت مشاريع املياه والرصف الصحي حتوالت إجيابية ونقالت 
نوعية عالية اجلودة حتت رعاية واهتامم صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن 
عبدالعزيز أمري املنطقة الرشقية، وسمو نائبه صاحب السمو امللكي األمري فهد بن سلامن 
بن عبدالعزيز، وبسواعد الرجال املخلصني من املسؤولني والعاملني يف هذا اجلهاز املهم 

الذين يقومون بواجباهتم بكل كفاءة واقتدار.
باملنطقة  الصحي  والرصف  املياه  مصلحة  عام  مدير  سعادة  جييب  اللقاء  هذا  ويف 
الرشقية األستاذ عبداهلل أبابطني عن أسئلة املواطنني حول بعض النقاط املتعلقة بمشاريع 

املياه والرصف الصحي باملنطقة.

صحيفة الشرق
1412/5/30 هـ
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* املواطن صالح اليامي – الدمام:
س: هل هناك أي تأثري يف مياه اخلليج أو األحياء املائية التي تعيش فيه نتيجة لضخ 

مياه املجاري يف اخلليج؟ وهل يتم ذلك بناء عىل دراسات علمية؟ وما هي؟
ج: تنساب مياه الرصف الصحي من املنازل إىل الشبكات اجلانبية ومنها إىل حمطات 
ومراحل  خطوات  خالل  ومن  التنقية،  حمطات  إىل  ضخها  يتم  حيث  والضخ  الرفع 
املرحلة  ويف  لألمراض،  املسببة  الضارة  املواد  أغلب  ومعاجلة  التخلص  يتم  متتابعة 

النهائية لعملية التنقية يتم حقن الكلور وذلك للقضاء عىل البكترييا.
مواصفاهتا  ضمن  التنقية  حمطات  تشغيل  عند  أنه  مالحظة  جيب  املجال  هذا  ويف 
وطاقتها التصميمية فإهنا تعطي كفاءة عالية، كام أن املختصني باملصلحة يقومون بجمع 

عينات دورية من مراحل عملية التنقية للتأكد من متام عملية التنقية.
ما قورنت  إذا  ا  قليلة جدًّ تنساب إىل اخلليج وبكميات  املنقاة  املياه  ونظًرا ألن هذه 
بكميات مياه اخلليج، فإهنا ال متثل أي نسبة إىل مياه اخلليج، كام أن املصلحة ما زالت 
ري  ألغراض  وذلك  عليها،  رصفت  التي  املنقاة  املياه  هذه  من  باالستفادة  تطالب 

املسطحات اخلرضاء عىل طول الطرق الطويلة.
* عايش عبداهلل عيل السكران – أعامل حرة – اإلحساء:

تعاين مناطق اإلحساء من عدم وجود املياه املحالة فضاًل عن تأثري األمالح املرتاكمة 
يف املياه وليس عىل اإلنسان فحسب، وإنام يمتد تأثريها ليشمل العدادات حيث تصيبها 

بالشلل التام، وهذا يؤدي إىل تفاقم مشكلة تقدير املبالغ املستحقة بطريقة غري مرضية.
ومن  اخلليج،  مياه  بتحلية  حمطاهتا  خالل  ومن  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  تقوم 
العاملية، وطبًقا  الصحة  منظمة  ومقاييس  معايري  اآلبار وذلك حسب  بمياه  ثم خلطها 
املرافق  إىل  املخلوطة  املياه  تلك  تقوم بضخ  ثم  املحطات، ومن  تنتجها  التي  للكميات 
التابعة للمصلحة، سواء أكانت شبكات أو حمطات ضخ، هذا هو الوضع القائم يف املدن 

املخدومة بمحطات حتلية.
منطقة  أن  هناك  القائم  واألمر  الوضع،  هذا  عليها  ينطبق  فال  اإلحساء  منطقة  أما 
– قرى اإلحساء( يتم تزويدها باملياه عن طريق آبار حقل  – املربز  اإلحساء )اهلفوف 
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عىل  احتوائها  حيث  من  متفاوتة  اآلبار  وهذه  املنطقة،  يف  املنترشة  اآلبار  أو  )ويسة( 
األمالح.

تعمل  التي  األمور  من  هذا  فإن  املياه،  عدادات  عىل  األمالح  تراكم  خيص  فيام  أما 
املصلحة جاهدة حللها من خالل عقود التشغيل والصيانة، حيث تقوم بتكليف مقاوليها 
بإجراء أعامل اإلصالح والصيانة للعدادات املمكن إصالحها أو استبداهلا إذا لزم األمر.

* خليل عمر الصبياين – الدمام: 
س: متى تصل املياه العذبة إىل خمططي 91، 71؟ وما عوائق توصيلها إىل اآلن؟

 ،134  ،141 اجلامعيني،   ،37( مثل  خمططات  من  جاوره  وما  املخطط  هذا  إن  ج: 
304، 182، 224( يتم تغذيتها باملياه املحالة عن طريق اخلط احللقي، والذي تم االنتهاء 
من تنفيذه وربطه بشبكة املياه لتلك املخططات منذ ما يقارب العام، ونظًرا لعدم كفاية 
مياه التحلية الواصلة إىل مدينة الدمام مل يتم تشغيله، واملصلحة بانتظار تنفيذ واستكامل 
املرحلة الثالثة للتحلية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة باملنطقة الرشقية، وبعد 

انتهاء املرحلة الثالثة سيتم - بإذن اهلل تعاىل - تزويد تلك املخططات باملياه املحالة.
* عبداهلل حسن احلمدي – اخلرب:

س: ما أوجه التعاون بني املصلحة وقسم موارد املياه يف جامعة البرتول عىل صعيد 
تطوير مشاريع املياه أو خفض منسوب املياه اجلوفية وحفر اآلبار؟

ج: يوجد تعاون بني املصلحة وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عدة جماالت، 
وتشارك اجلامعة مع املصلحة يف مناقشة بعض دراسات املشاريع وتقديم االستشارات 
قسم  جمال  يف  التعاون  ناحية  من  أما  اإلدارية،  الربامج  وبعض  اآليل  احلاسب  جمال  يف 

موارد املياه فهذا من اختصاص وزارة الزراعة واملياه، ويوجد تنسيق يف هذا املجال.
املنقاة بداًل من ترسيبها يف اخلليج. املياه  • ما زالت املصلحة تطالب باستغالل 

إىل  إسنادها  سيتم  العدادات  ومشاكل  )ويسة(،  حقل  من  ترشب  اإلحساء   •
املقاولني اجلدد.

باملياه املحالة. الثالثة ستحظى خمططات الدمام  انتهاء املرحلة  • بعد 
النور قريًبا عىل كورنيش الدمام. • برج مياه الرشقية سريى طريقه إىل 
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* عدنان هاشم السيهايت – القطيف:
س: كيف ترون منطقة القطيف وضواحيها يف ظل تالحق مشاريع املياه والرصف 
الصحي وترصيف السيول؟ وهل يمكننا القول بأن املنطقة قد استكفت من ناحية هذه 

املشاريع؟
ج: القطيف حظيت بمشاريع املياه والرصف الصحي كبقية املناطق، وحسب الربامج 
التي أعدهتا املصلحة وكام هو معلوم فكلام كان هناك امتداد يف البناء، أصبحت احلاجة 

َم ما دام هناك توسع عمراين. ملحة خلدماتنا؛ لذلك فليست هناك مدينة تكتفي بام ُقدرِّ
* عبداهلل هنار القحطاين – الدمام:

وترصيفها  األمطار  مياه  من  لالستفادة  األمانة  وبني  بينكم  تنسيق  هناك  هل  س: 
بالشكل املناسب؟

ه السؤال إىل البلديات؛ فهي صاحبة االختصاص. ج: يوجَّ

* سعيد احلجاج – الدمام:
املعلم  افتتاح مرشوع برج مياه الرشقية  أعلنتم يف ترصحيات سابقة عن قرب  س: 

املائي، هل لنا من نبذة خمترصة عن هذا املرشوع وملاذا تأخر افتتاحه؟ وما فوائده؟
* يرسنا أن نقدم نبذة خمترصة عن هذا املرشوع:

كام  املشاهد(،  )متعدد  البانورامي  النوع  من  ا  حضاريًّ معلاًم  املياه  برج  سيكون  ج: 
سيبلغ ارتفاع هذا الربج 100 مرت تقريًبا.

تقريًبا،  مرَتين  ارتفاع  عىل  يقع  خزان  يف  املياه  ختزين  يف  الربج  هذا  وسيستخدم 
املياه يف هذا  اخلزان حوايل 8000 مرت مكعب، ويرتاوح منسوب  وستكون سعة هذا 
– 80 مرًتا، حيث ستستخدم هذه املياه لغرض تأمني وتغذية حارضة  اخلزان بني 52 
الدمام بمياه الرشب الالزمة لألهايل، حيث سيتم ربط هذا اخلزان باخلط احللقي املقرتح 

لتغذية حارضة الدمام.
من  يمكن  حديثة  بأجهزة  د  ُتَزوَّ الربج  أعىل  بانورامية  غرف  إنشاء  أيًضا  سيتم  كام 
خالهلا مشاهدة منطقة الدمام وما حوهلا؛ مما يتيح لزوار الربج التمتع بمناظر خالبة من 

ارتفاع حوايل 100 مرت تقريًبا.
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د الربج املعلم بمطعم بانورامي ثابت خيدم حوايل 100 – 200 فرد،  وكذلك سيزوَّ
وسيلحق هبذا املطعم مطبخ مزود بكافة املعدات الالزمة خلدمة هذا املطعم.

وسيتم إنشاء قاعة اجتامعات وذلك يف الدور األريض للربج وستخدم هذه القاعة 
حوايل 100- 200 شخص.

ومن أجل متكني رواد الربج من أداء الصلوات يف أوقاهتا ومجاعتها، سيلحق بالربج 
مسجد يستوعب حوايل 100 شخص وبه مدخالن، أحدمها للرجال وآخر للنساء.

* حممد العلوال – اخلرب:
س: هل من املمكن إلقاء الضوء عىل خطط تدريب وتشغيل السعوديني يف املصلحة؟ 

وما نسبة السعودة؟ وكيف ترون املستقبل يف ضوء ذلك؟
نسبة  إىل  بامليزانية  واملعتمدة  الرسمية  املصلحة  بوظائف  السعودة  نسبة  تصل  ج: 
73.21%، بينام نجد املتعاقدين غري السعوديني تصل نسبتهم إىل 12.17%، أما بالنسبة 
إىل الوظائف العاملية املشغولة فنسبة السعودة هبا تصل إىل 62%، بينام غري السعوديني 

تصل نسبتهم إىل %9.
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خزانات المياه وأهميتها للمنازل

اعتمد أهايل الرشقية وخاصة القريبني من اخلطوط الرئيسة عىل إلغاء خزانات املياه؛ 
دونام  املنزل  يف  نقطة  أعىل  إىل  املاء  يصل  بحيث  للمياه  املناسب  الضغط  لتوفر  وذلك 

حاجة إىل خزان أريض أو مضخة لسحب املياه.
ال شك أن مثل هذا جيد يف الظروف العادية وعندما تكون املياه بكمياهتا ونوعيتها 
كافية، فالدولة - حفظها اهلل - ممثلة يف مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية 
حرصت عىل أن تصل املياه إىل كل منزل بالقدر املناسب، وخاصة مع ما تشهده املنطقة 
الرشقية اليوم من توسع هائل يف العمران وزيادة الكثافة السكانية؛ مما استوجب بالتايل 
املياه  توفر  لزاًما  وأصبح  االستهالك  نسب  فزادت  املستخدمة،  املياه  توفري  يف  الرسعة 
املحاّلة والتي تنتج من قبل املؤسسة العامة للتحلية، وألن املواطن - كام أرشت سابًقا - 
اعتمد عىل حصوله عىل املاء مبارشة دون استخدام اخلزانات فقد يكون هذا من أسباب 
مشاكل  ينهي  علوي  وخزان  أريض  ماء  خزان  وجود  أن  شك  وال  االستهالك،  زيادة 
املواطنني الذين تنقطع عنهم املياه ألي سبب من األسباب، فمثاًل الصيانة التي تعمل 
تقليله، إضافة إىل ذلك فإن من  أو  املاء  بني وقت وآخر تضطر املصلحة فيها إىل قطع 
اخلدمة  توقف  الكايف مع عدم  وبالقدر  منزل كل مواطن  املياه يف  توفُّر  بمكان  األمهية 

صحيفة اليوم
1412/6/22 هـ
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بأول  أواًل  منزله  د خزانات  تفقُّ عنه ألي سبب كان، ومع ذلك جيب عىل كل مواطن 
وتنظيفها وتطهريها من الشوائب أو العوالق.

عىل  مبارشة  املياه  مضخة  تركيب  عدم  املواطن  يراعي  أن  جيب  آخر،  جانب  وعىل 
الشبكة  أو  العلوي  ب ما بني اخلزان األريض واخلزان  ُتركَّ أن  خط املصلحة، بل جيب 
الداخلية؛ فهذا سوف يمنع وجود قراءات ميل أو خلل يف عداد املياه قد يكون سببها 
أو تتوقف مياه املصلحة، لذا يلزم مالحظة  سحب هذه املضخة، وخاصة عندما تقل 

ذلك.
وحتى ال تتعطل اخلدمة ويتوفر املاء يف منزل كل مواطن أنصحه بتأمني خزان من 
داخل  مكان  أي  يف  استخدامه  يمكن  بحيث  الرتكيب،  والرسيع  السهل  املتنقل  النوع 

املنزل.
هذه هي بعض من املالحظات التي هتم املواطن واملصلحة ولتكون تكاماًل للخدمة 
التي تؤدهيا املصلحة ودور املواطن الكريم يف هذه اخلدمة واستمراريتها، وحتى يشعر 

املواطن العزيز بأمهية هذه الثروة الغالية، فهي فعاًل أرخص موجود وأغىل مفقود.
واهلل ويل التوفيق ،،،
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عندما تتحول دموع اليأس إلى مصابيح األمل

كثرية هي الطموحات واألفكار، ولكن ما أمجل أن تصبح الفكرة حقيقة ملموسة، 
ه  ووجَّ للخليج،  عروًسا  الدمام  منطقة  تكون  أن  فهد  بن  حممد  األمري  تبنى  فرتة  قبل 
الدعوة إىل أبناء املنطقة للمسامهة يف وضع اللمسات اجلاملية لكورنيش الرشقية الذي 
زارها من خارجها، وفخًرا ألمانة  الرشقية وملن  للمنطقة  وترفيهيًّا  معلاًم مجاليًّا  أصبح 
الدمام وألبناء املنطقة، وها هي الفكرة تتحقق كل يوم نراها تزين هذا الشاطئ اجلميل 

ألجل الوطن ومواطنيه.
ه الدعوة  واليوم، ومع ضخامة مسؤولية أمرينا، فإنه مل يغفل اجلانب اإلنساين، فوجَّ
إىل حمبي اخلري وما أكثرهم وأرسعهم لتنفيذ هذه الدعوة كام لبوا الدعوات السابقة بنفس 

سخية أرخصت املال ألجل فعل اخلري.
دعاهم سموه للمسامهة يف إنشاء مركز للمعاقني، فأتوا حثيثي اخلطى ألجل تلبية 
ه سموه كلمة إضافية، كلمة املسؤول الذي هيمه أمر أبناء  هذه الدعوة الكريمة، ووجَّ
وطنه وتوفري الراحة واالطمئنان هلم، وهل هناك أمجل من العطف واحلنان ومسح دمعة 

احلزن واألمل من طفل معاق؟
ال  واحلنان،  بالرمحة  خيفق  قلًبا  جنبيه  بني  حيمل  والذي  بحق  املؤمن  اإلنسان  إن 
يستطيع أن يملك عينيه عند البكاء وال قلبه عند اخلفقان عندما يرى الطفل معاًقا يعجز 

صحيفة اليوم
1412/7/3 هـ       
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أن يباري أقرانه يف جريه ولعبه معهم ودمعة حزينة عىل خديه، يف هذا املوقف ال يستطيع 
أي إنسان يشعر بالشفقة والرمحة إال أن يساهم يف مسح هذه الدمعة التي ترتقرق يف عني 
هذا املعاق، ولسان حاله ووالديه يقول شكًرا يا أبا تركي، وال حرم اهلل األجر والثواب 

كل قلب رحيم.
ل له يف صحيفة املجد  هذا العمل اإلنساين الذي تبنَّاه األمري حممد، والذي بحق يسجَّ
وينزله املنزلة السامية يف نفوس السواد األعظم من أبناء املنطقة، يوجب عىل الشعراء 

والكتاب أن ينظموا أو يكتبوا متجيًدا هلذه البادرة اخلريية السامية.
وبحق، فإن هذا هو امليدان الذي يتبارى فيه األخيار ليكونوا منار خري ألمتهم.

وهم يف هذا امليدان كقول الشاعر: 

َوَأْنِفــْق َعـىَل َمـا ُخيِّـْلَت ِحنَي َتْعــرُسَُفـَأْنِفــْق إَِذا َأْنـَفـْقـَت إِْن ُكـنَْت ُموِسـًرا

َوال اْلُبْخــُل ُيْبِقي اْلـاَمَل َواْلـَجدُّ ُمْدبِـُرَفـال اْلـُجوُد ُيْفنِي اْلـاَمَل َواْلـَجدُّ ُمْقــبٌِل

قال معاوية  لوردان موىل عمرو بن العاص: ما بقي من الدنيا تلذه، قال: العريض 
الطويل. قال: وما هو؟ قال: احلديث احلسن أو ألقى أًخا قد نكبه الدهر فأجربه. قال: 

نحن أحق هبام منك. قال: إن أحق هبام منك من سبقك إليهام.
وختاًما، صدق اهلل العظيم حيث يقول: ﴿ی  ی ی ی جئ حئىئ يئ       

جب﴾ سورة سبأ اآلية 93.
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تركي وقاعدة الملك عبد العزيز الجوية

بدعوة كريمة من صاحب السمو امللكي النائب الثاين وزير الدفاع، التقينا األسبوع 
أبناء  من  وبنخبة  نارص،  بن  تركي  األمري  اجلوية  عبدالعزيز  امللك  قاعدة  بقائد  املايض 

الوطن القائمني عىل أمور هذه القاعدة املهمة.
قبل اللقاء واالطالع عىل املنجزات العظيمة، كان أمامي تصور آخر راجع إىل قلة 
املعلومات لدّي عن هذه القلعة اهلائلة للجانب الرشقي من بلدنا، واملحصنة بكل ما هو 

حديث ألجل هذا املواطن الغايل.
ما  منذ  القاعدة  هذه  إنشاء  عارص  الذي  الرجل  هذا  تركي،  األمري  مع  لقاؤنا  كان 
يزيد عىل عرشين سنة حتى أصبحت جزًءا من كيانه وتفكريه وأسلوب حياته، عارصها 
ون عىل رؤوس األصابع، واليوم - واحلمد هلل – باآلالف، حتى  عندما كانت أفراًدا ُيَعدُّ
أصبحت من أكرب املدن العسكرية املتكاملة، تضاهي يف ذلك أحدث املدن العسكرية يف 
الرشق أو الغرب، حتى إن التقنيات احلربية املتوفرة شهد هبا أكرب القادة، وهي بذلك 

تشكل حجم مدينة متكاملة بخدماهتا من مياه وكهرباء واتصاالت وطرق وأمن.
التي حتدث هبا سمو األمري تركي بخربته واطالعه دليل عىل أن  وقد كان للكلمة 
وراء هذه املنجزات للدرع الرشقي رجااًل مل يبخلوا عىل أمن بلدهم وسالمتها يف ظل 

محاية اهلل سبحانه وتعاىل، ثم باهتامم وتوجيه حكومة خادم احلرمني الرشيفني.

صحيفة اليوم
1412/7/10 هـ         
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ه إليها من تدمري،  لقد كانت هذه القاعدة - أيام أزمة اخلليج - هدًفا للعدوان بام يوجَّ
ولكنها بقيت صامدة كام بقي رجاهلا وعىل رأسهم قائد القاعدة، بقوا مرابطني مل تغمض 
ث أحد هؤالء القادة األشاوس مل يكن مستغرًبا  هلم عني رغم هول املشكلة، وكام حَتَدَّ
أن ندخل هذه احلرب، فنحن نعترب أنفسنا عىل أهبة االستعداد دائاًم، وما الطلعات التي 

نعملها واحلروب الومهية التي نتدرب عليها إال جزء هلذا االستعداد.
هو يتكلم بذلك ورشيط من األحداث يمر أمامي لتارخينا العظيم لكي تبقى هذه 
اجلزيرة حرة أبية ومناًرا للدين، مرخصني يف ذلك النفس والنفيس، آخذين بكل ما هو 

جديد وحديث ملقابلة أي طارئ ال سمح اهلل.
وختاًما، أرجو العزيز الكريم أن حيفظ بلدنا وأمتنا من كل معتد أثيم، وأن حيمي لنا 

نعمة األمن التي ُنحَسد عليها يف ظل حكومة تطبق رشع اهلل قواًل وعماًل.
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المكرمة الملكية جاءت لتأمين حياة كريمة وتخفيف األعباء 
المعيشية على المواطن

فهنيًئا لهذا الشعب الوفي بوالده

ال شك أن إحساس ويل األمر بمعاناة شعبه وتلمسه أمورهم ومعايشتهم والتخفيف 
من ثقل أعباء املعيشة يأيت ضمن ما دأب عليه خادم احلرمني الرشيفني إلزالة هذه املعاناة 
املكارم  وتأيت  أجله،  من  أصاًل  ُأنشئت  التي  اخلدمات  هبذه  املواطن  ينعم  أن  أجل  من 
هذه  وألن  اهلدف  ألنه  للمستهلك  شاملة  بل  آخر،  دون  جانب  عىل  تقترص  مل  متتالية 
إليها، وعندما يأيت  اخلدمات رضورية، بل حتمية، مهام كانت أسعارها فهو يف حاجة 

النقاش عىل املصاريف املنزلية تنصب غالًبا يف أمور الكهرباء والتليفون واملاء والغاز.
الكريمة من رجل  التوجيهات  فجاءت هذه  ومعاناته،  باملستهلك  اهتامم  هناك  إًذا 
كريم بأن ختفض التعرفة عىل هذه اخلدمات إىل أدنى حد يعايش أمور الناس ويسهل 
عليهم أمور حياهتم، ولتتجه النفقات التي كان مقرًرا هلا أن ترصف عىل هذه اخلدمات 
إىل أمور حياتية أخرى ترفع من مستوى معيشة املواطن وهتيئ له حتقيق ما ينشده من 
نفقات أخرى متنوعة، ثم يأيت بعد ذلك القطاع التجاري ليأخذ نصيبه من هذه املكارم، 
وحتى ال تقرتن التخفيضات بزيادات غري مبارشة من التاجر، فقد أخذ األمر أيًضا بعني 

االعتبار وخفضت مصاريفه اجلمركية والعاملة وما يلزمها.
ا هي أن هذه التخفيضات قرنت بعدم الزيادة من  إًذا هناك مكرمة غالية ومهمة جدًّ
القطاع اخلاص، وبالتايل انخفاض األسعار يف املستوردات، وهذه حتمية جيب أن يعيها 

صحيفة اليوم
1412/9/21 هـ



 71 

أنا والصحافة وربع قرن

التاجر لكي تصبح بالتايل فائدة أخرى تضاف إىل خدمات األفراد، وهذه يف حد ذاهتا 
مكرمة غالية من أب مهه الوحيد أن خيدم بلده ومواطنيه مهام تعددت وتنوعت مصادر 

هذا العطاء.
حفظ اهلل خادم احلرمني الرشيفني وأطال يف عمره، وأمده بالرجال األوفياء الذين 

يعينونه عىل أداء هذا الواجب العظيم.
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وهل ال يزال السؤال قائًما؟

عبداهلل  كاألستاذ  ومقامه  وزنه  له  معروف  إنسان  من  بإنسان  التعريف  يأيت  عندما 
الشباط، فهذا من باب التكريم الذي أعتز به وأقدره.

والذي أرجوه من القارئ الكريم أن يعذر أبا منذر يف ثنائه عيلَّ ألنه صديق، وكام 
قيل: »رحم اهلل امرًأ عرف قدر نفسه«، ولن أخرج عام هيم القارئ حول السؤال القائم، 
والذي أرجو أن يكون جوابه لدي بام يثلج صدر سائله ويطمئنه أن هناك والة األمر 

املهتمني بمصلحته، والذين أخذوا عىل أنفسهم شعار: »لتكن خدمة امُلواطن أواًل«.
له  كان  به  لقائي  ألن  معه  مقرًصا  نفيس  وأعترب  ذكر،  فيام  معذور  عبداهلل  األستاذ 
مدة طويلة، وهو الشخص املتلمس لكل ما هو جديد، وكم متنيت قبل أن يكتب هذه 
الكلامت أن أكون قد التقيت به ألخربه باخلرب اليقني، وإليك يا أستاذي الفاضل بعًضا 

من املالحظات عىل مقالك املثمر إن شاء اهلل.
1- ما ذكرَته - حفظك اهلل - عن أن أمرينا حممد بن فهد قد وقَّع عقًدا بمخطط 
مدن  كافة  يف  املشاريع  من  وغريه  هذا  ريال،  ماليني  عرشة  وبمبلغ  بالدمام   19/17
لألحساء  زيارتك  وصادفت  مسبًقا،  هلا  خمطط  برامج  ضمن  يأيت  إنام  الرشقية  املنطقة 

توقيع عقد بالدمام.
املنطقة هذا هو املعمول به،  2- أمنيتك أن تكون تلك اخلطط شاملة لكافة أنحاء 

صحيفة اليوم
1412/11/23 هـ
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النقاط  يف  تالحظه  سوف  ما  وهو  الوافر،  النصيب  لألحساء  أن  أذنك  يف  وألمهس 
الالحقة.

رت أمنياتك وضيَّعت أحالمك لسوء ما  3- زيارتك لألحساء والصدمة التي بخَّ
رأيت وسمعت، لك عذرك كمواطن قد جيهل ما تعفله وسوف تعفله الدولة ألجله، 
أما كأديب ومثقف وباحث له نشاطه وأرحييته وَتَتبُّعه لكل ما هو جديد، فعذري لك ال 

أجد له خمرًجا.
وكم متنيُت أن ترفع سامعة التليفون وتسألني عن هذه املشكلة وحلوهلا، ولسُت يف 
مقام التنصل من املسؤولية جتاه ما حيدث، لكن الذي ُيَطْمِئن النفس أن احللول موجودة 
وما هي إال مسألة وقت، فاملواطن هيمه أن تنجز اخلدمة بأي طريقة وبأرسع ما يمكن، 
وهذا ال يمكن عمله يف ظل خدمات املصلحة املرتبطة بأمور فنية يلزم الصرب أمامها، 

لكن يف النهاية فيها - إن شاء اهلل - احلل اجلذري.
اطمئن يا أبا منذر أنت ومن يقرأ هذا املقال، ولتعد أمنياتك وأحالمك لقلعة اخلري 
ومنبع اجلود، فهناك أمري ووزير هيمهام - كام هيمك - أمر األحساء، ويتمنيان - ومها 
صادقان يف ذلك - أن تتحقق أمنياتك، وسوف تسمع وتقرأ عرب هذه املنرب وغريه قريًبا 
يا أستاذي اجلليل، وعليك  - إن شاء اهلل - ما يطمئنك ويزيل هذه املخاوف، ولتهنأ 

باهلوينا وقريًبا نخربك اليقينا.
4- إن كان ال بد بالترصيح ال بالتلميح، فهذه بعض من املشاريع اجلاري ترسيتها 
اعتامدات  هلا  أن  ذلك  فمعنى  وطرحها  ترسيتها  جتري  أقول  وعندما  طرحها،  وجيرى 

مالية سوف تنَفق خلدمة املواطن، ومن هذه املشاريع:
أ- مرشوع متديد خطوط مياه رئيسة بطاقة 06 ألف مرت مكعب يوميًّا ملنطقة األحساء 
من حقل »ويسة« بمبلغ مائة وعرشين مليون ريال، وهذا املرشوع جمزأ عىل عدة مقاولني 

ألجل رسعة التنفيذ.
الناجتة  املياه  هذه  واستخدام  الصحي  الرصف  مياه  تنقية  حمطة  إنشاء  مرشوع  ب- 
كساند هليئة الري والرصف ومبلغه مائة مليون ريال، وهو جاهز للطرح خالل الشهرين 

القادمني.
بمبلغ  )أ(  بالراشدية  الصحي  الرصف  شبكات  إنشاء  مرشوع  ج- 

)50هـ/11.746.522 رياالً(.
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بمبلغ  وبودي  والروضة  باملثلث  الصحي  الرصف  شبكات  إنشاء  مرشوع  د- 
)7.302.260 ريااًل(.

 421.800( بمبلغ  املنيعية  بحي  الصحي  الرصف  شبكات  إنشاء  مرشوع  هـ- 
ريال(.

 494.818( بمبلغ  الروضة  بحي  الصحي  الرصف  شبكات  إنشاء  مرشوع  و- 
ريااًل(.

بمبلغ  )ج(  اخلالدية  بحي  الصحي  الرصف  شبكات  إنشاء  مرشوع  ز- 
)10.437.031 ريااًل(.

ح- مرشوع إنشاء شبكات الرصف الصحي بحي السلامنية بمبلغ )15.643.297 
ريااًل(.

ط- مرشوع إنشاء شبكات الرصف الصحي بحي احلفرية بمبلغ )14.947.481 
ريااًل(.

وهناك عدة مشاريع جيري طرحها خالل األسابيع القادمة بإذن اهلل.
الرغبة موجودة أصاًل،  بزيارة األحساء بني وقت وآخر هذه  أقوم  أن  5- رغبتك 
وقبل إعداد مقالك بأسبوعني كنت يف األحساء، وحقيقة ما كنت أرغب أن أكتب عن 

ذلك ولكن اضطررت إىل ذلك اآلن.
املواطنني )األسامء موجودة لدي(،  املناطق وقابلت بعض  بزيارة بعض  لقد قمت 
وكانت مقابلتي هلم ليس كمدير عام املصلحة، ولكن كمواطن عادي هيمه أن يسمع 

ا. رأي املواطن يف موضوع هيمني جدًّ
وقد أصدرت تعليامت فورية ملعاجلة بعض أوجه النقص التي - إن شاء اهلل - سوف 

تنتهي بمجرد تنفيذ املشاريع املذكورة أعاله.
الصورة  وهل  منذر؟  أبا  يا  قائاًم  السؤال  يزال  ال  ذكرت  ما  كل  مع  هل  وأخرًيا، 
أصبحت واضحة؟ أمهس مرة أخرى يف أذنك أنني وزمالئي يف اإلدارة وفرع األحساء 

أغلب جهودنا اآلن موجهة إىل ألحساء، وهذه تعليامت أمرينا ووزيرنا.
اإلنجازات،  هذه  خلف  يزال  وال  كان  الذي  الرشيفني  احلرمني  خادم  اهلل  حفظ 

والذي جعل هدفه املواطن وحتقيق أمنياته.
واهلل ويل التوفيق ،،،
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األحساء.. بين الشباط وأبابطين

الصحي  الرصف  إىل  بحاجة األحساء  ر  ُتَذكرِّ التي  الرقيقة،  مقالته  الشباط يف  أحيي 
منطقة  مدن  من  وغريمها  املربز  ومدينة  اهلفوف  مدينة  من  كل  يف  اجلديدة  أحيائها  يف 
األحساء، فحينام كتب أبو منذر ما كتبه، كان - وهو األديب املرهف احلس - يستشعر 
التي حتملها  الناس يف غدوهم ورواحهم إىل منازهلم اجلميلة املحفوفة باألوبئة  معاناة 
البيارات، فأمام  إىل صدورهم وأنوفهم وعيوهنم مياه املجاري امللوثة التي تفيض من 
هذه احلقيقة ال بد أن يأسى اإلنسان العادي، فكيف باألديب املبدع؟ أشكره باسم كل 
الذين تابعوا أو قرؤوا كالمه، وأحيرِّي فيه ذكره اجلميل جلهود مصلحة املياه والرصف 
بن  حممد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  جهود  عىل  وثناءه  الرشقية،  باملنطقة  الصحي 
فهد أمري املنطقة الرشقية، الذي يرتافق اسمه الكريم مع الكثري من اإلنجازات الرائعة، 
والذي يرتسم توجيهات خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز األب احلاين 
والقائد الباين. إن التذكري بفعل اخلري واحلث عليه أحد األسس التي يقوم عليها نظام 
احلكم يف هذه اململكة الغالية، وهذا األساس ينبثق من تعاليم الدين احلنيف: »الدال 
عىل اخلري كفاعله« والشباط - يف قرارة نفسه - يدرك أن األحساء جزء غاٍل من الوطن 
قرار اخلري،  أهنا حتتل مكانة يف نفوس صانعي  يعلم  العظيم، ويعلم والكل  السعودي 

صحيفة اليوم
1412/11/27 هـ
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حريصة  الرشيفني  احلرمني  خادم  حكومة  وأن  الدولة،  خطط  يف  هي  مرشوعاهتا  وأن 
عىل هنضتها.

وأزجي الشكر والتقدير واالمتنان لألستاذ الفاضل عبداهلل حممد أبابطني مدير عام 
مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية، عىل جهوده وجهود منسويب املصلحة 
يف الدمام واألحساء، وعىل تفانيهم يف أداء الواجب املقدس، فالكل ينعم بثمرات تلك 
اجلهود من مياه صحية عذبة ورصف صحي يف معظم مدن املنطقة الرشقية، هذه اجلهود 

التي تستجيب ملتطلبات التنمية الشاملة يف البالد السعودية املزدهرة.
مقالة  فهي  قائاًم؟«،  السؤال  يزال  »وهل ال  بعنوان:  مقالته  أبابطني  لألستاذ  ر  وأقدرِّ
شاملة مثمرة، عرضت مرشوعات الرصف الصحي لألحساء التي سُتعرض للمناقصة 
يف غضون شهرين كام وضحتها املقالة املنشورة يف صفحة الرأي يف جريدة اليوم الغراء 
بتاريخ االثنني 23 ذي القعدة 1412هـ، ولعل القارئ املهتم يعاود قراءة هذه املقالة 

املبرشة باخلري.
أعلم أن األستاذ أبابطني كان يفضل أن تتحدث األعامل قبل األقوال كام يف سياسة 
املترضرين يف األحساء من عدم  فيه طمأنة  ينبغي  اململكة، ولكنه كان يف موقف  قادة 
وجود رصف صحي يف أحياء حديثة التخطيط رائعة املباين، ال يشوهها إال جريان مياه 
يتم  وحينام  هبا،  املحيطة  والشوارع  األرايض  وجه  عىل  البيارات  من  املتدفقة  املجاري 
تنفيذ املرشوعات املذكورة يف مقالة مدير عام املصلحة باألحساء فإن وجًها مرشًقا من 
وجوه النهضة السعودية احلديثة سيحتل مكانة يف النفوس، ومكانة يف تاريخ جميد نتفيأ 

ظالله يف كل مناطق اململكة.
ولعل مثل هذه املقالة الضافية تعني عىل معرفة تلك اجلهود التي تبذهلا املصلحة من 
وراء الكواليس، فام جاء فيها حيمل بشائر اخلري عن مستقبل كريم لإلنسان السعودي يف 

األحساء بكل مدهنا وقراها وهجرها.
واألستاذ  الشباط  وأدبائها، ولألستاذ  اململكة ورجاهلا ومفكرهيا  لقادة هذه  فتحية 
أبابطني التقدير واملحبة عىل اهتاممهام الكبري بتنفيذ توجيهات خادم احلرمني الرشيفني 
ى ورجاله األبرار  وسمو أمري املنطقة الرشقية، وأدعوه تعاىل أن يمد يف عمر امللك املفدَّ

لتحقيق األمل املنشود.
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كنت في زيارة لمحطة التحلية بالجبيل

الرئيس العام ملؤسسة  بالغنيم  بدعوة كريمة من معايل الدكتور فهد بن عبدالرمحن 
ه  التحلية ملديري املصالح باململكة كنت أحدهم، بل قد أكون املشاغب منهم الذي رَسَّ

ما رأى ومتنى أن يكون لديه مثلام لدهيم وبال شك »بدون زوال ما لدهيم«.
املهم، بعد كلمة إضافية من األخ فهد واألخ عبداهلل احلصني عن مشاريع التحلية 
ما يشغل فكري وهاجيس،  فإن هذا األخري  اهلل،  بإذن  منها والالحق  السابق  باململكة 
ًبا بحرف الياء وليس النون املمدودة، فكل نونة ومدة هذه املشاريع  وعندما أكتب معقرِّ
عىل شاطئ اخلليج هي بحجم اجلبال الرأسية، حتى إن سيارات النقل متيش من حتتها 
وأنا أنظر حمدًقا بل »مدرباًل« بيدي حتى أحلق بأقىص ارتفاع، فأنا مل أتصور – كمواطن 
عادي – أن املاء الذي يصلني عذًبا زالاًل حيتاج إىل كل هذه املشقة وهذا اإلنفاق، لن 
أعطي هذا املرشوع حقه من الوصف هبذه العجالة، ومتنيت أن أخي فهد وهو من تشع 
يف روحه ونفسه طموحات الشباب، والذي يبتعد عن املدح والثناء بدليل أن أحدهم 
املرشوع  هذا  إقامة  يف  سبًبا  كان  من  عىل  بالثناء  فوًرا  بادر  املرشوع  هذا  امتدح  عندما 

ذ قبل جميئه. والذي ُنفرِّ

صحيفة اليوم
1413/1/2 هـ
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أقول متنيت أن خيصص يوًما يف األسبوع أو لكل زائر ملدينة اجلبيل لكي يعرج عىل 
هذا املرشوع، ولينظر كل مواطن ومقيم ما هي الصعاب والعقبات التي تسبق وصول 

املاء إىل منزله.
إنني يف هذا املقام أمتدح وأثني عىل هذه اجلهود التي كانت وال يزال معايل الدكتور 
خادم  عنها  تكلَّم  طاملا  كريمة  توجيهات  ظل  يف  هلا  وسنًدا  داعاًم  شيخ  آل  عبدالرمحن 
احلرمني الرشيفني ورضب هبا املثل يف اإلنفاق واإلنتاج، حتى أصبحنا أكرب منتج للمياه 

ة يف العامل، وأصبحت حمطة اجلبيل عمالًقا للمياه املحاّلة يف العامل. املحالَّ
أخرًيا هنيًئا لنا بالشباب الذي يدير هذا املرفق، والذي رأينا يديه الكريمتني ملطخَتني 

بالزيت وهو منهمك إلصالح عطٍل ما ألجل أن يصلنا املاء.
واهلل املوفق ،،،
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مدير... ولكن

اإلدارة - كام حيللها أصحاهبا – فن، والذي أفهمه - ولست فناًنا - هو ما قد يطرأ 
ر للغناء أو املوسيقى. الفنان صاحب ذوق، وهيمه أن يربز أوجه  عىل بالك اآلن ما َتَذكُّ
فنه حسب ذوقه، وأن يضع اللمسات اجلاملية بدون مهسات أو إيقاعات، إنني أتكلم هنا 
عن فن اإلدارة ليشعر اآلخرون أنه ناجح وأن اآلخرين جيب أن يسمعوا وينظروا، بل 
ويقتدوا به، فهذا الفن له أصول وقواعد حتتاج إىل صقل للمواهب واملكامن واالجتاهات، 
لذا نراهم يطلقون تسمية »اإلدارة فن«، وما دامت هذه التسمية الغربية واردة وهي من 
من  كانت  لو  حتى  أصوهلا  إىل  لتعد  لذا  الرشق؛  عن  أصاًل  نقلها  التي  الغرب  صفات 

الغرب، ولنأخذ هبا تقليًدا ال اجتهاًدا ورأًيا ما دامت ال تناقض املبادئ الرشعية.
أو  أهداف  يف  أساًسا  وترتكز  والتمحيص،  والدراسة  اخلربة  من  سنني  نتاج  إهنا 
اجتاهات تتلخص يف التصحيح اإلداري، ولنأخذ أحد اجلوانب وهي املكاتب املفتوحة، 
واملستمرة  املبارشة  العالقة  ذوي  التنفيذيني  أيدي  عىل  نشاطها  متارس  ما  غالًبا  وهذه 
باملراجعني، ونالحظ أن الكثري من مديري هذا النوع يناقضون هذا االجتاه لعدة أسباب، 

قد يكون اآليت أحدها أو مجيعها:
ال  نفسية  اضطرابات  من  ويعاين  نفسه  عىل  مغلًقا  املوظف  هذا  مثل  يكون  أن   -1
تالَحظ مبارشة، بل تنتج من خالل رغبته يف االنعزالية، وهنا نجد تعبري: لو سمحت... 

صحيفة اليوم
1413/1/10 هـ
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أغلق باب املدير. والبعض منهم يركب »دفاًشا« أو آلة تصوير ملعرفة من القادم، وهل 
له  يسمح  ملن  السكرتري  وبني  بينه  خاصة  إشارة  هناك  تكون  وقد  ال،  أم  مناسب  هو 

بالدخول ومن يرجع بخفي حنني، هذا إذا وجد خفي حنني.
أن  يريد  إىل مكتبه حيمل عىل ظهره مشكلة  قام  إن كان  نفسه  2- تصور داخيل يف 

يقذف هبا عليه، فهو حياول جاهًدا أال يتعرض هلا.
نسيب  إما ألنه  »متعرجة«،  خمتلفة  بطرق  منصبه  إىل  البعض من هؤالء وصل   -3
أو حسيب دونام نظر إىل مواهبه وقدراته؛ لذا جيد يف إغالق بابه جمااًل لسد هذه الثغرة 

وليشعر اآلخرين بأمهيته.
4- يعتقد - جهاًل منه باملبدأ اإلداري - أن وجود زجاج شفاف بينه وبني املوظفني 
ل أن تكون قلعته حصينة من  يلغي هذه اخلصوصية التي يريد أن ينفرد هبا، فهو يفضرِّ

دخول أي موظف أو مراجع، وهذا - حسب رأيه - فيه بعد عن املشاكل.
5- قد يكون اجلهل وعدم إدراك اجلهل وعدم إدراك اجلهة العليا يف هذه اإلدارة 
من األمور التي تتسبب يف مثل هذه التطبيقات اإلدارية، وكذلك االستمرارية عىل هنج 
موروث؛ لذا فإن اخلوف من التغيري ونتائجه متنع اإلقدام عىل اختاذ اخلطوات األفضل.

6- قد يكون أيًضا تصميم املكاتب واإلدارة عموًما ال يسمح بتطبيق هذا املبدأ، لذا 
من األمهية بمكان األخذ بعني االعتبار قبل تصميم أي مبنى - سواء أكان حكوميًّا أو 

ا - دراسة طبيعة العمل حتى يتالءم مع أهداف اإلدارة. قطاًعا خاصًّ
إًذا هناك عالقة مبارشة بني تصميم املكاتب واالجتاه نحو تطبيق املكاتب املفتوحة، 

وهذا فيه جوانب أخرى اقتصادية واجتامعية ليس املجال لذكرها اآلن.
واهلل املوفق ،،،
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الماء يطلبك للعدالة

من هول املصائب أصبح للامء روح تشتكي، وحتس باألمل، وتنادي كل ذي شيمة 
ووقار أن يرفع الظلم عنها، هذه اهلبة الربانية التي جعل منها كل يشء حي.

وألنني أعطيت وكالة رشعية حلاميته من عبث العابثني وإفساد املفسدين؛ فقد أصبح 
ومدى  حالته  يل  شكا  لقد  أستطيع،  ما  بكل  مدافًعا  امليدان  يف  معه  أقف  أن  عيّل  لزاًما 
االستهتار يف استنزاف دمه وهوانه عىل الناس، عندما أسمع قطراته تعترص قلبي شفقة 
عليه وعىل من قد يطلبونه يوًما ما فال جيدونه، إن هذه الدموع الغالية واملنحدرة من كل 
رًة بمعروفها علينا،  ماسورة ماء مهملة تتكلم عن نفسها مبديًة لنا ما وصلت إليه ومذكرِّ

فكم من نفس عادت إليها الروح. 
واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1413/2/10 هـ
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الثقافة المائية: الماء.. الماء.. الماء

جتاه  السلبيات  لبعض  تعرضت  املائية«  »الثقافة  عنوان  حتت  سابقة  مقاالت  يف 
استخدامات املياه، سواء مياه الرشب أو - أعزكم اهلل - ماء الرصف الصحي، واليوم 
وهو  »السيفون«،  عليه  يطلق  عامَّ  األجنبية  املجالت  يف  اإلعالنات  أحد  انتباهي  لفت 
خزان املاء املخصص لرصف الفضالت، وقمت بإحصائية - قد حتتاج إىل دقة أكثر - 

عن كميات املياه املهدرة والتي نفقدها بسبب استخدام هذه السيفونات.
هذا اجلهاز الذي تتحىل به دورات املياه وأنظر إليه - عىل أقل تقدير بسبب طبيعة 
عميل - شزًرا، اعتربته أحد املنغصات اليومية التي أشهدها وتشاهدها أنَت وأنِت كل 
يوم، بل قد تتكرر هذه اللقاءات املمقوتة من ثالث إىل أربع مرات، وقد تزيد – ال سمح 

اهلل - ألمور خارجة عن املألوف.
كم من مرة متنيت نزع فتيل هذا السيالن اهلادر من املياه وإسكات صوته البغيض 
نفسه ولسان حاله  املتكور عىل  إىل حتطيم هذا اجلسم  األمر  بل قد يصل  وقطع عنقه، 
منازلكم وأصبحت رمًزا لضياع  لقد غزوت مجيع  ُيستغنَى عني،  فلن  يقول: »اطمئن 
مثاًل  بذلك  اخلسارة، ورضبت  العبارات جعلني أحسب هذه  مياهكم«، سامعي هذه 
منذ  عهدهتا  والتي  يوم،  كل  وصفاًء  مجااًل  تزداد  التي  اهلادئة  املدينة  هذه  اخلرب،  ملدينة 
اللؤلؤ عىل ضفاف اخلليج، أرجو املعذرة خلروجي عن  كانت منازهلا متناثرة كحبات 

صحيفة اليوم
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منزل  ألف  يقرب من 50  ما  هبا  اخلرب  مدينة  أن  املهم  الوالء،  باب  من  لكنه  املوضوع 
ومخسون  مائة  لدينا  ألصبح  إًذا  محامات،   3 احلاممات  معدل  أن  افرتضنا  ولو  وشقة، 
ألف محام، أي مائة ومخسون ألف »سيفوًنا«، وإذا افرتضنا أن معدل الذهاب إىل احلامم 
للشخص الواحد هو مخس مرات يوميًّا، وحتى ال نبالغ نقول ثالث مرات يوميًّا، وأن 
تستخدم  مرة  كم  لنا  ينتج  بسيطة  وبمعادلة  إًذا  أشخاص،  مخسة  املنزل  ساكني  معدل 

السيفونات باخلرب كاآليت:
50 ألف منزل × 3 مرات عدد الذهاب إىل احلامم = 450 أربعامئة ومخسني ألف مرة 

هي عدد مرات الذهاب إىل احلامم.
اثنني إىل ثالثة جالونات ماء، فإن  الواحد يستوعب من  وإذا افرتضنا أن السيفون 
وثالثامئة  مليون   1.350.000  =  3  ×  450  = للسيفونات  املستهلكة  املياه  إمجايل 
مرت  وثالثامئة  آالف  مخسة   )5300( تعادل  وهي  اليوم،  يف  ماء  جالون  ألف  ومخسني 
مكعب يوميًّا، علاًم بأن الكثري من الدول املتقدمة - وحتى يف اململكة ويف بعض الفنادق 
واملجمعات - يستخدم نوًعا آخر من هذه السيفونات، وتعطي مفعوالً أفضل وأرسع 
هذه  ماء،  جالون   1/2 تتعدى  ال  قد  بل  املياه،  من  اهلائلة  الكمية  هذه  تستهلك  وال 
األنواع التي جيب أن تتوفر من ِقبل هيئة املواصفات واملقاييس وتتقيد هبا وزارة التجارة 
ومتنع خالفها، أرى أهنا سوف حتل الكثري من املعاناة يف هدر مياه صاحلة للرشب من 
األَوىل واألجدى توجيهها إىل أناس ليس لدهيم مياه يرشبوهنا، بداًل من أن تكون إلزالة 

املخلفات وهبذا الشكل الالوطني رغم حاجتنا امللحة والدائمة إىل هذه املياه.
املهدرة ملدينة اخلرب  املياه  باستخدام هذه األنواع سوف نوفر 5/6 من كميات  إننا 
يف اليوم الواحد، والتي مقدارها حوايل أربعة آالف وأربعامئة مرت مكعب، والتي تكفي 
حلوايل عرشين ألف نسمة يوميًّا، قس عىل ذلك بقية املدن يف اململكة، فال شك يف النهاية 
هت إىل أغراضها التي ُأنشئت من  أننا سنجد أننا قد وفرنا الكثري من املياه كام أهنا ُوجرِّ

أجلها؛ لذا أقرتح:
أواًل: كمواطنني، أن نمتنع عن رشاء مثل هذه األنواع من »السيفونات«؛ فهي رضر 

علينا كمواطنني بضياع واستهالك مياه حمسوبة علينا بدون مربر.
املواصفات  هيئة  تتبناها  وطنية  مواصفات  وضع  طريق  عن  البديل  إجياد  ثانًيا: 

واملقاييس، ثم تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بإيقاف األنواع املستوردة من اخلارج.
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ُذِكَر ُيطَلب من البلديات عدم إعطاء أي ترخيص ألي بناء ال  ثالًثا: بعد حتقيق ما 
يتضمن املواصفات السعودية يف تصنيع »السيفونات«.

فلنسمع  أفرنجيًّا...  ومحَّاًما  عربيًّا  محَّاًما  هناك  أن  عليه  ومتعارف  معهود  هو  وكام 
بالسيفون العريب.
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حتى أنِت يا مصلحة المياه

ليست مقالتي عتاب هرقل عىل بروتس يف ساعة العرسة مع املحبة والعرشة السابقة 
بينهام، ولكن املوقف مشابه عندما اتصل أحدهم بمدير عام الكهرباء املهندس/ سليامن 
اهلل  محاه  دمه،  يف  وشجوهنا  مهومها  الكهرباء  أصبحت  الذي  الرجل  هذا  القايض، 
وحفظه من أخطارها، األخ/ سليامن الذي يستحق كلمة الوفاء والعرفان عىل ضخامة 
مسؤولياته وتباعدها لن يتضجر من أي سؤال قد يكون أحد موظفي الرشكة مسؤواًل 
عنه، لقد قام صاحب السؤال يزجمر وكان صوته صواعق كهربائية متتالية وأنا أستمع 
للمهندس/ سليامن جييبه هبدوئه وأسلوبه اهلادئ، وكانت املشكلة تلك الطفرة الكبرية 
يف التسعرية للفئات الثانية والثالثة، فلربام أن صاحب السؤال حمق عندما جيد فاتورته 
ارتفعت إىل ثالثة أضعاف سعرها مرة واحدة، وكان اجلواب بكل هدوء كم يف منزلك 
من مكيف وإنارة ومروحة... إلخ، وسؤال آخر قد يمتص هذا الغضب: هل منزلك 
من  تتجاوز %7-5  لن  التي  التكلفة  واألسطح؟ هذه  املباين  أساس عزل  مصمم عىل 
فإن  آخر،  وتعقيًبا  منزلك،  استهالك  توفري  يف  فائدة  ذات  تكون  سوف  البناء  تكاليف 
االستهالك  من  حاجتهم  عىل  املحدود  الدخل  ذوي  حصول  ألجل  عملت  الرشائح 
إليه  حاجة  ال  استهالك  كل  ومالحقة  واحلذر  احليطة  الواجب  كان  لذا  األثامن،  بأقل 
يف منزلك. انتهت املحادثة ولسان حال السائل إىل اآلن أنه مل يقتنع، ولعل يف مراجعته 

صحيفة اليوم
1413/2/19 هـ
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للرشكة سبياًل لتخفيض هذه الفاتورة وهذا ما قرأته عىل وجهه.
لكن مشكلة صاحبنا انتقلت إىل مصلحة املياه، هذه اجلهة التي لو قطعت املاء فسوف 
حتدث معركة يف البيت: الِقْدر عىل النار، وأم العيال تغسل املالبس، والعيال يف إجازة، 
يا  املاء،  ُقطِع  بلطنا معظمها مل تسلم من مصيبة املصلحة، لقد  التي  وحتى الشجريات 
َّ به من شدة قبضته عىل  للمصيبة! أرسع صاحبنا إىل عبداهلل أبابطني ويكفي معرفة ما أمَل

الباب الذي كاد أن ينطق »ما ذنبي« عند أبابطني.
لقد استفدت من جتربة القايض، وكيف ال واسمه يطابق فعله، لقد استقبلُت أخينا 
رسيًعا، ولوال املوقف لقبلت رأسه، وأجلسته بجانبي وطلبت له كأس ماء بارد هيدئ 
مر  هلل،  احلمد  يقال...  سوف  مما  محايتي  يف  سبًبا  هذا  يكون  وقد  وغليانه،  فورته  من 

املوقف حتى اآلن بسالم.
صاحبنا هذا لديه فاتورة حتمل نفس املشكلة، وهي تعدد الفئات، ولكن اقتنع أخرًيا 
فهمه  حسب  سألته  لقد  رسيعة...  حسابية  بعملية  والثالثة  والثانية  األوىل  الفئات  أن 
ولغته وترصفه: كم تعتقد أنه يكفي بيتك من وايت ماء كل شهر؟ أجاب: يكفيني مخسة 
وايتات فيها بركة لنا وللعيال وللحوش وحتى الشجريات املظلومة. احلمد هلل وصلنا 
إىل احلل، حسنا... نحن مستعدون أن نعطيك كل شهر من عرشة إىل مخسة عرش وايًتا 
ا. إىل اآلن الرجل مقتنع وراٍض بذلك، وَقبَِل  ولن تتجاوز فاتورتنا اخلمسني ريااًل شهريًّ
السابق والذي مىض  املتخلف من  العداد للفرتة ذاهتا، ولكن ما مصري  بام سجله عليه 
عليه عدة سنوات واملصلحة غافلة عنه؟ يف احلال طلبت من احلاسب اآليل بياًنا بالفواتري 
هذا  عىل  اطالعه  وبمجرد  املرَسلة،  الفواتري  وعدد  الكشف  له  وسلمت  إليه،  املرَسلة 
تنتهي  أن  يتمنى  والتقطيب وهو  الكآبة  انقشعت هذه  املرسلة  الفواتري  الكشف وعدد 

املقابلة، وقال يل بكل هدوء: أال يمكن إمهايل إىل ما بعد أسبوع؟
أحد  بذلك  ُمنهًيا  له،  املاء  بفتح  فوًرا  وأمرت  العبارات  هذه  أسمع  أن  أصدق  مل 
الفصول التي نواجهها يوميًّا وقد تكون املصلحة سبًبا يف بعضها، وهذا ما سوف يرد يف 

مقاالت الحقة.
واهلل املوفق ،،،
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تحلية الماء وأمن األجيال

اعتباره  يف  يضع  ومواطنيه  بلده  خلدمة  واضحة  أهدافه  تكون  عندما  األمر  ويل 
جمموعة اخلطط والتصورات لألهداف املنشودة يف تنفيذ أي خدمة هلذا الوطن، وهذا 
ما حدث يف املوافقات السامية عىل مشاريع التحلية والتي أتت متتالية لكي حتقق اهلدف 
من  البناء  هذا  ويتضح  والغد،  اليوم  أبناء  ملستقبل  بناء  فهي  يمكن،  ما  بأرسع  املنشود 
واقع احلياة املعارصة والتطاحن عىل املياه الذي ال ختلو منه الصحف واألخبار، وكأن 
احلرب القادمة - كام يقولون - هي »حرب املياه«. إًذا لتكن خططنا املستقبلية تتامشى 
مع التصورات التي قد حتصل مستقباًل، ولننشئ - بإذن اهلل - مستقباًل آمنًا وبعيًدا عن 
وقىض،  ر  قدَّ ما  عىل  هلل  واحلمد  األمطار،  ونادرة  أهنار  هبا  ليس  بلدنا  املعتقدات،  هذه 
أراده -  فيام  والربكة  اخلري  نتصور  أن  إال  نعلم  وتعاىل، وال  فيام خيتار سبحانه  واخلرية 

سبحانه وتعاىل - لنا.
وقد أبدلنا اهلل - سبحانه وتعاىل - بعطاء آخر جعلنا من أكرب دول العامل إنتاًجا للامء 
، ولنحمي أجيالنا القادمة هبذه النعمة التي تفضل - سبحانه وتعاىل - علينا هبا،  املحىلَّ
فيام  للقادمني، ولنوظف عطاءنا  تبقى  به علينا من مياه جوفية لكي  أنعم  بام  ولنحتفظ 
يعود باخلري واملنفعة حلارضنا ومستقبلنا، ويكفي أن ننظر إىل ما حققته مشاريع التحلية 
من عطاء هذا الوطن، سواء بإنتاج املاء أو الكهرباء أو تشغيل مئات بل آالف الشباب 

صحيفة اليوم
1413/2/21 هـ      
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السعودي واملشاركة يف إنعاش االقتصاد هبذه املشاريع العمالقة.
فنحن بأسلوبنا هذا حققنا أهداًفا كثرية، أمهها محاية املخزون اجلويف من النضوب 
ماًء  املواطن  بإعطاء  الصحيحة  املكاسب  أهم  وحققنا  البحر،  مياه  من  البديل  بوجود 
املرجوة  األهداف  أحد  يكون  ذاته كاف ألن  واستخدامه، وهذا يف حد  صاحلًا لرشبه 

هلذه املشاريع.
هنيًئا لنا هبذه املشاريع، ودعوة صادقة للحفاظ عىل هذه النعمة برتشيد استهالكها.

واهلل املوفق ،،،
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محل عبده للسباكة الفنية

عبده رجل يعرف كل يشء، ولو ُسِئَل عن صناعة الطائرات لقال نعم أعرف، طبًعا 
كام يقال: »األعمش بني العميان مفتح«، وهكذا أصبح عبده مفتًحا منذ البدء، فمصنع 
لوحة  وعليه  املرت،  نصف   × مرًتا  يتجاوز  ال  املهجورة  العامرة  خلف  املوجود  سباكته 
أقنع صاحبي بسباكته  أكرب مساحة من دكانه، فهو رجل تسويق جيد، وكيف ال وقد 
الفنية، لقد كلفته عامرته ثالثة ماليني ريال وبخل بام قيمته 5% ألجل أن خيرس بعد ذلك 
أضعاف هذا الرقم. عبده بمهارته استطاع أن يقنع صاحبي بعمل سباكة عامرته رشيطة 

أن تكون الدفعة األخرية %5.
مهمته  أهنى  أن  بعد  وضحاها،  عشية  يف   - ولوحته  ودكانه  عبده  أن  عىل  أزيد  لن 
اضطر  فقد  عبده؛  فيه  صّبحه  الذي  صباحه  يندب  أصبح  صاحبي  البلد،  إىل  سافر   -
أطقم  أو  السرياميك  هذا  تزيل  أن  وأشق  أصعب  وما  عبده،  به  قم  ما  مجيع  نقض  إىل 
احلاممات أو التكسري يف الصبات... إلخ »يقولون يف بلدان سام: ال يزاول أحد أي عمل 
املتقدم يف ختصصه، وحسب علمي حتى إعداد هذا  إال برتخيص يشرتط فيه امتحان 

التأبني لصاحبي ليس عندنا مثلهم«.
وإىل لقاء آخر أريدك فيه أن تكون أنت »عبده السباك«.

صحيفة اليوم
1413/2/26 هـ       
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صناعة بدون تلوث

املنقاة إىل مياه اخلليج،  أناقش مسألة ضخ مياه الرصف الصحي  العمل لن  بحكم 
كل  إىل  موجه  موضوعي  لكن  املتخذة،  االحتياطات  رغم  ومهومها  شجوهنا  هلا  فهذه 
إىل  السيارات  زيوت  تغيري  أصحاب  من  ولنقل  الصناعيني،  أصغر  من  صناعي  رجل 
قاعدة  إلجياد  تسعى   – احلكيمة  السياسة  ثم  اهلل  بفضل   - نراها  والتي  املصانع  أكرب 

صناعية هلذا البلد املعطاء.
قدرته -  اخلالق - جلت  أوجدها  طبيعية  بخريات  تنعم   - واحلمد هلل  بلدنا -  إن 
تزخر هبا شواطئنا  أنواعها -  منفعتنا، فهذه األسامك - عىل اختالف  رها ألجل  وسخَّ
من  خالية  شواطئ  من  لدينا  ما  مثل  جيد  ومل  العامل  شواطئ  زار  قد  والكثري  اجلميلة، 

األحجار واملنغصات ومتتاز برماهلا الذهبية ومياهها النقية.
أي  أن  اعتقادي  ويف  عليها،  احلفاظ  كصناعيني  منا  تتطلب  الربانية  اهلبة  هذه 
البعض  يكون  وقد  رضرها،  يف  سبًبا  يكون  أال  جيب  البلد  هذا  عىل  غرية  لديه  إنسان 
جيهل الرضر الذي حيدث عندما يرمي أحدهم فضالت مصنعه أو ورشته يف خطوط 
الرصف الصحي أو البيارات أو حتى نقلها ورميها يف البحر، فهذه الفضالت الصناعية 
حتتوي عىل مواد سامة وتنتقل من كائن إىل آخر، فهي تتجمع يف أجسام الكائنات املائية 
الصغرية، واألسامك الصغرية التي بدورها تنقلها إىل األسامك الكبرية عندما تفرتسها، 

صحيفة اليوم
1413/2/29 هـ
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وقد تنتهي هذه الدورة إىل اإلنسان عندما يتغذى عىل مثل تلك األسامك.
ومنعها  حتاشيها  يمكن  فيها  سبًبا  نكون  قد  التي  اإلنسانية  واملسؤولية  اخلطر  هذا 
املصايد  هذه  بتصميم  املصلحة  قامت  حيث  املخلفات،  هلذه  مصايد  وضع  خالل  من 
بشكل يكفل سالمة الورشة أو املصنع، ويمنع الرضر وتلوث مياه البحر وتلف خطوط 

َمت عىل أن تؤدي الفائدة منها وبأقل األثامن. وحمطات املصلحة، وقد ُصمرِّ
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التعداد السكاني من منظور استهالك المياه

التعداد السكاين يعد قاعدة يف بناء األمة وتأسيسها وفق معلومات صحيحة وثابتة 
ويعد مكسًبا ومطلًبا للوطن، وها هو اليوم - واحلمد هلل ثم الشكر والثناء لوزارة املالية 
- بدأ يف مهمته الصعبة والشاقة للمختصني والبسيطة وامليرسة ألبناء الوطن، سواء من 
املحبة واإلخاء وقد  الوطن  ُيِكّن هلم هذا  املقيمني والذين  أو من اإلخوان  السعوديني 

احتضنهم كأبنائه.
إن احلديث عن التعداد وفوائده وأمهيته حيتاج إىل قدرات وأشخاص مؤهلني للكتابة 
عنه وتأثريه يف نمو وتقدم كل ما هيم امُلواطن. إن أي إنسان يف هذه الدنيا ينشد أن تكون 
وتليفون  وكهرباء  ماء  من  يومية  اخلدمات  هذه  أكانت  سواء  لديه،  متوفرة  اخلدمات 
واملدارس،  كاملستشفيات  مستخدميها  حتديد  بعد  فوائدها  تظهر  خدمات  أو  وغاز، 

وبالتايل األمور األمنية واالقتصادية.
والغرف  اخلاصة  واملؤسسات  احلكومية  املصالح  إىل  حتتاج  النواحي  هذه  وكل 
لذا  التعداد وأمهيته وحتمية وجوده،  إقامة ندوات وحمارضات عن  تتبنى  أن  التجارية 
فمطلوب من هذه اجلهات أن تتحرك لتعطي ثمرهتا خلري ما يفعل لليوم وللمستقبل، 

والذي ال شك من استفادة اجلهات من نتائجه.
وإن كانت وزارة املالية واالقتصاد الوطني تبنت مشكورة هذا الواجب العظيم وفاء 

صحيفة اليوم
1413/3/1 هـ       
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هلذا الوطن، فإننا نرى أن من واجب كل جهة ومؤسسة وُمواطن أن يعطي بعًضا من 
واجبه لوطنه، ليس فقط بتزويد رجل التعداد باملعلومات، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن 
بأن تكون هناك محلة دعائية تعود فائدهتا - كام ذكرت – إىل هذه اجلهات، ولو افرتضنا 
اخلاصة  اإلعالنات  بنرش  املختلفة  القطاعات  هذه  تقوم  أن   - حيدث  ما  أقل  وهذا   -

بالتعداد مقرونة باسمها.
ال شك أن املشاركة من مجيع اجلهات سوف توجد - بإذن اهلل - نوًعا من االنتامء 

والتقارب والتفاهم هلذا اهلدف العظيم وسوف تكون نتائجه - إن شاء اهلل - عظيمة.
َ أثناء خطب اجلمعة أمهية التعداد من حيث الفائدة للمسلمني وأبناء  ويا حبذا لو ُبنيرِّ

الوطن ملا هيم مصاحلهم ومعايشهم.
ونحن يف املصلحة شاركنا مشاركة بسيطة بوضع عبارات إرشادية عن التعداد عىل 
املياه، ومن املعلوم أنه ال توجد دراسة ألي مرشوع وتقدير جدواه وأمهيته إال  فواتري 
عن طريق معرفة من سوف يستفيد منه، ولن يتحقق ذلك إال بمعرفة تعداد من يستفيد 
والرشكات  بمختلفها  واجلمعيات  والصناعية  التجارية  الغرف  أن  لو  حبذا  فيا  منه، 
واملؤسسات اخلاصة والعامة بدأت مسامهتها باإلعالنات بالتلفزيون وبالصحف، وأن 
يكون هلا مندوبون لدى اجلهات املسؤولة عن التعداد حتدد مهامهم ومسامهتهم، وإن 
العنوان فهو  التعداد وخرجت عن صلب  اسرتسلت يف بعض ما يدور بخاطري عن 
ألنني - كأحد أفراد هذا الوطن - أريد نجاح هذا التعداد، فهو هيمني وهيم أوالدي 

من بعدي.
لذا سوف أعود إىل املوضوع وهو التعداد السكاين من منظور استهالك املياه، الدولة 
حفظها اهلل حريصة أشد احلرص عىل راحة مواطنيها وحتقيق املعيشة الراقية هلم، وكان 
أحد سبلها لذلك هو إجياد املاء الصالح للرشب والرصف الصحي السليم، والتعداد 
ألن  الدولة؛  إليه  تسعى  الذي  اهلدف  هذا  خيدمان  سوف  السليمة  ونتائجه  السكاين 
الدراسات والتصاميم سوف تبنى عىل معلومات دقيقة ومدروسة ووفًقا لالحتياجات 
الفعلية، ومن َثمَّ سوف توجه الطاقات املادية والبرشية إىل نواح أخرى املواطن حيتاج 

إليها.
من  املصلحة  ن  ُيَمكرِّ ومدينة  وقرية  حي  لكل  السكاين  التعداد  معرفة  أن  شك  وال 
توفري املاء الصالح للرشب وفًقا هلذه املعلومات، واملالحظ أن هناك تصاميم تعمل عىل 
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أساس نظري متفق عليه عندما ُيفَقد التعداد، وهذه عرضة للزيادة والنقص، وبالتايل 
انخفاض املبالغ أو زيادهتا، وهذا األمر سوف ينتهي - إن شاء اهلل - بمجرد أن تكون 
ة، وسوف يكون تنفيذ املشاريع واالستفادة منها  املعلومات عن التعداد السكاين ميرسَّ

حسبام ُخطرَِّط له وحسب احلاجة الفعلية.
إضافة إىل ذلك فإن املكاتب االستشارية األجنبية سوف تتقيد بام هو موجود حسب 
التي  واحلياة  واقعنا  مع  تتناسب  ال  قد  وبمعدالت  توضع  بأرقام  وليس  االحتياجات 
تعد  أن  للمصلحة  السهولة  من  جتعل  السكانية  الزيادة  معدالت  معرفة  إن  هبا.  ننعم 

دراساهتا املستقبلية عىل ضوء هذه النسبة الثابتة الصحيحة.
أخرًيا هي دعوة إىل اجلهات املختلفة لتَبنرِّي املسامهة يف التوعية ألمهية وحتمية التعداد 
يسجل  سوف  الذي  العظيم  املرشوع  هذا  جتاه  اجلهات  هذه  عىل  وواجب  السكاين، 
إنجازات وزارة املالية ممثلة يف معايل وزيرها الذي أعطى ويعطي الكثري لوزارته. حقق 

اهلل األماين، وحفظ هذا الوطن الغايل من كل مكروه.
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الهيئة الوطنية لحماية المياه

لفت انتباهي ما ُنرش بعدد الثالثاء 1413/2/20هـ بجريدة اليوم حول االكتشافات 
الرشب،  مياه  توزيع  وشبكات  الري  أنظمة  وتطوير  اجلوفية،  املياه  عىل  والدراسات 
واخلطة اإلسرتاتيجية لضخ ونقل املياه العذبة املنزلية باملدن، وهو البحث الذي قام به 
معهد البحوث بجامعة امللك فهد، هذا املعهد الذي وصفه أحدهم بأنه جامعة، والذي 
أمتنى له املزيد واملزيد من النجاح جتاه أعامل البحث، وما أحوجنا إىل هذا التخصص، 
اجلامعة وسعادة  ملعايل مدير  وثناء  فكلمة شكر  ننفق عليه بسخاء،  أن  إىل  وما أحوجنا 

مدير املعهد والقائمني عليه.
إن مسألة املياه وأمهيتها وحتديد اجلهات املسؤولة عنها بحٌث حيتاج إىل دراسة متأنية 
من ذوي االختصاص، والذي نشهده أن الدولة - ممثلة يف خادم احلرمني الرشيفني - 
تعطي هذا اجلانب أمهية ال يستهان هبا، فلقد سمعنا قبل أيام عن املوافقات السامية عىل 
إنشاء حمطات التحلية باجلبيل واخلرب وجدة، إضافة إىل ما هو موجود مسبًقا مما جعلنا من 
أكرب دول العامل إنتاًجا للمياه املحاّلة، ولكي تضمن سياستنا احلكيمة لألجيال القادمة 

احلفاظ عىل مصادر املياه اجلوفية واستغالل مياه البحر.
وهذا أسلوب وزارة الزراعة ممثلة يف معايل وزيرها الذي - رغم ضخامة مسؤولياته 
وتشعبها - جعل للمياه ودراستها املقام األول إىل جانب ما تقوم به مدينة امللك عبدالعزيز 

صحيفة اليوم
1413/3/3 هـ
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للعلوم والتقنية وبقية اجلامعات ووزارة البلديات من جهد جتاه مسألة املياه.
ولكن أكون متفائاًل لكي أقول ليس باإلمكان إبداع مما كان إال فيام يتعلق بسياسة 
عىل  أشدد  جتعلني  معطيات  فلدينا  مصادرها،  وتوحيد  الرشب  مياه  توفري  جتاه  الدولة 

الرأي بعمل ما يكفل محاية هذه املياه واحلفاظ عليها، هذه املعطيات هي:
1( أن اململكة - بحكم موقعها - تقع ضمن جمال املناطق اجلافة من العامل.

2( أن املوارد املائية ُتَعّد الركيزة األساسية يف تطوير القطاعات الزراعية واالجتامعية 
وأيًضا الصناعية.

3( أن معدل استهالك الفرد باململكة لليوم الواحد من أكرب معدالت االستهالك يف 
العامل.

4( أسعار مياه الرشب ُتعد من أقل األسعار املقررة يف العامل.
5( أن القطاعات املستهلكة للمياه سواء الزراعية أو الصناعية معفاة من أي رضيبة.

فقد  ذلك  ورغم  املياه،  من  هائلة  كميات  تستهلك  زراعية  منتجات  هناك  أن   )6
ضمنت الدولة رشاء هذه املنتج رغم هذه اخلسارة من املياه املستهلكة.

عىل  أطلقوا  حتى  املياه،  ختزين  عىل  وتسابًقا  سياسية  تطورات  يشهد  العامل  أن   )7
احلرب القادمة كفانا اهلل رشها »حرب املياه«.

نفكر  نبدأ - وليس  أن  أننا جيب  الرأي  توافقني  املعطيات وغريها، أال  يف ظل هذه 
فقط – يف إنشاء هيئة وطنية حلامية املياه.

البحوث ودراسات  الزراعة ومعهد  أن جتمع خربات وزارة  املهم  ما شئت،  ها  َسمرِّ
اهليئة  هذه  ل  ُتَشكَّ ثم  واجلامعة،  املراكز  وبقية  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
باعتامداهتا املالية لكي جتمع لنا ما تم عمله، وتنفذ ما يلزم تنفيذه، وتتفاعل مع املعطيات 
السابقة وما قد يطرأ من مستجدات، وتنظر بمنظار شمويل لوضع الضوابط والرشوط 

قيد التنفيذ.
هذا ما أرجوه.
واهلل املوفق ،،
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انتبه.. الخطر في منزلك

ن عليك، فاألمر ال يتعدى أن يكون جمرد خزان أكل الدهر منه ورشب، فهو من  هورِّ
شدة هوانه عىل الناس - رغم أمهيته - إما أن يكون حتت األرض غياًبا عن العني، أو 

فوق بيت الدرج تعذيًبا له حتت الشمس املحرقة.
هل سألت نفسك كم مرة تلطفت بزيارة هذا الضيف املقيم بدارك »ما أقام عسيب«؟ 
أليس له حق الضيافة كام لبقية املنافع يف منزلك؟ وما هو »قراه« يف كل 6 أشهر أو حتى 
سنة، إنه ال يتعدى مكنسة حقرية تزيل ما علق به من طفيليات هو نفسه يكره تواجدها 
وهو  اهلل،  سمح  ال  األمراض  لك  ناقلًة  جوفك  دخلت  وقد  هبا  فكيف  جوانبه،  عىل 

يناديك يف كل أزمة من انقطاع ماء أو ضعفه أن تنظر إليه وتعالج كلومه.
قد يكون هو وهذا ما ال يريده سبًبا ملرضك وملن يسكن معك، لذا فحقه عليك أن 
تواس جراحه، وتتكرم عليه هبذه املكنسة التي تزيل أوساخه لكي يكون لك الضامن 

الكايف عن انقطاع املاء.
لقد سمعت أن مصلحة املياه لدهيا االستعداد ألخذ عينات من ماء خزانك تعاوًنا 

منها وتقديًرا خلدمات هذا اخلزان املظلوم، وللعلم... هذه اخلدمة يقولون إنه جمانية.
واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1413/3/9 هـ
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سباك بالصدفة

قدم أمحد - الذي أصبح فيام بعد عبده السباك - من بلده وقد وضع يف أحالمه أن 
ُيْذَكر، وأقسم األيامن املغلظة أن يفهم كل صناعة تدر عليه ربًحا، فهو  يصبح ذا شأن 
املدارس طريًقا غري طريق رعي  الفنية، وقد يكون ال يعرف إىل  املعاهد  مل يتخرج من 

املاشية.
أمحد رجل ذكي وذو مهة عالية، رجل استطاع أن يستغل الفرص، اشرتى له شاكوًشا 
ومنشاًرا وربط وسطه وأخذ يتجول يف األسواق، وما أرسع ما استدعاه صاحبي وكأن 
رين ببعض املسميات  بينهام معرفة قديمة ألنه ناداه باسمه احلقيقي أمحد، وصاحبي َذكَّ
التي تكثر يف بعض بلداننا وكأهنا أصبحت رمًزا هلذه املدينة، وألنني أخذت عىل نفيس 
يف مقااليت املتواضعة أن تنصب عىل جتربتي يف أعامل املياه أو اإلدارة، لذا منعت - عىل 
أقل تقدير - قلمي من اخلوض يف هذا األمر وغريه، رحب أمحد بصاحبي وسأله بدون 
مقدمات: »عندي مشكلة يف دورة املياه، هل من املمكن يا أمحد أن تصلحها، وبكم؟«. 
أمحد مل يطلع عىل دورة املياه ومل يعرف املشكلة، قال رسيًعا: نعم، مستعد أن أصلحها 

صحيفة اليوم
1413/4/8 هـ
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وما تدفعه مقبول. وقلب أمحد يقول: »احلمد هلل، هذه أول فريسة وسوف أصبح أمحد 
بعد  فيام  أصبح  الذي  أمحد  مع  وقصته  صاحبي  مشكلة  بدأت  وهنا  حقيقة«.  السباك 

صاحب »حمل أمحد للسباكة الفنية«.
وإىل هنا ينتهي الفصل األول من هذا »السباك بالصدفة« ليبدأ أمحد يف ممارسة عمله 

بشكل موسع.
واهلل املوفق ،،،
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هل فكرت أن تكون سباًكا؟

من  أفضل  أنه  كام  ذهب«،  »بيكسب  السباك  إن  يقولون  القريبة  البلدان  إحدى  يف 
أصحاب الشهادات كثرًيا. وكيف ال وأمحد السباك استطاع أن يبني له بيًتا ومزرعة يف 
قريته! أمحد السباك هذا الظل الذي ال يستغني عنه أي منزل استطاع بذكائه أن يكون 
زائًرا ملنزلك بني الفرتة والفرتة إلصالح »ما أفسده أمحد« ولو أتى ذلك اإلصالح بأغىل 
تبديل،  األثامن، وحتى لو كان حيتاج إىل ربط ماسورة صغرية قال لك اخلط حيتاج إىل 
وهنا الكارثة؛ كل أوجه اجلامل يف دورة مياهك أو مطبخك سوف يفسدها »أمحد«، سواء 
للتكسري  عامل  إىل  أنك ستحتاج  املهم  احلامم،  أو حوض  املغسلة  مكان  أو  السرياميك 
وفني آخر للبالط، نصيحه لوجه اهلل: ال توافق »أمحد« عىل أن حيرض لك آخرين إلصالح 

هذا اخللل، يكفيك جتربة أمحد األوىل فال تقع يف فخ أمحد الثاين.
ر يف مسألة سباكة منزله وما هي اخلسائر التي يرصفها سواء يف السباكة أو  صاحبي فكَّ
تلك األمور البسيطة يف صيانة منزله، هذه األمور التي يمكن معاجلتها ببساطة وتوفر عليه 
مبالغ كبرية، فقرر صاحبي أن يبدأ هذا املشوار وفعاًل نجح، وبذلك استطاع أن يصبح 

هو عامل صيانة ملنزله واستغنى عن أمحد، خصوًصا أن أمحد مضطر إىل السفر إىل قريته.
فهل فكرت أن تصبح سباًكا ولو ملنزلك؟

واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1413/4/15 هـ
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المشاركة بصالحيات غير ممنوحة

احلكومية  املصالح  معظم  عند  به  ومعمول  معروف  الصالحيات  تفويض  مبدأ 
مشابه  مبدأ  يف  هي  والتجربة  املفرسين،  آراء  اختلفت  مهام  نجاًحا  وأثبت  والفردية، 
قد جتده  اإلداري  املبدأ  املشاركة بصالحيات غري ممنوحة، هذا  للسابق، وهو  ومكمل 
وميول  الرأي وكسب أصوات  لتأييد  أو  لالنتامء  نتيجة  اإلنسانية  املواقف  من  كثري  يف 
اآلخرين وحتفيز األشخاص اآلخرين للمسامهة يف احلالة، وليس - كام يتصور البعض 
إن  النفسية واالجتامعية،  القدرات  النقص يف  أوجه  أو لسد  الذاتية  للسلطات  فقًدا   -
الصالحيات  تفويض  ملبدأ  ومؤيًدا  مسانًدا  وجدته  اإلداري  املبدأ  هلذا  املعايش  الواقع 
يتم عن طريق توجيهات مكتوبة وحمددة، يؤيد ذلك ما حيققه املسؤول من قوة  الذي 
وأن  اجلهة،  أهداف  حتقيق  عىل  مبنية  وترصفاته  أفكاره  دامت  ما  جمموعته  يف  إدارية 
املشاركني يفهمون اللغة اإلدارية التي يتحدث هذا املسؤول عنها، وغالًبا ما تكون يف 

اإلدارة العليا باعتبارها املوجه لتحقيق أهداف املنظمة.
وبالتجربة، نجد أن كثرًيا من األمور اإلدارية جتد هلا حلواًل جيدة ورسيعة وهادفة 
قد ال حتققها بتطبيق مبدأ تفويض الصالحيات الرسمي، ومن التجربة أيًضا وجدنا أن 
للمشاركني  اخلربات  يف  وزيادة  والقدرات،  املواهب  لتنمية  طيب  جمال  املشاركة  مبدأ 
ما  ودائاًم  اجليد،  اإلداري  املناخ  وتوفر  املجموعة  بني  التفاعل  بوجود  األداء  وحتسني 

صحيفة اليوم
1413/4/22 هـ
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ينجح هذا األسلوب عندما يسود جو من التفاعل بني املجموعة، فكثري من املشكالت 
ُحلت عن طريق التشاور دون التقييد باإلجراءات الرسمية، سواء عن طريق اللجان أو 
التفويضات الرسمية يف تنفيذ إجراءات العمل، واملجموعة يف مثل هذه املواقف وحدة 

واحدة الكل متفهم مشكالت اجلانب اآلخر.
أهداف  حتديد  مع  النظر  وجهات  يف  تطابًقا  يتطلب  املبدأ  هذا  تطبيق  أن  شك  وال 
املنهج اإلداري إىل أكثر من  إليها، وال حيتاج هذا  التي ينشد الوصول  واضحة للجهة 

إجياد التفاعل واالنتامء إىل اجلهة واملشاركة املنظمة بني املسؤولني بني وقت وآخر.
واهلل املوفق ،،،  



 103 

أنا والصحافة وربع قرن

اللهم أنزل علينا الغيث

الرجوع  وهو  املطر،  ونزول  الغيث  لطلب  مهامًّ  مصدًرا  لنا  جعل  الذي  هلل  احلمد 
وترك  والصدقة،  الظلم  وترك  املعايص،  من  والتوبة  الكريم،  العزيز  إىل  والترضع 
التشاحن والتباغض فيام بيننا، وعدم االعتامد عىل املاديات فقط، بل هناك ما هو أسمى 
وأفضل من ذلك باتباع اهلدي النبوي الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، 
ل  ُنَفعرِّ وأن  املطر،  نزول  أسباب  أهم  من  واإلحسان  والرب  الصدقة  أن  لنا  بنَي  والذي 

األسباب ونرتك األمر هلل سبحانه وتعاىل، يقول تعاىل: ﴿ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ 
إيامًنا  هناك  أن  دام  فام  اآلية 96،  األعراف  سورة  پ پ پ  ڀ ڀ ڀ﴾ 
فقد  الصدقات،  بفعل  والنار  غضبه  واتقاء  رسوله  وسنة  كتابه  يف  جاء  بام  وعماًل  باهلل 

وعدنا ووعده حق وصدق أن هيبنا الربكات واخلريات من السامء واألرض.
ما أعظم رشع اهلل! وكأن لسان احلال يقول: مهام فعل اإلنسان من مسببات إلنزال 
املطر مثل املطر الصناعي وتكثيف اجلو وحتويل جماري األهنار وإنشاء السدود وعمل 
الترشيعات والقوانني للمياه، كل هذه رغم فائدهتا إال أن هلا نتائج خطرية، وقد يكون 
الدول وحتى بني  للحروب بني  قد تكون سبًبا  بعضها غري ملموس يف احلال، ولكن 
األفراد وبعضهم البعض. كم سمعنا وقرأنا مشاكل الدول يف جريان األهنار واستغالل 

مياه البحار وإنشاء السدود، حتى قيل إن احلرب القادمة هي حرب املياه.

صحيفة اليوم
1413/4/29 هـ             



 104 

أنا والصحافة وربع قرن

إن ديننا احلنيف أعطانا مصدًرا آمنًا خيتص بنا وَتُكون نتائجه الربكات من السامء، 
واشرتط يف ذلك أن ندعوه ونخلص النية له. فاللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، 
فقد دعوناك كام أمرتنا فاستجب لنا كام وعدتنا، اللهم فامنُن علينا بمغفرة ذنوبنا وإجابتنا 

يف سقيانا وسعة أرزاقنا.
فهاّل عدنا إىل اهلل وتركنا املعايص، واحلمد هلل القائل: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ 
القائل: ﴿ٺ  سورة األعراف اآلية 23، واحلمد هلل  پ پ ڀ ڀ  ڀ﴾ 

ٺ ٺ﴾ سورة غفر اآلية 60، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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تأمالت حول مؤتمر الخليج األول للمياه

إقامة هذا املؤمتر بأرض اخلليج فريد من نوعه يف عاملنا اخلليجي، هذا اخلليج الذي 
أصبح رمًزا للكثري من املتغريات ومطمًعا لكل حاسد، فاململكة بقيادة حكومتنا الرشيدة 
التي تطبق رشع اهلل وسنة رسوله  سبق وأن أعدت عدهتا حتسًبا ألي توقع قد حيصل 
يف شح املياه أو ألي ظرف قد يطرأ، حتى أصبحنا أكرب منتجع للمياه املحاّلة، وأنشأنا 
آبار  حفر  وسدود  وخزانات  وشبكات  حمطات  من  اخلدمات  ألداء  األساسية  البنية 

احتياطية، وجعلنا التحلية - رغم ضخامتها - رائًدا آخر بجانب استعداداتنا السابقة.
 يأيت مؤمتر اخلليج األول للمياه ليضيف بشمولية أكثر لدول اخلليج بعمل توصيات 
شاملة ومهمة يف حالة موافقة دول اخلليج ممثلة يف جملس التعاون اخلليجي عىل تطبيقها، 
وهذا ما ننشده، وهو أن يتبنى املجلس وضع هذه التوصيات ضمن الربامج التنفيذية له، 
وكنت أمتنى أن يكون هذا املؤمتر كبداية متخصًصا يف موضوع حمدد مثل مياه الرشب، 
هذا املوضوع الذي يشغل فكر أهل اخلليج ملا له من أمهية صحية وأمنية، وليس معنى 
ذلك اإلقالل من هذه التوصيات بقدر الرغبة يف التخصيص، وحتى تعقد اجتامعات 
الحقة متخصصة يف نوعيات املياه كمياه الزراعة + الرصف الصحي + مياه الصناعة 
+ مياه التحلية + ترشيد االستهالك. وأهم من ذلك توحيد اجلهات املسؤولة عن مياه 

الرشب يف كل دولة.

صحيفة اليوم
1413/5/9 هـ
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أميل أن يعد ذلك رجاء مرفوًعا إىل »مجعية علوم وتقنية املياه« صاحبة الفكرة، وعىل 
ا ومتخصصة  رأسها سعادة الدكتور عادل بوشناق أن تكون االجتامعات الالحقة سنويًّ
هذه  تنفيذ  متابعة  املياه  وتقنية  علوم  مجعية  أعضاء  إىل  يوكل  وأن  املياه،  أمور  أحد  يف 

التوصيات ُكلٌّ يف بلده.
حتية إعزاز جلمعية علوم وتقنية املياه التي تبنت هذا املؤمتر، وآمل أن يتجدد اللقاء يف 

مؤمترات أخرى ببقية دول جملس التعاون.
واهلل املوفق ،،،
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متاح المتاح

لو سألتك سؤااًل بسيًطا: كم تستطيع أن ترشب من كأس ماء يف اليوم؟
نفسك  أرغمت  ولو  كؤوس،   5 إىل   3 بني  ما  فهي:  بسيطة،  أيًضا  اإلجابة  لكانت 
عىل أن ترشب من 30 إىل 50 كأس ماء يف اليوم لتصورت أن يف ذلك تعذيًبا قد ينهي 

حياتك ال سمح اهلل.
هذا املثال يعطينا تصوًرا عن أننا فعاًل نستهلك عرشة أضعاف حاجتنا، وال أجد من 
أنه  األول  ُمّر:  وكالمها  أمرين  أحد  إال  الوطنية  الثروة  هلذه  املهول  االستنزاف  هلذا  مربر 
َأِمَن  ما يسمى »من  دائرة  يقعون حتت  فهم  املياه،  ليست هناك عقوبات صارمة ملستنزيف 
العقوبة أساء االستهالك«، أو أننا كمسؤولني عن املياه وكإعالم مقرصون جتاه التنبيه ونرش 

الوعي بني املواطنني واملقيمني بأمهية ودور هذه املياه يف حياتنا وحياة أبنائنا من بعدنا.
إذا كانت الدولة مل تبخل جتاه تنقية مياه البحر وإيصاهلا عذبة إىل منازلنا، فهل من 
حق هذا اإلنجاز أن هنمله وأن نعتربه كام يقال: »املاء السايب يعلم االستنزاف املائل«.
إن املاء املنتج واملستخدم بتعقل وحرص عىل املصلحة العامة يكفي لكل مستهلك.

إًذا لدينا كمية مياه متاحة لعدد معني من الناس، وعلينا أال نتجاوز بأخذ ما ليس لنا، 
وأن نرتك لآلخرين نصيبهم وحقهم يف هذا العطاء.

واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1413/5/13 هـ
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صدق أو ال تصدق

من  بعًضا  فسأعطي  الصحي  والرصف  الرشب  مياه  إدارة  عن  مسؤواًل  دمت  ما 
تصورايت، علاًم بأن ميويل يف الكتابة اخلاصة خمتلفة متاًما عن عميل هذا، ولكن الواجب 
حيتم هذا عيّل، وأعتقد أنه عىل كل مسؤول أن يعطي بعًضا من جتاربه ما دام فيها نفع 

للمجتمع.
الكل وال شك ينشد النظافة واخلروج باملظهر اجلميل، ويكثر ذلك إذا كان هو أو 
هي يف ريعان الصبا، فاالهتامم باجلامل يظهر يف كل يشء، ومن هذا اليشء نظافة األسنان 
واعتياد حلق العوارض ولن أقول الذقن، لقد قمت بمعادلة رسيعة بأن أقفلت غطاء 
حوايل  منه  استغرق  والذي  عارضه،  حيلق  صاحبي  كان  عندما  اليد«  »مغسلة  املغسلة 
املغسلة  منها  بغزارة اشتكت  ينهمر  املاء  الوقت كان  10-15 دقيقة، طبًعا خالل هذا 

قبل أن أترصف أنا ترصًفا ال يليق مع صاحبي.
لقد امتألت املغسلة عدة مرات، املاء هُيدر وصاحبي ينظر يف املرآة ويتفحص وجهه 
يمنة ويرسة، وهو غافل متاًما عن هذا املاء املضيع وبدون استعامل، وزاد الطني بلة عندما 
بدأ يف تنظيف أسنانه، لقد استمر ذلك حوايل 3-5 دقائق وهذا النزيف اهلادر يذهب 
هباًء. لقد حسبت وبصورة عاجلة كمية املياه املضيعة فقدرهتا بحوايل مخسة »جوالني« 
املاء  صنبور  إغالق  إما  أمرين:  بأحد  مشكوًرا  يكتفي  أن  صاحبي  بإمكان  وكان  ماء، 

صحيفة اليوم
1413/6/6 هـ
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عند عدم االستعامل، وهذا لن يكلفه أكثر من أن يمد يده أو يدها الكريمة إىل الصنبور 
إلغالقه وفتحه عند احلاجة، ولن يزيد استهالكه عن جالون واحد، أو »الرأي الثاين« 
وهو وضع إناء خاص لن تزيد كميته عن 4/1 جالون ينظف به أسنانه أو حيلق شعر 

وجهه. 
ألف   62 حوايل  وعددهم  اخلرب  سكان   4/1 أن  حسبنا  لو  الطريقة  هبذه  املهم، 
يتخذون هذا اإلجراء يوميًّا فسوف نوفر يوميًّا حوايل ربع مليون جالون، وهذه الكمية 

تكفي الستهالك أكثر من مخسامئة منزل هم يف حاجة إىل هذه املياه.
فهل من مستمع؟ هذا ما أرجوه.
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كنت في زيارة لمحطة التحلية بالجبيل

الرئيس العام ملؤسسة  بالغنيم  بدعوة كريمة من معايل الدكتور فهد بن عبدالرمحن 
ه  التحلية ملديري املصالح باململكة كنت أحدهم، بل قد أكون املشاغب منهم الذي رَسَّ

ما رأى ومتنى أن يكون لديه مثلام لدهيم وبال شك »بدون زوال ما لدهيم«.
املهم، بعد كلمة إضافية من األخ فهد واألخ عبداهلل احلصني عن مشاريع التحلية 
ما يشغل فكري وهاجيس،  فإن هذا األخري  اهلل،  بإذن  منها والالحق  السابق  باململكة 
ًبا بحرف الياء وليس النون املمدودة، فكل نونة ومدة هذه املشاريع  وعندما أكتب معقرِّ
عىل شاطئ اخلليج هي بحجم اجلبال الرأسية، حتى إن سيارات النقل متيش من حتتها 
وأنا أنظر حمدًقا بل »مدرباًل« بيدي حتى أحلق بأقىص ارتفاع، فأنا مل أتصور – كمواطن 
عادي – أن املاء الذي يصلني عذًبا زالاًل حيتاج إىل كل هذه املشقة وهذا اإلنفاق، لن 
أعطي هذا املرشوع حقه من الوصف هبذه العجالة، ومتنيت أن أخي فهد وهو من تشع 
يف روحه ونفسه طموحات الشباب، والذي يبتعد عن املدح والثناء بدليل أن أحدهم 
املرشوع  هذا  إقامة  يف  سبًبا  كان  من  عىل  بالثناء  فوًرا  بادر  املرشوع  هذا  امتدح  عندما 

ذ قبل جميئه. والذي ُنفرِّ

صحيفة اليوم
1413/1/2 هـ
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أقول متنيت أن خيصص يوًما يف األسبوع أو لكل زائر ملدينة اجلبيل لكي يعرج عىل 
هذا املرشوع، ولينظر كل مواطن ومقيم ما هي الصعاب والعقبات التي تسبق وصول 

املاء إىل منزله.
إنني يف هذا املقام أمتدح وأثني عىل هذه اجلهود التي كانت وال يزال معايل الدكتور 
خادم  عنها  تكلَّم  طاملا  كريمة  توجيهات  ظل  يف  هلا  وسنًدا  داعاًم  شيخ  آل  عبدالرمحن 
احلرمني الرشيفني ورضب هبا املثل يف اإلنفاق واإلنتاج، حتى أصبحنا أكرب منتج للمياه 

ة يف العامل، وأصبحت حمطة اجلبيل عمالًقا للمياه املحاّلة يف العامل. املحالَّ
أخرًيا هنيًئا لنا بالشباب الذي يدير هذا املرفق، والذي رأينا يديه الكريمتني ملطخَتني 

بالزيت وهو منهمك إلصالح عطٍل ما ألجل أن يصلنا املاء.
واهلل املوفق ،،،
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حوار مع عبداهلل بن محمد أبابطين

بعيًدا عن مناخ املسؤولية الوظيفية نحاول كل أسبوع أن ندلف إىل 
قلب مسؤول قبل أن ندلف إىل مكتبه، وجدنا القلوب رحبة وكان احلوار

زنا أن تكون مزجًيا بني رصحًيا، فعدنا بتساؤالتنا وإجاباهتا التي ركَّ
مسؤوليات الضيف وحياته اخلاصة والعامة.

من أنت ؟

سدير،  بروضة  1367/7/19هـ  مواليد  من  أبابطني  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  عبداهلل 
متخصص يف اإلدارة العامة ودراسات عليا من أمريكا سنة 1394هـ، امليول الشخصية هي 

دراسة ما يتعلق بتاريخ نجد، لدي مكتبة أعتز هبا كثرًيا وأحب الزراعة حب الشجرة للامء.

صحيفة الجزيرة
1413/11/1 هـ
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أول عمل تقومون به عندما تصلون إىل مكتبكم ؟
أبدأ  الصباح  ويف  سياريت،  مقود  أمام  دفرت  عىل  املالحظات  بعض  أسجل  ما  غالًبا 

بتنفيذ ما ُكتب.

الغزو الثقايف 
ما رأي سعادتكم يف التايل: الغزو الثقايف عرب األقامر الصناعية ؟

فيجب  ديننا  مع  يتعارض  أن  وبمجرد  مطلوب،  أمر  فهو  وتثقيف  خري  فيه  دام  ما 

التصدي له مهام كان نوعه ومصدره، وألنه مفروض »غزو« فيجب االستعداد له من 

الداخل، وهذا لألسف مل يتحقق حتى اآلن.

الواسطة ؟
الواسطة ال مفر منها، املهم أال تكون عىل حساب اآلخرين.

الرشوة ؟
الرشوة مرض اجتامعي ُيقىض عليه بإشباع حاجات اآلخرين حتى ال يضطروا إليها.

الزيارة بدون موعد مسبق ؟
لألسف، اليوم ما عاد هناك أحد يزور سواء بموعد أو بدون موعد، والزيارة بدون 

موعد ال بأس هبا إال يف ثالث حاالت أتركها لفطنة القارئ الكريم.

الزيارة يف مقر العمل ؟
الزيارة يف مقر العمل تضاف إىل عدد الساعات الضائعة من الدوام ما دام ليس هناك 

عمل.

املوظف املبدع ؟
دلني - وأنت اخلبري - بامدة يف النظام ملكافأته.
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الصحافة

صحافة اليوم ؟

خد وخل.

ماذا تعني هذه الكلامت لسعادتكم ؟

التأخر عن الدوام ؟

أعطني إنتاًجا وأنا كفيل بالباقي.

اإلجازة اإلضطرارية ؟

أرى إلغاء كلمة اضطرارية ألهنا أصبحت حًقا مكتسًبا.

الدورات التدريبية ؟

مطلوبة

عمل املرأة ؟

يا ابن احلالل عساها تقوم بزوجها وأوالدها وبيتها... وبركة..

التقاعد

سن التقاعد ؟

استبِدلوا كلمة التقاعد بكلمة ألبق وأنسب مثل سن التكريم.

البريوقراطية ؟

ياكثر ربعها.

السفر ؟

البأس للبالد اإلسالمية أو لكسب.
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العلوم يف البالد األخرى ؟

السياحة الداخلية ؟

جيب تشجيعها وبذل األموال احلكومية واألهلية يف استثامرها.

الصداقة ؟
خري جليس يف الزمان كتاب.

اليوم الوطني للملكة ؟

يذكرين بأجمادنا وبفضل اهلل ثم امللك عبدالعزيز عىل هذه األمة.

استاذ اجلامعة السعودي ؟

استاذ اجلامعة السعودي ننظر له بعني االحرتام إذا اقرتن عمله بتقوى اهلل والتمسك 
بالعقيدة.

إذا اختلفت رغبة أحد أبنائك يف اختيار مساره أو ختصصه عن رغبتكم، ماذا يكون 

ترصف سعادتكم؟
النصح واإلرشاد ومتابعته والدعاء له.
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ماهو أول عمل تقومون به عندما تتمتعون بأجازتكم ؟
جتهيز بعض الكتب والسفر إىل »روضة سدير«.

ماذا تعني األجازة لسعادتكم ؟
إلغاء كل االلتزامات وهذا ما مل يتحقق يل.

لو حدث أن أخطأ أحد املوظفني، ما أول عمل تقومون به؟
يعتمد عىل درجة اخلطأ وعموًما اإلصالح ما استطعت.

متى تشعرون بلحظة سعادة غامرة ؟
عند السجود هلل وعند ابتسامة الوالدة حفظها اهلل.

ومتى تشعرون بلحظة أمل ؟
عندما تفوتني فرصة عمل اخلري.

املجاملة 

هل للمجاملة مساحة يف تعاملكم ؟
نعم 

اهلواية التي حتبون أن متارسوها يف أجازتكم أو وقت فراغكم  ؟
القراءة واألعامل الزراعية والتجوال يف الرباري.

حكمة حتبون ترديدها ؟
سورة  ڀ﴾  پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  قوله 

احلج اآلية 1.

هل تتذوقون الشعر ؟ وأي صنوف الشعر يشدكم أكثر من غريه ؟
الشعر العريب وشعر أهل نجد.

هل مارسمتم العمل الكتايب ؟
حماوالت يف جمال العمل.
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العقد الفريد 

َمن ِمن الكتاب يشدكم حرًفا وطموًحا؟
ابن عبدربه يف كتابه »العقد الفريد«.

ما الفرق بني احللم واألمل يف نظركم؟
الصالح  بالعمل  الفانية  الدنيا  الرجاء يف هذه  فهو  األمل  أما  باليقظة،  ينتهي  احللم 

والقبول من اهلل عز وجل.

بيت من الشعر تتغنون به دائاًم؟
يعجبني قول الشاعر:خفف الوطء ما أظن أديم األرض إال من هذه األجساد.

أغىل هدية تلقيتها ؟
كتاب قديم ألحد أجدادي له ثالثامئة سنة.

كتاب إداري قرأته أكثر من مرة ؟
»املاوردي« يف كتابه األحكام السلطانية.

آخر كتاب قرأته ؟
الصارم املشهور عىل أهل التربج والسفور للشيخ محود التوجيري.

احلياة الوطيفية

سلوكيات وظيفية تزعجكم ؟
تأخر معاملة باإلمكان إهناؤها فوًرا.

ماذا استفدتم من جتربتكم الوظيفية ؟
االطمئنان بأنني أديت واجبي جتاه بلدي.

يف نظركم ما الطريقة املثىل الختاذ القرار اإلداري؟
حتري الدقة والنتائج الصحيحة هلذا القرار.



 118 

أنا والصحافة وربع قرن

متى يكون االجتهاد خاطًئا؟
ما دام جمتهًدا فخطؤه معذور.

كم نصيب النوم من يومكم؟
4-5 ساعات.

شخص مازالت ذكراه عالقة يف ذاكرتكم ؟
. والدي حممد 

الروضة 

متى حتب أن ختلو بنفسك ؟
عندما أكون يف الروضة.

برنامج هتتمون بمتابعته يف التلفزيون السعودي ؟
أي برنامج له عالقة بالطبيعة 

برنامج هتتمون بمتابعته يف اإلذاعة ؟
برنامج »نور عىل الدرب«.

هل للصحف مساحة من وقتكم ؟
نعم.

ماذا تقولون هلؤالء: مدير شؤون املوظفني؟
الرسعة يف خدمة املوظفني.

موظف السنرتال ؟
اختيار العبارات اللطيفة يف الرد.

موظف يتعلق عمله بمقابلة اجلمهور ؟
الصرب وقبول العذر.
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مدير املكتب ؟
اإلنجاز الرسيع.

السائق اخلاص ؟
عدم الرسعة وصيانة السيارة.

عيوب املديرين 

ماهي عيوب بعض املديرين يف نظركم ؟
احتكار الصالحيات.

ما الفرق بني املوظف قدياًم وحديًثا؟
يصعب الرد عىل هذا السؤال.

أمجل مدينة حملية زارها سعادتك ؟
عنيزة.

أمجل مدينة دولية زارها سعادتكم عرب رحالتكم املاضية ؟
لوس أنجلوس.

موقف ما زال عالًقا يف خميلتكم؟
. آخر لقاء مع والدي 

أبرز السلبيات اإلدارية يف نظركم ؟
استخدام النفوذ.

إذا ُدِعيتم إىل حضور ندوة أو مناسبة اجتامعية يف وقت واحد أهيام تفضلون؟
يعتمد عىل أصحاهبا.

هل ختصصون جزًءا من وقت املنزل إلنجاز أعامل املكتب؟
كثري.
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كلمة أخرية: َمن أنت مرة أخرى؟
أنا العبد الذليل لربه عبداهلل بن حممد أبابطني من عايذ من قحطان، جدنا األول 
ًفا  مؤلَّ وَألََّف  القضاء  أربعامئة سنة، وتوىل  قبل  أبابطني  بن عبداهلل  الشيخ عبدالرمحن 
ُيَعّد من أقدم املؤلفات الرشعية ال يزال موجوًدا عندي، ونسبي ألمي اجلوهرة بنت 
األمري حممد بن مايض توىل أبوها  اإلمارة يف كثري من بلدان اجلزيرة يف عهد امللك 

عبدالعزيز.
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األقالم المأجورة

1414/2/27هـ  وبتاريخ  شيخي«  »حدثني  زاوية  يف  اجلارس  جارس  األستاذ/ 
أن  جيب  احلي  زامر  أن  يف  ورغبته  ُينرَش  ما  جتاه  السعوديني  الكتاب  موقف  عن  تكلَّم 
يطرب، ورغم أنني لست من هؤالء الذين أعطوا القدرة عىل تصوير املواقف كام حدث 

بالنسبة إليه.
لربام أجدين نظرت إىل اإلجابة من جانب واحد ألنني أثق متاًما أن اجلارس لو سأل 
شيخه كام ورد املسعى بالزاوية لكانت إجابة شيخه ما ييل: ليست هذه األوىل التي ينعق 
أو  تسخر  أن  اخلفافيش  هذه  أمثال  تستغرب  فال  األخرية  تكون  ولن  الناعقون،  فيها 
تسخر للنيل من هذا البلد اآلمن أهاًل وحكاًما. وكام يقال: »كل ذو نعمة حمسود«، فال 
بد أن يكون هناك حساد وناقمون لبلد وصلت إىل درجة من السمو، سواء يف العلوم أو 

الصحة أو اخلدمات وجاوزت معظم الدول.
أكاذيب  من  يكتبون  ما  لقاء  باالستالم  موعودون  أو  استلموا  قد  أناس  هؤالء 

وافرتاءات،
هذه اخلفافيش أرض هبا النور لذا أخذت تبحث عن رزقها يف املياه العكرة، هؤالء 

أمنيتهم أن ُيكَتب عنهم ألن يف ذلك إبراًزا هلم فيزداد ما يستلمونه عن ذلك.
اطمئن، فكتابنا ومثقفونا مل يرتكوهم جنًبا كام أرشت، فلقد عرفوا احلقيقة وعرفوا 

صحيفة اليوم
1414/3/4 هـ       
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أن هذه األقالم قد استلمت ما تكتب أو تدعي وزال عنها احلياء »إذا مل تستح فاصنع 
ما شئت«.

ولقد حدثني شيخي أنه زار يف إحدى الدول مكتًبا لطباعة الكتب، فأطلعه املسؤول 
ا وقدًحا يف إحدى الدول العربية، فقال له شيخي: »يا رجل  عىل مقاالت وكتب تنرش ذمًّ
هذا عيب وأنتم عرب«. فأجاب هذا املأجور: »من ذلك نسرتزق«. ولن أبحث طوياًل 
بعيد  أو من  الصعاليك من قريب  إىل هؤالء  فإن جمرد اإلشارة  لذا  العبارة،  حتت هذه 

مدعاة لوضع قيمة هلم، وهذا ما ال نريده. اجعلهم يموتون بغيظهم.
ويقول الشاعر:

أبى اهلل أن أرضــى بعــرض خسـيسوإن رمــاين يومــًا خسـيس بجهـــله

وال خــري يف وجـــه إذا قــل مــــاؤهإذا قــل مـــاء الوجــه قـل حـيـــاؤه

: ويقول عيل بن أيب طالب 
»إن السفيه إذا اعرتضت عنه اغتمَّ فِزْده إعراضا«.

يقول شاعر آخر:

أين فـظـــن  الــسفـــيه  عـن  عـييت ومــا عـييت عــن اجلــــوابسكـت 

أشـــد عـىل السفـــيه مـن العــــذابمتــاركة السفــــيه بـــال جـــــواب

ولن تكون مثل ما قيل:

دنيئــــــا ســــواءإذا جــــاريت يف خلــــق  جتــــاريـه  ومـــن  فــأنـت 

فاترك يا أخي السفهاء دائمي النباح، هكذا حدثنا أشياخنا.
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رسالة من مسؤول

الرسالة األوىل:

باألمس صدر توجيه من سمو أمري املنطقة الرشقية وأعضاء جملس إدارة املصلحة 
عىل ما عرضناه بشأن تزويد مواطني الرشقية باملياه املحالة بواسطة شاحنات املياه.

وهذه سوف تتم بأن يتقدم املواطن إىل مقاول تشغيل هذه الشاحنات بطلب الكمية 
 347 املكعب  »املرت  مكعب  مرت  كل  عن  رياالت   6 مبلغ  تسديد  مقابل  حيتاجها  التي 

جالون ماء«.
وما أريده هنا هو أن أبني للمواطن الكريم أن هذا املاء حمىلَّ بدرجة عالية، وليس 
مثل املياه التي تضخ إىل الشبكة أو مياه املصانع الوطنية ؛وذلك ألجل تسهيل اخلدمة 
للمواطن الستعامالته اليومية يف الشاي والقهوة والطبخ، أما الرشب فأنصح املواطن أن 
يضيف إليه ما ال يقل عن 3/1 الكمية من الشبكة حتى يكون هناك تعادل يف العنارص 
ة مبارشة،  التي حيتاجها اجلسم، وليس صحيًحا ما يقوم به البعض من رشب املياه املحالَّ
إىل األمالح واحلديد والفوسفات...  العادية ألن اجلسم حيتاج  باملياه  يلزم خلطها  بل 

وهكذا.

صحيفة اليوم
1414/4/27 هـ



 124 

أنا والصحافة وربع قرن

رسالة من مسؤول

الرسالة الثانية:

ة التي سوف نقوم بنقلها إىل منزلك حتتاج إىل خزان بالقدر الذي تراه  ألن املياه املحالَّ
كافًيا الستخدامات منزلك، فالذي أراه أن يكون اخلزان من النوع غري القابل للصدأ؛ 
ألن الصدأ له آثار سيئة عىل الصحة وعىل اجلسم، كذلك حاول قدر املستطاع أن يكون 
اخلزان يف مكان آمن بعيًدا عن األطفال، ويا حبذا عدم وضعه عىل األرض مبارشة، بل 
يكون عىل ارتفاع ال يقل عن »50 سم« ألجل سهولة نظافة أسفل اخلزان، فهو غالًبا ما 

يكون قاباًل لتجمع األوساخ واألوراق حتته.
مع رجاء مالحظة إغالقه بصورة مستمرة وليس فقط وضع الغطاء بدون إحكام، 
بل التأكد من أن الغطاء موضوع بشكل سليم حتى ال يكون عرضة لألتربة واحلرشات.
وثمة يشء آخر وهو أن يكون للخزان ميل بسيط جهة فتحة التنظيف حتى يمكن 

تنظيفه بسهولة.

صحيفة اليوم
 1414/4/28 هـ
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رسالة من مسؤول

الرسالة الثالثة:

بعمل  تقوم  أن  أراه  فالذي  املاء،  شاحنة  تواجد  أثناء  احلضور  إىل  تضطر  ال  حتى 
ماسورة 4 بوصات خارجة من أعىل اخلزان إىل جدار السور وعليها غطاء من اخلارج، 
سوف  وهذا  خزانك،  إىل  مبارشة  املاء  وضخ  الغطاء  هذا  فتح  سوى  السائق  عىل  وما 
يغنيك عن دخول السائق إىل املنزل أو الغلبة التي ستجدها يف عملية تفريغ املاء، علاًم 
ة،  بأن هذه - إن شاء اهلل - حالة مؤقتة سوف تنتهي بانتهاء املرحلة الثالثة للمياه املحالَّ
ل مسألة حضورك  وال شك أن التنسيق مع املصلحة يف األيام التي تريد املاء هبا أمر يسهرِّ

وكسب الوقت.

صحيفة اليوم
1414/4/29 هـ
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رسالة من مسؤول

الرسالة الرابعة:

بحمد اهلل أنت تستفيد من املياه العادية لالستخدام العادي من غسيل وتنظيف وري 
املهم أن تسلم من مشاكل  العامة وبأسعار زهيدة،  الشبكة  احلديقة وهكذا عن طريق 
»مع  والقهوة والرشب  الشاي  لغرض  ة  مياه حمالَّ أيًضا  لديك  واليوم  املياه،  توفر  عدم 
العادية لتوفر  باملياه  املاء يف حالة الرشب  مالحظة ما ورد برسالتي األوىل، وهو خلط 
العنارص التي حيتاجها اجلسم«، هذه املياه قامت املصلحة بتعقيمها حفاًظا عىل صحتك 
وسالمتك، ومن حقنا عليك أن تساعدنا عىل عدم اإلرساف، ال أقول اقتصد يف املاء 
بقدر ما أقول ال ترسف يف املاء؛ فإن اهلل ال حيب املرسفني، كام أن هذه املشاريع أقيمت 

ألجلك، فارفق هبا عافاك اهلل.

صحيفة اليوم
1414/5/1 هـ 
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رسالة من مسؤول

الرسالة اخلامسة:

املاء، وهي 6  املصلحة واملقاول وقيمة  ة مكتوب عليها اسم  املحالَّ املياه  شاحنات 
رياالت لكل مرت مكعب، ومركب عليها عداد يعطيك حاجتك من املاء ويأخذ القيمة 

املقابلة، ومن واجب السائق أن يعطيك ما تطلبه حسب الكوبونات التي طلبتها.
تبلغنا  أن  املقاول من حقنا عليك  أو  املصلحة  ُذِكَر أعاله من مندويب  ملا  أي خمالفة 
عنها؛ ألن يف هذا إصالح لنا وحسن أداء خلدمتك، ورقم التليفون جتده عىل الشاحنة، 

ولك منا جزيل الشكر. هكذا يكون املواطن الصالح.

صحيفة اليوم
1414/5/2 هـ
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رسالة من مسؤول

الرسالة السادسة:

يتيرس ذلك  املطلوب وقد ال  الوجه  تأدية خدماهتا عىل  املصلحة حريصة جدًا عىل 
أحيانًا لعدة أسباب ومن هذه األسباب ما خيفي عىل املصلحة أن تقوم به لتقديم خدمة 

أفضل فهل تساعدنا ياأخي الكريم أن توجهنا ملا تراه أفضل.
املسؤولني ومني شخصيًا وسوف  من  ُتدَرس  تقدمها سوف  أية مالحظة  أن  تأكد 
نناقشها معك شخصيًا بكل ترحاب وماعليك إال أن تتصل سواء تليفونيًا أو باحلضور 
)ملكتبي( أو أحد زمالئي املختصني أقول هذا الكالم ألننا مرتبطون معك يوميًا هبذه 

اخلدمة والنريد أن تتغري صورة املصلحة إال إىل األفضل دائاًم.

صحيفة اليوم
1414/5/5 هـ
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رسالة من مسؤول

مشروع العلب الفارغة

َثمَّ  الفارغة ومن  العلب  لـ »هيئة اإلغاثة اإلسالمية« مهمته مجيع  أعجبني مرشوع 
بيعها، وإن شاء اهلل مستقباًل تصنيعها لصالح املسلمني، فتحية إكبار للقائمني عىل هذه 

اهليئة، وال حرمهم اهلل األجر والثواب.
تساءلت مع نفيس: حتى العلب الفارغة تؤَجر عليها، ما أروع وأفضل هذا الدين! 
وما أروع أن نتكافل ونتعاون ونتآزر حتى يف أبسط األمور! فهذه العلبة التي ُتْرَمى بل 
قد تكون عبًئا عىل صاحبها وعىل املنشأة وعىل من يقوم بجمعها، تتحول هبذا املرشوع 

إىل عمل خريي برجاء الثواب من العزيز الكريم.
حقيقة جيب أن نشارك يف هذا األجر، وهذا ما أريده يف هذه العجالة، أمتنى من كل 
صاحب منزل أو مطعم أو بقالة أو مسؤول مدرسة أن خيصص صندوًقا هلذه العلب، 
وال شك أننا بعد أيام سوف نجمع كميات هائلة كان مصريها »حمرقة البلدية«، أمتنى 
أن تقوم هيئة اإلغاثة بتوزيع صناديق خاصة هلذه العلب وبفتحة مناسبة للعلبة جتمع 

كل فرتة.
أمتنى أن تساهم البلديات - وهي السباقة ملثل هذه األمور- يف أن جتعل من مهامهتا 
اجلهات  إىل  إرجاعها  ثم  للهيئة  وتسليمها  الصناديق  هذه  نقل  املخلفات  مجع  أثناء 

املستفيدة منها مرة ثانية.

صحيفة اليوم
1414/5/14 هـ



هذه  بصنع  البالستيك  مصانع  بتكليف  املحسنني  أحد  يقوم  أن  أمتنى  وأخرًيا، 
موازين  يف  ذلك  جيعل  أن  الكريم  العزيز  من  راجًيا  اهليئة،  لصالح  وتكون  الصناديق 

حسناته.
واهلل املوفق ،،،
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روضة سدير.. الشكر لمستحقيه

ألن الروضة نبض القلب وقرة العني فقد اخرتنا هلا من يزينها ويسجل تارخيها، فكان 
اللقاء مع معايل الدكتور حممد سعيد القحطاين الذي مل يرتدد يف االستجابة للطلب، بل 

كان الرسور عىل حمياه، لذا ابتهجت الروضة القديمة بأسواقها ومبانيها ومرابعها.
فها هو احللم قد حتقق، وها هي اجلامعة حترض إىل الروضة القديمة املهجورة لتعيد 

وتسجل للتاريخ جمًدا ومآثر وأحداًثا لربام يأيت الزمان بنسياهنا.
هنيًئا لِك يا مرتع الصبا وأحالم الطفولة، فستعد لك ندوة علمية خاصة يف رحاب 
لونك  جامعة امللك فيصل؛ ألنِك كنِت وال تزالني مجيلة، فها هم العلامء واملختصون جيمرِّ
وكأن عمرك املديد الذي جتاوز ثامنامئة سنة بدأ يعود شاًبا، الكل ألجلك، والكل مهه أن 
خيرجك للناس بثوب مجيل يزينه عرض لثامرك اليانعة، لقد خترج فيِك األمراء والعلامء 
واألدباء وأرباب املال، ومن اسمك اشُتقت األسامء، ومن مائك الصايف ارتوى الظمآن، 
َنُرّد بعض  فكم أنِت مجيلة ووفية! اطمئني... فقد غرسِت الوفاء يف قلوبنا، وها نحن 

مجيلك علينا وما أكثره! لقد ذكرك أحد أبنائك قبل أربعامئة سنة بقوله:

رقـودهــــايل ديــرة يـاجــرب مـن فـــوق منشــع يسهر  بالليــل  حمــاهلـــا 

غصــيبة ســدير  وادي  هلــا  بسيــوفنا اليل مرهـفـات حـدودهــــاحكرنــا 

صحيفة اليوم
1414/7/12 هـ
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لقد تكلم عنك »لسان اليمن اهلمداين« قبل ألف عام وقال:
والشجرة  املنيع  احلصن  تزالني  وال  كنت  لقد  املنيعة،  واحلصون  النخيل  بلد  إنك 

املعطاءة.
باسمك الشامخ وآثارك الباقية وتارخيك املجيد وباسم أبنائك األوفياء نرد املعروف 
ألهله ونقول شكًرا يا معايل الدكتور حممد، وشكًرا لكلية العامرة والتخطيط وملن تفضل 
نزال  فال  واطمئني...  الندوة،  هذه  سيحرض  وملن  الروضة  عن  كلمة  بإلقاء  مشكوًرا 

نخدمك ألنِك بلديت بلد الوفاء.
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للتخلص من الروتين: ما دور مسؤول اإلدارة؟

التنفيذ،  والمركزية  التخطيط  مركزية  حول  صغرية  مقالة  كتبت  1408هـ  سنة 
انتهيت فيها إىل أن كل مسؤول - من خالل طبيعة عمله - يستطيع أن يسهل إجراءات 
ليحاسبها،  نفسه  مع  أقول  نفسه،  مع  جيلس  أن  منا  مسؤول  كل  عىل  وأن  املواطنني، 
أول  خالل  من  عملها  باإلمكان  التي  اإلجراءات  مَتَلُّك  من  يتحلل  أن  هنا  واحلساب 
رجل يف مؤسسته ليقوم بالعمل، أقصد بذلك ال حاجة مطلًقا إىل أن تكثر حلقات »عند 

املوظف فالن« و»من واحد يف واحد«، وكان اهلل يف عون هذا املراجع املسكني.
فهو  لذا  اجلهة،  يف  غرض  له  يكون  عندما  حساب  ألف  حيسب  املراجعني  بعض 

يتخلص من وجع الرأس ويطلب لقاء املدير األول.
اليوم نسمع أن أعىل سلطة يف البلد تنادي بالتخلص من تعقيدات »الروتني« يف سري 
املعامالت؛ رغبًة يف خدمة املواطن بالرسعة واإلتقان، وقد يسأل البعض: كيف أستطيع 
حتكم  أنظمة  وجود  مع  خاصة  املعقد«  »الروتني  املعقدة  اإلجراءات  من  أختلص  أن 

أسلوب وطريقة عميل؟
بكل بساطة أدعو هذا املسؤول إىل تطبيق الفكرة ولو ملدة ستة شهور أو سنة، عليه أن 
يدرس ما يقوم بتوقيعه من معامالت وحينها سيجد أهنا ال خترج عن إطار معني، سواء 
قام هو بتوقيعه أو توخي غريه هبذا العمل، وليتفرغ هو للتخطيط واختاذ السبل لإلرشاف 

صحيفة اليوم
1414/7/13 هـ         
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املبارش وغري املبارش، فلو أنه متعن يف اإلجراءات لوجد أنه باإلمكان اختصارها بحيث 
خدمة  باستطاعته  األول  املوظف  أن  كام  عنده،  النهاية  تكون  أن  حاجة  هناك  تكون  ال 

املواطن عن طريق تعبئة نموذج سهل ومبسط.
وتسهل هذه العملية عندما ينطبق عليها نظام املشرتيات أو نظام اخلدمة املدنية، فهذه 
أصاًل التفويض فيها وارد، وما دور املسؤول األول إال اإلرشاف غري املبارش، واطمئن 
يا أخي املسؤول، فإن هذه األنظمة »حاكمة نفسها بنفسها«، وال شك أن اإلقدام عىل 
هذا  ُيفِقد  سوف  ألنه  بسهولة،  البعض  عليه  يقدم  ال  قد  الصالحيات  بعض  تفويض 
املسؤول نوًعا من املكانة »السلطة«، ويا حبذا أن تقوم كل وزارة ومؤسسة بدراسة مبدأ 
بجلسة  قصد  ما  تطبيق  إىل  بالصالحيات  التشدد  من  نقلة  فلتكن  الصالحية،  تفويض 

جملس الوزراء من تسهيل إجراءات املواطنني.
وما دام اهلدف خدمة املواطن فإن املسؤولني بكافة مستوياهتم يقفون بجانب املسؤول 
الذي يضع هدفه هذه اخلدمة، حتى لو جتاوزت بعض األنظمة، فاملهم أن تكون من أجل 

هذا املواطن وتسهيل أمره.
خذ بعًضا من سلبيات املسؤولني:

- اإلجازات بكافة أنواعها العادية واالضطرارية بيده.
- االنتدابات ولو ليوم واحد بيده.

- الدورات التدريبية ولو ملعهد اإلدارة باململكة بيده.
- الرصف - رغم حتديد نوعه - ولو بمبالغ زهيدة بيده.

- حتى وصل البعض إىل أن توقيع حضور وانرصاف املوظفني عىل مكتبه، ألن املهم 
لديه احلضور وليس اإلنتاج

- مسألة اإلبداع واالبتكار هي آخر ما يفكر فيه املسؤول ويشجع عليه املوظفني.
- دائاًم هو عىل صواب واآلخرين عىل خطأ.

- اللجان التي يكلفها بالعمل يشرتط أن تضع رأيه هو قبل حيثيات االجتامع.
- أبسط املعامالت بعد أن تأخذ جمراها يف أقسام إدارته جيب أن يكون توقيعه الكريم 

آخر ما جيمل هذه املعاملة.
- االستئذان جيب أن يتم بموافقته.

- العالقة بينه وبني املوظفني حتت الصفر.
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- بعضهم وصل به األمر أن يرد السالم بتحريك شفتيه أو أطراف أصابعه.
- بعضهم عند دخول املراجع عليه يمد أطراف األصابع وهو عىل كرسيه مل يتحرك، 
وحتى قبل أن يكمل املراجع »املسكني« السالم فإن الرد يكون جاهًزا: »راجعنا بكرة«.

- هو يعتقد أن من أصول اإلدارة تقطيب اجلبني وعدم رد السالم وحسن التعامل 
مع املوظفني.

ذلك  ألن  تطبيقه؛  ليمكن  تدريبية  دورات  إىل  حيتاج  وال  ميسور  األمر  أن  شك  ال 
ينبعث من املسؤول نفسه، فخربته يف عمله متكنه من أن يقوم بتفويض بعض األعامل 
ل العمل عليه وعىل موظفي إدارته، وبال شك نفعها يف  وابتكار بعض النامذج التي تسهرِّ
األخري للمراجعني وهلم كموظفني، والذي أراه أن يقوم املسؤول باالجتامع مع رؤساء 
ه به املقام السامي، وأنا متأكد من  األقسام بإدارته والبحث يف السبل املفيدة لتطبيق ما َوجَّ
واقع اخلربة أن هذا االجتامع والبحث يف طرق تفويض الصالحية وعمل النامذج سوف 

خيدم هذا اهلدف.
وأخرًيا، أرجو أال يكون عليها تعليق: صدقوين ما سبق وعاقبت احلكومة مسؤواًل 

تعامل مع النظام بام خيدم املواطن.
واهلل املوفق ،،،
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رسالة من مسؤول:

نفحص المياه مجاناً

ال ترتدد عندما جتد أن طعم املاء قد تغري أو تشك يف وجود رائحة يف االتصال بنا عىل 
املياه ويف جريدة »اليوم« يوميًّا، واملصلحة  التي جتدها عىل شاحنة  تليفونات املصلحة 
سوف تقوم وبدون مقابل بفحص املياه داخل منزلك وعمل االختبارات والتحليالت 
للمياه، سواء كيميائيًّا أو جرثوميًّا، وليس بالرضورة أن تكون للمياه املحالة فقط، بل 
يصلك  وسوف  يشء،  كل  قبل  وسالمتك  بصحتك  هنتم  ألننا  منزلك؛  داخل  حتى 
تقرير املخترب لكي تطمئن عىل سالمة شبكة املياه الداخلية، علاًم بأن املختربات يف مدن 
املنطقة الرشقية جاهزة الستقبال أي طلب، وسوف تؤخذ العينات بواسطة مهندسينا 

الكيميائيني.

صحيفة اليوم
1415/5/13 هـ
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هناك وسائل أخرى للتوفير المالي
من دون التعرض لمأكل الناس ومشربهم

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، احلمد هلل الذي هيأ لنا حكومة رشيدة 
هتمها مصلحة مواطنيها ورفاهيتهم؛ إذ استطاعت بالسياسة احلكيمة أن تستغل ثروهتا 

يف أرسع وقت قد ال خيطر عىل بال اآلخرين وقد يصعب عىل اآلخرين تنفيذه.
عبدالرمحن  الفاضل  لألستاذ  مقالة  أقرأ  وأنا  واليوم  هلل،  واحلمد  تم  ما  هذا  لكن 
انتهى«، هذا  الدالل  بعنوان: »زمن  العدد 756  »املجلة« يف  الراشد رئيس حترير جملة 
الرغبة  منها  أستشف  والتي  الشجاعة  اجلريئة  الكلمة  له  نقرأ  أن  دنا  عوَّ الذي  الرجل 
الصادقة يف خدمة املجتمع، واليوم أقرأ لألستاذ الراشد شيًئا خمتلًفا ربام أعذره ويعذره 
غريي عليه يف خضم األحداث األخرية يف الرشق األوسط، وربام ألنه يعتقد أن هذا هو 

احلل األفضل ملواجهة املوقف.
بظروف  للتو من حرب ومتر  باعتبارها خارجة  الشقيقة  الكويت  دولة  وألن حال 
غري عادية، فإن اسرتشاد األخ الراشد بترصيح وزارة املالية الكويتي يندرج ضمن أمور 
قد ال ندرك أبعادها، لكن لنقف قلياًل أمام التأييد من رئيس التحرير بفرض »رسوم« 
املفرط  احلنان  من  احلد  إىل  ودعوته  املنزلية،  والعاملة  واهلاتف  املاء  خدمات  إىل  مشرًيا 
معترًبا أن فرض الرسوم يوقف الرضر ويسد العجز، وأن عىل الدولة أن تلتزم باإلعانة 

أو املجانية لكل بيت بام يلبي احلاجات األساسية فقط.

مجلة المجلة
1415/6/22 هـ
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املهم – حسب فهمي للموضوع – فلَتُعّد أهيا القارئ العزيز ما سأقوله »إضافة« إذا 
كان هلا مكان مناسب ومقبول: 

أن اخلدمات  فيه يف مجيع األمور، كام  أمر غري مرغوب  أن اإلرساف  ال خالف يف 
العامة من أهم األمور التي جيب عدم اإلرساف يف استعامهلا؛ ألن عائد اإلرساف رضر 
مصالح  يف  يؤثر  ال  بشكل  االستخدامات  هلذه  ضوابط  وضع  يلزم  كام  اجلميع،  عىل 

ومنافع املواطنني.
الضابط  وضع  يكون  أال  هو  عليه  الراشد  األستاذ  مع  أتفق  ال  الذي  اليشء  لكن 
الدولة؛ ألنه حينئذ  ميزانية  احلاصل يف  النقص  العامة هدفه سد  املنافع  الستخدامات 
سوف يكون الرتكيز عىل هدف »التحصيل« وهنا تكمن املشكلة، وهذا ال شك له آثار 

سلبية آنية ومستقبلية.
أن معظم مشاكلها نشأت بسبب  تاريخ األمم والشعوب والدول نجد  إىل  ونظرة 
الرسوم والرضائب؛ لذا كانت وال زالت خسائرها وديوهنا تتضاعف، ومتنت لو أهنا مل 
تفكر مشاركة الناس يف أرزاقهم، نحن يف اململكة العربية السعودية تعودنا عىل أسلوب 
الطفرة ووظفناها  استفدنا من  لذا  الدولة؛  إىل  األلفة واالنتامء  حياة منظم جعل هناك 
لصاحلهم، ولسنا بحاجة إىل أن نتمثل بالدول التي فرضت 40 يف املائة رواتب مواطنيها 
املقام أن  ينطبق علينا، والذي أؤكده يف هذا  كرضيبة دخل حلكوماهتا؛ ألن هذا األمر 
الدولة لو احتاجت أي مبلغ فلن يرتدد كل مواطن يف التنازل عام يملك ألجل بلده، أن 
نعمة األمن واالستقرار واالقتصاد السليم والتي عاشت طوال هذه السنني دون إرضار 

بشعبها.
وثمة أمر آخر يمكن اللجوء إليه – دون أن يتأثر املواطن من خالل فرض الرسوم 
والرضائب – وذلك عىل اجلوانب التي ال تتعلق بحياة الناس اليومية يف املأكل واملرشب 

والسكن والتنقالت.
متنيت لو أن األستاذ الراشد أشار إىل ذلك بشكل مفصل وواضح واستعان بأمثال 

منها:
- زيادة الرسوم عىل العاملة الوافدة، وهذا سوف حيل لدينا بعًضا من مشكلة العاملة 
السعودية املعطلة، وحيل لنا مشكلة العاملة الوافدة السائبة، بل إن قلتهم سوف تعوض 

استخدامات املنافع من كهرباء وماء وأمن ومرور وخالفه.
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- زيادة الرسوم عىل استرياد السيارات، ويف هذا حل للكثرة اهلائلة من السيارات 
وتقليل احلوادث واستغالل املوجود ولو لفرتة مخس سنوات مثاًل.

ويكفي  وخالفه،  واملسموعة  املرئية  األجهزة  مثل  الكامليات  عىل  الرسوم  زيادة   -
الرضر احلاصل من كثرة التلفزيونات حتى إن املنزل الواحد باتت فيه عدة أجهزة؛ مما 

فرق األرسة عن بعضها وزاد يف معدالت االستهالك.
- زيادة الرسوم عىل العطور واملجوهرات وما ليس له حاجة مبارشة للناس.

- زيادة الرسوم عىل »الدخان« منًعا لرضره ووقًفا الستعامله.
ثم لنسأل أنفسنا عمن يستثمرون عرشات املليارات يف البنوك األجنبية، أليس للبلد 
التي  والتسهيالت  القروض  جراء  من  للدولة  األصل  يف  أهنا  خصوًصا  منها،  نصيب 

تقدمها الدولة إلنعاش البلد ال ليستفيد منها األجنبي؟
نا  وأخرًيا، من حقنا عليك ككاتب له مكانته وشجاعته األدبية ونفاذ فكره أن يبرصرِّ
يف األمور وعواقبها، وأن يكون مهه املواطن واحتياجاته بعيًدا عن املساس املبارش برزقه 
ليست  التي  احلكيمة  بالسياسة  ثم   - وتعاىل  باهلل - سبحانه  ثقتنا  إن  ومأكله ومرشبه. 
احلنون  األم  أن  وتأكد  نصاهبا،  يف  الصحيحة  األمور  تضع  أن  عىل  قادرٌة  اليوم  وليدة 

تستمر حنوًنا مهام اشتدت األعاصري.
واهلل املوفق ،،،
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غصن زيتون... ولكن

األستاذ الفاضل عبدالرمحن بن حممد السدحان بمقدار ما يكتب عن تصحيح بعض 
مقاالته  مجعت  أنني  لو  متنيت  الواعية،  الثاقبة  ونظرته  املجتمع  يف  اخلاطئة  األوضاع 
ألهنا ثروة مهمة، وكل مقاالته ُتَعّد توجيًها لتصحيح مسار خاطئ، فهنيًئا لنا بمثل هذا 

الرجل.
قاسية،  اعتربهتا  وهلجة  لغة  الفاضل  لألستاذ  نقرأ  الزيتون«  »غصن  وحتت  واليوم 
خصوًصا عندما متس »جيوب الناس«، قد تستغرب مثل هذا الكالم من مسؤول يطالب 
بوقف االستنزاف اهلائل للمياه من أناس ال يعون ما يعملون، وما أكثر هذه الفئات! 
املياه من محالت  به مصالح  تقوم  ما  إن  بالتي هي أحسن،  ولكن صرًبا مجياًل وجمادلة 
للرتشيد ما هو إال نوع من هذا الصرب واملعاناة، أما أن ترفع »الدراهم« أعناقها مقابل 
قطرة ماء صاحلة للرشب مرهونة ومطلوبة لكل مواطن، فهذه حتتاج إىل وقفة ودراسة 
التي يمكن  فاملاء ليس مثل اخلدمات األخرى  املادية،  الناس ومشاكلهم  تعي ظروف 
الصرب واالنتظار عليها، املاء مسؤولية قبل كل يشء، وواجب وطني عىل الدولة تنفيذه، 
وُأَطمِئن األستاذ عبدالرمحن إشباًعا لرأيه أن املصالح مل تغب عنها مسألة إعادة النظر 
يف الرشائح عىل النحو الذي أشار إليه، وحقيقة ربام تغريرِّ من رأي األستاذ عبدالرمحن 
أن ما يزيد عن 08% من املستهلكني يقعون ضمن الرشحية األوىل، وغالبية هؤالء من 

مجلة اليمامة
1415/3/3 هـ
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ا  أصحاب الفلل الصغرية أو املنازل القديمة أو الشقق، ولربام يكونون ممن يتأثرون ماديًّ
بزيادة التسعرية.

فإنه   السدحان  عبدالرمحن  مثل  يكتب شخص  عندما  أنه  إليه  الوصول  أريد  الذي 
يكون له تأثريه، وما أردت إال إضافة لتؤخذ بعني االعتبار ملن سوف يتأثرون، وسبق أن 
كتبت حول هذا املوضوع، وكان الرتكيز عىل جمانية حد معني من املياه الصاحلة للرشب، 
فتكفي حتمية إيصال املاء إىل كل منزل ثم بعد ذلك تعمل »الدراهم« ما تشاء، املهم »أن 

يمتلئ القرو«، وما فاض عنه فلتعمل »الدراهم« عملها فيه.
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نحن مسرفون واسألوا الخادمات

اإلرساف يف كل يشء له عواقب قد ال تعود بخري عىل صاحبها ونحن أمة وسط، 
نكره  وأن  وسًطا  نكون  أن  ديننا  علَّمنا  وقد  الدين،  وهو  األمور  أهم  يف  حتى  وسط 
اإلرساف ألن اهلل ال حيبه، وأن نكره املبالغة يف أهم األمور وهو الوضوء، فام بالنا تكون 
بيننا شطحات واستخدامات غري واعية، أهو ضعف يف إعالمنا ألمهية املياه؟ أم أننا يف 
مدارسنا مل ُنربَّ منذ الصغر عىل أن نكون أمة وسًطا؟ أم أن بيوتنا وجدوا أهليهم عىل 

هذا األسلوب فهم مقتدون؟
أحياًنا أعول هذه األمور لضعف التعليامت واللوائح واألنظمة وأقول: إن الدولة 
الوسط  هذا  بأوسطها،  وأخذت  األمور  طت  بسَّ العبء  إثقال  وعدم  ملواطنيها  بحبها 
الذي علَّمنا أن نرسف يف استنزاف املاء بشكل ال يقارن مطلًقا بأي بلد يف الدنيا، مع أننا 
قد نكون من أقل بالد الدنيا مورًدا للمياه إىل أن يتغمدنا اهلل برمحته وينزل علينا القطر، 

وما دمنا ندفع زكاة أموالنا، فيا ريب ال جتعل منع القطر بسببنا.
كم متنيت لو أن اإلعالم بجميع وسائله خيصص مادة يومية وخاصة النساء وباللغة 
التي تفهمها ست البيت »اخلادمة«؛ ألهنا حمور املشكلة يف مطبخها ويف غرفة الغسيل، 

مجلة اليمامة
1415/5/7 هـ
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يف  سلطة  أعىل  من  مطلوًبا  الرتشيد  أسلوب  جتعل  التعليمية  اجلهات  أن  لو  متنيت  كم 
البلد.

كم متنيت أخرًيا لو أنك بعد قراءتك هلذه العجالة أن ترى بأم عينيك األسلوب غري 
املقبول وطنيًّا ومنطقيًّا الستخدام الطبخ والغسيل وري املزرعة، وأن يكون من ضمن 

براجمك – أقول السنوية – ردع هذا اإلنسان الغريب الذي دخل كل منزل. 
عموًما، الكل يشعر بأمهية الرتشيد ويطالب بتطبيقه، فعسى أن يكون ما ختبئه األيام 

خرًيا.
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هنيًئا ألرامكو السعودية بقطف ثمارها

ألمهية احلفل فقد حرضه سمو األمري سعود بن نايف، فكان مهرجاًنا للتخرج ضم 
)214( من أبناء الوطن الذين استطاعوا أن يأخذوا مكاهنم الالئق هبم يف أعامل أرامكو 

السعودية، وما أمجل هذه اللحظات حني ترى ابن البلد يتوىل زمام األمر.
لينالوا رشف  ابتسامات اخلرجيني  الفرح،  االبتسامات مع دموع  اختلطت  البارحة 
التخرج ورشف خدمة الوطن ودموع أولياء األمور، ألن غرسهم - بفضل اهلل - أينع 
الرشكة حريصة أشد احلرص  إدارة  أن  الثمر، زاد رسوري  ليلة قطف  والليلة  وأثمر، 
عن  يزيد  اخلرجيني  أعداد  أن  كام  الرشكة،  أعامل  لتتوىل  السعودية  املهارات  تنمية  عىل 
والشكر  عالية،  أمهية  التدريبي  اجلانب  أعطت  فالرشكة  لذا  اآلن،  حتى  متخرج  ألفي 
هلل -سبحانه وتعاىل- أواًل وأخرًيا ثم ملن هم خلف هذا العمل، ابتداء من األستاذ عيل 
النعيمي هذا الرجل الذي عارص أعامل الرشكة صغرًيا، وها هو اآلن جيني ثامر إدارته 

لكي يؤهل الشباب السعودي لتويل املسؤولية.
الذي أعطى  الوطن  الوفاء هلذا  له وملساعديه، ومزيد من  ُيسدى  أن  فالشكر جيب 
الكثري، وكلمة أخرية للخرجيني: لقد جاء دوركم لالنضامم إلينا يف بناء الوطن وخدمته 

وفاًء بام قدمه لكم.
واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1415/6/25 هـ
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تجارب عبداهلل أبابطين:
رحلة مع األرض والتاريخ

والرصف  املياه  مصلحة  عام  مدير  أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  األستاذ   يعرف  كلنا 
الصحي، هذا احلقل احليوي املهم يف حياتنا، ولكن َمن يعرف عبداهلل أبابطني املؤرخ 
العربية وخصوًصا روضة  القديمة للجزيرة  بالرتاث واألدب والثقافة واآلثار  واملهتم 

سدير؟ نعم هذا هو الوجه اآلخر لألستاذ/ عبداهلل بن حممد أبابطني.
يتحدث األستاذ أبابطني عن جتاربه بدًءا من نشأته ودراسته: أنا من مواليد روضة 
صغرًيا  زلت  ما  وأنا  الروضة  من  هاجرت  وقد  1367هـ،  عام  نجد  منطقة  يف  سدير 
درست  ثم  فيها،  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  فدرست  اخلرب،  مدينة  إىل  عائلتي  مع 
املرحلة اجلامعية يف جامعة امللك سعود بالرياض يف قسم املحاسبة وإدارة األعامل إىل أن 
خترجت يف عام 1392هـ، حيث التحقت عىل الفور بمصلحة املياه والرصف الصحي 
حصلت  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  العليا  الدراسات  لتحضري  ابتعثت  ثم  سنة  ملدة 
عىل املاجستري يف املحاسبة عام 1974م ثم رجعت للعمل مرة أخرى يف مصلحة املياه 
والرصف الصحي، وكان عميل وقتها مدير خدمات املشرتكني ثم املدير املايل واإلداري 
ا ملصلحة  ثم وكيل املصلحة، ويف عام 1400هـ صدر األمر الكريم بتعييني مديًرا عامًّ
التي  الوظيفة  وهي  عرشة  اخلامسة  باملرتبة  الرشقية  باملنطقة  الصحي  والرصف  املياه 

أتقلدها اآلن.

صحيفة اليوم
1415/4/16 هـ 
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عشق الرتاث

وسألنا األستاذ أبابطني عن رس اهتاممه بالرتاث فأجاب:
الكتب  كانت  وقد  القراءة،  بحب  1382هـ  عام  منذ  بدأت  الرتاث  مع  حكايتي 
وقتها غالية، فكان الكتاب بـ 5 رياالت أو 10 رياالت، وأقرأ الكتاب يف مدة متتد من 
ا،  3-7 أيام، فأرصف يف الشهر ما بني 40-60 ريااًل وكان هذا املبلغ وقتها كبرًيا جدًّ
ومع أن املال موجود - واحلمد هلل – إال أنه كمبلغ خمصص للكتب ُيَعد كبرًيا، وكانت 
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البداية قراءات يف تاريخ العرب واملسلمني، ومنذ ذلك احلني وأنا أقرأ الكتب التارخيية 
بام يتعلق منها بتاريخ نجد وروضة سدير.

وعندما أقول إنني بدأت منذ عام 1382هـ فمعنى ذلك أنه قد مضت 23 سنة متكنت 
خالهلا من تأسيس مكتبة ال بأس هبا هي حمل اعتزازي، وحتوي الكثري من الكتب والوثائق 
ُتنرَش،  مل  أملكها  التي  الوثائق  بعض  أن  كام  أخرى،  مكتبة  أي  يوجد يف  نادر وال  بعضها 
وهناك وثائق تارخيية أحتفظ هبا حصلت عليها من األجداد أو اإلخوان واألصدقاء، وأهّم 
هذه الوثائق خمطوطة ألحد أجدادي من علامء الرشيعة يف الفقه، وهو كتاب »املجموع فيام 

فه الشيخ عبدالرمحن أبابطني وانتهى من تأليفه عام 1113هـ. هو كثري الوقوع« الذي ألَّ

مسؤول املياه يكتب عن كوارث وحروب املاء:

- نفهم أنك من عائلة دينية؟
- نعم فالعائلة كانت وال تزال - بحمد اهلل - مهتمة بالعلوم الرشيعة والدينية وبرز 
منها الكثري من العلامء، كام أن عائلتي كانت هتتم أيًضا بالرتاث واألدب والتجارة، وقد 
انتقل بعض منهم إىل روضة سدير قبل أربعامئة  العائلة يف مدينة اخلرج ثم  كان أصل 
ومرص  والعراق  والكويت  شقراء  إىل  اآلخر  البعض  انتقل  بينام  هناك،  واستقروا  سنة 

والسودان، وأرستنا ُتَعّد من أكرب األرس يف اململكة.
عام  األرسة  فيها  اجتمَعت  التي  االجتامعات  أحد  يف  أبابطني:  األستاذ  ويضيف 
اجتمعنا  ثم  بكاملها،  األرسة  يشمل  صندوق  إنشاء  فكرة  عليهم  طرحت  1402هـ 
مرة أخرى يف الرياض والتأم شمل األرسة من جديد بشيبها وشباهبا، وقد تم بالفعل 
تأسيس الصندوق الذي استطعنا توظيفه يف كل ما يتعلق بشؤون األرسة أمورها املادية 
 - وهو  العم،  أبناء  من  عدد  وعضوية  شخصيًّا  برئاستي  الصندوق  ويدار  واملعنوية، 

واحلمد هلل – برأس مال جيد ويدار عن طريق عدة رشكات وأعامل.

علامء رحلوا:

* وُعدنا بضيفنا إىل التاريخ والرتاث وسألنا: هل يف نيتكم نرش هذه الوثائق يف كتاب 
أو جملد فأجاب:

نعم أمتنى أن يتهيأ يل الوقت واالستعداد قريًبا حتى أستطيع نرش بعض من الوثائق 
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لكنه  العربية،  اجلزيرة  بتاريخ  معظمها  يتعلق  والتي  يدي،  حتت  التي  املهمة  التارخيية 
»تاريخ«، والتاريخ حيتاج إىل الوقت لرسده واالعتامد عىل املصادر، فال بد من املصداقية 
وأيًضا  وسليمة،  صحيحة  منها  ُيكَتب  التي  املصادر  تكون  أن  يلزم  لذلك  ُيروى؛  فيام 
اخلروج منها بيشء جديد عن تاريخ نجد؛ ألن املوجود منه اآلن يشء قليل وال يمكن أن 
يؤدي الغرض عىل الوجه املطلوب، فال بد أن يكون هناك بحث واستقصاء واسرتشاد 
علامئها،  وتاريخ  املنطقة  هذه  بتاريخ  يتعلق  مما  اآلن  حتى  ينرش  مل  ما  أو  نرش  بام  سواء 
وأنا حاليًّا أعد لتوثيق تاريخ لكتاب أطلقت عليه اسم »علامء رحلوا«، وذلك بعد أن 
الكتاب  هذا  يسجل  قريًبا.  إجابتهم  تصلني  أن  وأرجو  العلامء،  بعض  فيه  استرشت 
التاريخ والسرية الذاتية لعلامء، سواء كانوا يف منطقة نجد أو يف منطقة األحساء أو علامء 
اجلزيرة العربية عموًما، ويتم الرتكيز يف البداية عىل علامء نجد، فأطلقت عىل الكتاب هذا 
االسم العتباره رواية تارخيية عن هؤالء العلامء ومآثرهم وكتبهم وما كتبوه، سواء ُنرِشَ 
أو مل ُينرَش، واملهم أن تكون املعلومة صحيحة وموثوقة، وخاصة عندما يكون االتصال 

بأحفاد هؤالء العلامء وأخذ املعلومة الصحيحة والقريبة إىل الفهم عن طريقهم.

َنْجد واحلروب املائية:

ويواصل األستاذ أبابطني حديثه قائاًل:
عندما نتكلم عن اآلثار والرتاث القديم فإننا نستعيد املايض واحلياة التي كان حيياها 
أجدادنا األوائل وفيها عظة وعربة وصرب ومثابرة، فقد واجهوا حالة الفقر وقلة املوارد 
ال  األمور  هذه  وكل  موجودة،  كانت  التي  والصعاب  واحلروب  اإليرادات  وضعف 
األحداث  بعض  بتحليل  قمت  وقد  عرصه،  ويف  وقته  يف  منها  يستفيد  أن  لإلنسان  بد 
كارثة   14 ذكرُت  حيث  نجد،  منطقة  يف  والكوارث  املائية  احلروب  أحداث  وخاصة 
يف نجد وحدها سببها نقص املياه واألمطار، وتسبَّب عن هذه الكوارث هجرة الكثري 
بحًثا  والشام  واألحساء  العراق  إىل  نجد  يف  موجودة  كانت  التي  واألرس  القبائل  من 
مائية،  معارك وكوارث  وأسميها  كوارث  أو  معارك  أحتدث عن  وعندما  العيش،  عن 
خ باسم الواقعة أو الكارثة التي حدثت، فهناك »سنة  فألن احلوادث كانت ُتقَرن أو تؤرَّ

الطبعة« و»رجعان دوالب« و»سنة القحط«.
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رجال أصلب عوًدا:

ومن خالل عقل املنتج يقول األستاذ أبابطني: جيب أن نستفيد من هذه األحداث 
فيام يتعلق بمعاجلة ظروف اجتامعية عىل ضوء جتارب من سبقونا، فهم عىل ضعف وقلة 
املوارد وكثرة احلروب استطاعوا العيش وكان هلم تاريخ مرشف ومآثر وجتارة وتعامل، 
وهذه اجلوانب ربام يكون التطرق إليها من بعض الكتاب قلياًل، وإن كان هذا التطرق 

قد نجده من بعض املتخصصني مقتضًبا ومنصًبا عىل يشء معني.
وما  يعيشون،  آباؤنا  كان  كيف  واألحداث  الوقائع  خالل  من  نحكي  أن  ينبغي 
والظروف  عندهم،  السائدة  والتقاليد  واألعراف  واالجتامعية  السياسية  العوامل  هي 
التي  الدول واإلمارات  التجارة والعالقة مع  يعيشوهنا، وسبل  التي كانوا  االقتصادية 
توقف  للرضورة. وهنا  تبًعا  بينهم  السائدة  والرتحال  التنقل  يعارصوهنا، وحالة  كانوا 
األستاذ أبابطني ليتطرق إىل جتارب أخرى سوف نكمل احلديث حوهلا األسبوع القادم 

إن شاء اهلل.
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تجارب عبداهلل محمد أبابطين: رحلة مع األرض والتاريخ

يجب أن نستعيد تاريخ اآلباء ونحتفظ بالهوية

كان ضيفنا عىل الصفحة يوم األربعاء املايض هو األستاذ عبداهلل حممد أبابطني مدير 
عام مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية، وكان حديثه معنا حول »جتاربه« 

حيتاج يف واقع األمر إىل أكثر من تلك املساحة التي أتيحت لنا يف األسبوع املايض.
ونواصل اآلن التحدث مع عاشق التاريخ والرتاث ونسأله عن تلك الفوائد املحتملة 

من قراءة سرية اآلباء واألجداد والتطرق إليها يف احلديث فيجيب.

صحيفة اليوم
1415/4/23 هـ 
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التاريخ يمدنا بالعرب

إن التطرق إىل هذه املواضيع يعيننا بالدروس يف عيشنا احلارض ويطلعنا عىل كيفية 
العمل يف سبيل االعتامد عىل الرتاث يف كل املجاالت، فاالكتفاء الذايت كان حقيقة قبل 
ما يقارب 150 سنة مضت، فكان للبيت معيشته من السمن والتمر بالدرجة األوىل، 
ويسعى كل صاحب أرسة ألن تكون له مزرعته اخلاصة التي يستطيع أن يزرع فيها كل 
ما حيتاج إليه ألمور منزله ودوابه وما شابه ذلك، وكانت األمطار مصدر الري األهم 
عندهم، وندرة األمطار كانت تسبب ما أرشت إليه سابًقا من الوارث وأحداث تارخيية.

احلنني إىل مدرج الطفولة:

أنني  باعتبار  ويقول:  هبا  تعلقه  ومدى  سدير  روضة  قريته  أبابطني  األستاذ  يتذكر 
ولدت يف روضة سدير وكانت أول نشأيت فيها، فإنني ما زلت أستعيد تلك الذكريات 
الشيخ  وجود  يف  ولعل  الروضة،  إىل  العطل  أيام  يف  أذهب  ما  وغالًبا  إليها،  وأحن 
عبدالعزيز املحسن »جدي« والوالدة هيا املايض معي ما يذكرين بمرابع األهل وجيعلني 
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دائم الشوق إىل تلك املرابع، وحيز يف نفيس اآلن عندما أتكلم عن الروضة القديمة التي 
عشنا فيها أن تصبح مهجورة، حيث مل يبق منها سوى األطالل واألبنية القديمة التي 
بدأت تتساقط يوًما بعد يوم، هذه املرابع شهدت مرحلة رائعة يف تاريخ منطقة سدير 
بكاملها باعتبار أن الروضة - سواء بمركزها العسكري أو االقتصادي - كانت متثل 
تارخًيا عميق اجلذور، وبعض الوثائق التي لدي تلقي بعض الضوء عىل الوضع السائد 
يف املنطقة يف ذلك احلني وعىل عالقة أرسة آل بابطني بغريها من األرس املهمة وبالعلامء 
يف نجد واألحساء، فكان أحد أجدادنا من أكرب القضاة يف الطائف يف عهد اإلمام تركي 

وعهد اإلمام عبداهلل الفيصل، ثم يف عامن وروضة سدير وشقراء.
الوقت يعد - يف حد  العلامء حتى إىل إسطنبول والشام يف ذلك  إن ترحال هؤالء 
الشيخ  العلم يف كل مكان، ومن هؤالء  يبحثون عن  فكان هؤالء  أمًرا عظياًم،   - ذاته 
عبداهلل بن سعود أبابطني  الذي استطاع أن حيوز عىل ثقة املشايخ وعامة الناس، حتى 
ج عىل يديه أكرب  َف الكثري من الكتب كام خترَّ اعُترِبَ يف تلك الفرتة مفتي نجد بكاملها، وَألَّ

لُت أسامء 21 عامًلا منهم. العلامء يف نجد، وقد سجَّ

استعادة التاريخ:

توقف األستاذ أبابطني لنسأله عن اهتاممه بعقد ندوة روضة سدير التي أقيمت يف جامعة 
امللك فيصل فقال:

ندوة روضة سدير كانت فكرة تراودين منذ فرتة طويلة، ويف أحد االجتامعات عرضت 
وقد  فيصل،  امللك  جامعة  مدير  القحطاين  سعيد  بن  حممد  الدكتور  معايل  عىل  الفكرة 
لقيت منه كل جتاوب حيث وافق فوًرا عىل إقامة هذه الندوة، وبعد حتديد موعد لعقدها 
تقترص  الندوة، ومل  التحضري هلذه  الكلية يف  والتخطيط وأساتذة  العامرة  كلية  بدأنا مع 
الندوة أن نستعيد  الندوة عىل تناول تاريخ روضة مدير فقط، بل وحاولنا خالل هذه 
تاريخ األجداد وتاريخ مدننا، وقرأنا سواء يف سدير أو نجد أو بقية أنحاء اململكة، وقد 
أكدنا عىل رضورة حفظ تاريخ اململكة من االندثار، وأن يبقى عالًقا يف الذاكرة، وأن 
يسجل يف الكتب، كام جيب احلفاظ عىل ما يمكن احلفاظ عليه من اآلثار القديمة. وقد 
متخض عن هذه الندوة عدة اقرتاحات تفيد يف احلفاظ عىل التاريخ واحلفاظ عىل اآلثار، 
اململكة، وأن يكون هناك متحف  إىل خارج  أو تترسب  القديمة  اآلثار  ُتَباع  أال  ومنها 
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عليها  احلفاظ  يمكن  التي  املباين  إىل  ُينَظر  وأن  مدينة،  كل  يف  اآلثار  هذه  عىل  للحفاظ 
وإعادة ترميمها بحيث تبقى شاهًدا عىل تلك احلضارة وهؤالء الرجال الذين أسسوا 

هذه املدن.

املعامر الذين نسيناه:

ويواصل أبابطني قائاًل: لقد استفدنا من هذه الندوة يف تناول املوضوعات التارخيية، 
وركزنا بشكل خاص عىل املسائل العمرانية، سواء يف البناء أو نوعية التخطيط املعامري 
سدير،  منطقة  يف  نجد  يف  للسكان  االجتامعية  النواحي  األوىل  بالدرجة  يراعي  الذي 
فنجد أن التخطيط العمراين كان يراعي وجود مركز للمدينة وتسهيل األمور التجارية، 
اختصاصه، سواء  ُكلٌّ حسب  املختلفة  التخصصات  إىل  التجارية  املنطقة  وقد قسمت 
صاحب املواد الغذائية، أو صاحب املالبس واألحذية، أو صاحب التموين واملنتجات 
عرض  وتسهيل  املدينة،  مراكز  يف  املساجد  مواقع  اختيار  إىل  باإلضافة  الزراعية، 
البضائع، وجتمعات األهايل يف مناطق خاصة: احلفاظ عىل األمن، واألبراج، وأماكن 

احلامية واحلراسة، واملصادر املائية.
وعندما أحتدث عن اجلوانب املعامرية يف تارخينا القديم والتي ربام نحتاج إليها اآلن 
رغم تغريُّ املفاهيم التي كانت سائدة، نجد أن العادات التي جيب احلفاظ عليها بدأت 

تضمحل يف خضم التطور اهلائل والتخطيط العمراين الشامل.
هناك عادات أساسية مثل االهتامم باجلار والسؤال عنه ورعاية أرسته يف غيابه مثاًل، 
أصبحت كلها غري موجودة يف الوقت احلارض مع األسف، بل ربام جتد أن سكان الكثري 
من األحياء ال يعرفون جرياهنم، مع أن حق اجلار هو حكم إسالمي حتى عىل اجلار غري 

املسلم.
وربام جتد بعض العالقات االجتامعية التي كانت تربط املجتمع يف املايض ال تزال 
موجودة يف بعض القرى واملناطق، ولكنها معرضة للتفكك كام نرى اآلن، وقد حاولنا 
يف الندوة عدم إغفال أي جانب كان أجدادنا حيافظون عليه، وخاصة عندما يكون األمر 

متعلًقا بالدين، وهي أمور جيب أال يكون التطور سبًبا يف نسياهنا أو تركها.
هذه أهم أسباب إقامة هذه الندوة، وبحمد اهلل فقد نجحت وُأِعدَّ هلا فيلم وثائقي 

قمنا بتوزيعه.
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اإلعالم جيب أن خيدم الرتاث:

ويستدرك أبابطني قائاًل:
للتلفزيون دوًرا يف  أن  الرتاث، وأرى  منا يف حفظ  التقصري  إذا كان  أبناءنا  ألوم  ال 
تسليط الضوء عىل تراثنا من خالل األعامل الفنية، فالتمثيليات مثاًل ينبغي أن يكون فيها 
عود إىل القديم، وذلك له تأثري كبري يف املشاهد، وأذكر مثاًل أن بعض التمثيليات القديمة 
التي حتكي تاريخ الكويت القديم كان الناس يتابعوهنا باشتياق كبري، وبعض الكلامت 
يعني  وتسجيلها  مستخدمة،  كانت  أن  بعد  اندثرت  املسلسالت  هذه  يف  املستخدمة 
القديم،  بتارخينا  ونرتبط  لنعود  إليها  ماسة  بحاجة  نحن  الفنية  األعامل  وهذه  حفظها، 
وربام يكون استخدام املرسح يف املدارس له تأثري كبري يف إحياء تاريخ املايض الذي بدأ - 
مع شديد األسف - ينمحي من أذهان الكثريين، ففي البلدان الغربية نجد هناك اهتامًما 

بالرتاث مع وجود املدنية واحلضارة، فهم مل ينسوا تارخيهم ومل ينسوا حياهتم السابقة.
فال بد من التمسك باألصل والعراقة، فهام اللذان يؤكدان استقالليتنا، ونحن عندما 
املقصود  نقول اإلعالم فنحن ال نقصد اإلذاعة والتلفزيون والصحافة فحسب، وإنام 
وغريها  الدراس  والفصل  والندوة  واملرسحية  فاملحارضة  أشكاله،  بكافة  اإلعالم 
التاريخ  هلذا  االهتامم  من  بعًضا  تعطي  أن  تستطيع  لكنها  اإلعالم،  أشكال  من  كلها 
وهذا الرتاث، وعندما نخص التخطيط العمراين والتصميم باإلشارة، فهذه دعوة إىل 
إعادة البناء بالطني واحلجر بطريقة تتامشى مع احلضارة املعارصة، فقد ثبت علميًّا أنه 
أفضل من حيث التهوية والبعد عن امللوثات واألمراض واملواد الكيميائية، فاألصباغ 
واألسمنت واألضواء والتكييفات تسبب بعض املشاكل الصحية، فلامذا ال نأخذ من 

حضارتنا القديمة ما ينفعنا حلارضنا؟

أزور قرى القطيف واألحساء:
فهل  القديمة،  واملناطق  واألحساء  القطيف  قرى  لزيارة  الذهاب  تعتاد  إنك  يقال 

لذلك عالقة بحبك للقديم؟
جييب األستاذ أبابطني:

نعم أحب زيارة املنطقتني، ويل أصدقاء وإخوة كثريون هناك، وهاتان املنطقتان ما 
زالتا - خصوًصا يف القرى - حتافظان عىل بعض األشكال املعامرية القديمة، وما زال 
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بني  التواصل  والتقاليد األصلية يف  العادات  ببعض  يتمتعون  املنطقتني  الناس يف قرى 
إنني  للكبار،  الصغار  واحرتام  باالنتامء  والشعور  األرسي  والرتابط  واجلريان  األهل 
أذهب يف األسبوع مرة أو مرتني لزيارة األصدقاء واملعارف الذين يشعرونني دائاًم بأين 
فرد منهم، وعندما أذهب إىل هناك وأرى البيوت القديمة عىل بساطتها أشعر بأنني يف 

روضة سدير مسقط رأس.
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قضية القضايا

أن  املهم  أو بحاًرا،  أهناًرا  أكان ذلك  املاء وانزلوا« سواء  الشعبي يقول: »عىل  املثل 
مفقود«،  وأغىل  موجود  »أرخص  يقول:  اآلخر  واملثل  للرزق،  مصدر  هناك  يكون 
رها اهلل -سبحانه وتعاىل- مرهونة بوجود املاء، وليس هناك يشء أثمن من  واحلياة قدَّ
احلياة وإكسريها هو املاء، ولو استعرضنا تارخينا لوجدنا أن معظم أحداثه تنصب عىل 
البرشية  تاريخ  ومنذ  بسببه،  أخرى  وخرست  دولة  قامت  وعدمها،  النعمة  هذه  توفر 
إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها واملاء قضية البرش، وبمجرد أن يطمئن الناس إىل 
توفره ويصبح متواجًدا بسهولة ينسى الناس هذه األمهية حتى يصبح من البساطة كام 
يقول أحدهم »زي املاء« كدليل السهولة وعدم االكرتاث، وأنا عندما أستشهد باألمثال 
يكون  أن  أشرتط  مل  والذي  الكريم،  القارئ  إىل  الفكرة  تصل  لكي  لك  أفعل  العامية 
أستاًذا يف عمله أو صاحب ثقافة معينة، فهؤالء لدهيم املعرفة والقدرة عىل الوصول إىل 
املعرفة، املهم أن تصل الفكرة إىل القارئ الكريم بأي أسلوب، فمعذرة هلؤالء وهؤالء. 
هذه اململكة حباها اهلل -سبحانه وتعاىل- بنعم كثرية نعيشها اليوم وننعم هبا، وقد 
ال ندركها وهلة إال بعد أن نحتاجها، ولربام ينقصنا نوع من التثقيف العاجل، وأقول 
العاجل ألن املواطن اليوم يريد كل يشء برسعة ليس لديه الوقت، أو هو ال يريد أن 
بشكل  إال  والقراءة  والرؤية  لالستامع  حتى  أو  والتمعن  للدراسة  الوقت  لديه  يكون 

مجلة اليمامة
1415/9/23 هـ
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رسيع، فلنتجاوب مع نفسيته ولنتامَش مع هذا السلوك إىل أن تصل الثقافة إىل املستوى 
املنشود.

لدينا وسائل نقل معلومات متوفرة من إعالم وصحافة وتلفاز ومدارس وجامعات، 
وأصبح هناك فن التمثيل وفن أفالم الكرتون، وهناك الوقت الضائع الذي قد يطول 
ملدة نصف ساعة أو أكثر يف عرض إعالنات السلع، كم متنيُت أن يأخذ املاء جزًءا من 
بالدرجة  التي هدفها  باإلعالنات  تقارن مطلًقا هذه األمهية  أهم، وال  فهو  احليز،  هذا 

األويل »املادة« سواء للمنتجني أو للنارشين.
سنة  أربعني  قبل  الرياض  إىل  قريته  من  سفره  بعد  ُسِئَل  عندما  مشاخينا  أحد  يقول 
وأعجبه الوضع واإلقامة بالرياض، ملاذا تأخرت بالرياض؟ قال: »... كيف أترك بلًدا 

إذا وضعت يدي عىل اجلدار صب... وضب... وهب؟«.
الذي ندفعه  املاء »بالِقَرب« و«التانك« واملقابل  التاريخ عندما كنا نجلب  لنعد إىل 
أن  القربة عساها  واليوم  كامل،  ليوم  تكفي األرسة  »القربة«  كانت  وقتها  »للمروي«، 

تكفي لتنظيف األسنان أو حالقة وجه.
رهم بعرص قد مىض  قد ال يعجب هذا االستطراد البعض مشرًيا إىل النعم وأنني أذكرِّ
إىل  نضطر  أال  الكريم  العزيز  وندعو  العرب،  نستقي  ومنه  تارخينا  هذا  ولكن  أهله،  مع 
العودة إليه ما دمنا ال هنتم باالستهالك العشوائي للمياه، فلسنا عىل أهنار، واملاء الذي 

توفره الدولة مل يأت إال بعد جهد ومال لكي ُيسَتَغّل عىل الوجه الصحيح. 
هذه حقيقة تدركها حتى الدول التي تقع عىل أهنار عظيمة، حيث جتعل نصب أعينها 

أمهية االستهالك املعتدل وتضع الدراسات والتسعريات لتحقيق هذا اهلدف.
واليوم، ونحن ننعم بنعمة املاء وبأرخص األثامن، وهذا ما احتوته التسعرية األخرية، 
فإن علينا واجًبا وطنًيا - برصف النظر عن أي مؤثرات أخرى - وهو أن نثق بأن هذه 
املشاريع أنشئت من أجلنا، كام أن فائدهتا لنا وحدنا، وأي استخدام غري صحيح رضره 

علينا وحدنا.
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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معايير اختيار رجال األعمال في »االقتصادية«

رجال  من  عرشة  اختيار  عن  خرب   1415/7/29 »االقتصادية«  جريدة  يف  ورد 
األعامل السعوديني لعام 1994، وأن الرتكيز يف االختيار عىل تنوع األنشطة واألعامل 

اخلريية واملسامهات االجتامعية كل ذلك عىل حساب التخصص واالبتكار.
العبارة األخرية مل أفهمها، ولربام أهنا سبب هلذه املالحظات.

بالتايل  يعود  مما  بلدنا  يف  التجارة  وتنوع  تطور  عن  ونقرأ  نسمع  أن  اجلميل  ومن 
عىل استغالل املوارد واستثامر رؤوس األموال، ومن احلق أن نربز ما قامت وتقوم به 
الدولة ممثلة يف وزارهتا وبنوكها من تشجيع لرأس املال الوطني وتنميته وتسهيل عمله 
ومنحه القروض واألرايض واملساعدات مما مل حيصل يف بالد أخرى أثقلت الرضائب 
أن حتقق بعض مشاريعها  الدول  تلك  استطاعت  وااللتزامات مستثمرهيا، ومع ذلك 

عن طريق هذه الرضائب.
داخل  أحد  عىل  تبخل  ومل  بسخاء  أعطت  التي  بلدنا  يف  حيصل  مل  اهلل  بفضل  هذا 
وخارج السعودية وجاء دورنا لنرد الفضل ألهله؛ لذا أجد السؤال الذي يطرح نفسه: 
الرأسامل  التجار وأصحاب  الكثري من  الدولة، هل كان سيستطيع  ثم سخاء  اهلل  لوال 

حتقيق ما وصلوا إليه حتى احتلوا مكان الصدارة؟

صحيفة االقتصادية
1415/7/30 هـ
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عليها  يبنى  أخرى  أسًسا  هناك  أن  أم  الشخيص،  املال  رأس  بمقدار  املعايري  وهل 
االختيار مع وضع األولويات؟

عموًما كنت أمتنى أن يكون االختيار عىل قدر ما قدم هلذا الوطن وأن يكون التنافس 
باملشاريع اخلريية يف مقدمتها. وما أمجل أن نسمع عن مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو 
أيًضا أن يكون اختيار رجل  دار رعاية حتمل اسم الشخص الذي تربع هبا، وما أمجل 

األعامل بمقدار ما قدم للبلد يف الدرجة األوىل.
الرجال هم أحق باالختيار، وهم أحق أن يشكرونا وأن يساعدونا، ولربام  هؤالء 
أن قائمة العرشة أشخاص قد تتغري، فهناك منهم من له أياد بيضاء، سخى بامله وبفكره 
السعودية يف  العاملة  بمقدار توظيف  أن يكون االختيار  أمتنى  الوطن؟ وكم كنت  هلذا 

الرشكات الوطنية بداًل من العاملة األجنبية.
أما أن نسمع أن فالًنا من التجار مرشح لكثرة أمواله واستثامراته فهذا ال هيمنا بيشء، 
بل قد توجد نوًعا من عدم االرتياح لدى املعوزين، خصوًصا عندما تكون العاملة أجنبية 

بينام السعودي توضع األعذار أمامه.
ال هيمني أن فالًنا من التجار عضو أو رئيس للرشكات بمقدار ما هيمني وأطرب له 
أن يكون عضًوا يف اجلمعيات اخلريية بمختلف أنواعها ومسمياهتا وله إسهامات وطنية 
واضحة. هؤالء من التجار وهم إن شاء اهلل كثر يف بالدنا – هلم التحية والتقدير، وهلم 
احرتام اجلميع، وهلم حق اإلشادة، وأرجو أن يكون رؤوس جتار سنة 1994 أن يزداد 

العدد إىل 100 بداًل من 10.
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المصانعة االجتماعية

ال أريد أن أقول »النفاق االجتامعي« ألن كلمة املنافق منبوذة يف اإلسالم، وليس من 
ا«،  البساطة إطالقها عىل املسلم ملجرد ترصف يف العرف االجتامعي العام قد يكون »شاذًّ

واملطلع أحياًنا عىل بعض صحفنا جيد نوًعا من ذلك التصنع الغريب.
واملعروف أن مجيع موظفي القطاع العام واخلاص عليهم واجبات جتاه أعامهلم ويأخذون 
مقابل ما يقومون به من أعامل وهو األجر )أقصد الفلوس(، وإن شاء اهلل ال حيرم األجرين، 
لكن أن تأيت بعض الصحف بمدح املوظف فالن عىل تأدية عمل هو يف نظر املستفيد غريب، 
أو أنه )حفيت ذلوله( حتى استطاع إقناع ذلك املسؤول بأداء أحد واجباته املنوطة به فهذا 
غريب وترصف إداري )شاذ(، ال أن تكون اجلريدة مهها قيمة اإلعالن )وبس(، فتلك طامة 

كربى ألن الصحافة الصادقة قد تذوب يف خضم هذه »املنافقة الصحفية«.
التاريخ أن عمر بن اخلطاب  قال ما معناه: »لو عثرت ناقة يف العراق  يذكر يف 

خلفت أن يسألني اهلل عنها ملاذا مل أمهد هلا الطريق«.
نحن أبناء عمر، هيمنا تنفيذ واجبات عملنا وما يأمرنا به ويل أمرنا، فهو أحق بالثناء 
والشكر، ولكن ال يمنع ذلك أن يقدم الشكر ملن جادت أرحييته وكرمه باإلنفاق من 
جيبه اخلاص، فذلك مدعاة حلفز اآلخرين عىل عمل املثل. واطمئن يا زمييل أنك عندما 

تقوم بواجبك فلن )ترضس بأنياب وتوطأ بميسم(.

صحيفة اليوم
1415/9/6 هـ 
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خيرية سلطان

إنشاء  السامية  املوافقة  تتويج  صدري  أثلج  املتنافسون،  فليتنافس  ذلك  ويف 
بذل  إىل  هتدف  التي  املؤسسة  هذه  اخلريية،  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  مؤسسة 
الشامل  الرعاية االجتامعية والصحية والتأهيل  العون واملساعدة للمحتاجني، وتوفري 

للمعوقني واملسنني، وإجراء األبحاث يف جمال اخلدمات اإلنسانية... إلخ.
بلدنا - واحلمد هلل - حباها اهلل بأناس يرخصون املال يف سبيل فعل اخلري واحلث 
املؤسسة  مثل هذه  نرى  أن  قدرته، وكم هو مجيل  اهلل جلت  من  الثواب  راجني  عليه، 
حتنو  احلاجات،  أصحاب  عبء  وحتمل  املسؤولية  يف  لتشارك  بالدنا  هبا  تنعم  اخلريية 
عليهم وتأوهيم وتدرهبم وختفف معاناهتم ليكونوا متفاعلني مع املجتمع ومشاركني مع 

بقية إخواهنم األسوياء واألصحاء.
وما أحوجنا - ونحن السابقني لفعل اخلري - إىل املشاركة اجلامعية، سواء بدعم هذه 
املؤسسة الوطنية والتي - بإذن اهلل - يكون هلا تأثري كبري يف جمتمعنا، خصوًصا أن رئيسها 
املبارش سلطان، وهو الرجل الذي تعودنا منه اإلرساع إىل فعل اخلري وَتَبنرِّيه يف اجلمعيات 

املختلفة باململكة.
إجياد جمتمع متكافل متكامل  والتآزر يف سبيل  التعاون  ديننا احلنيف عىل  لقد حثنا 
يشد بعضه بعًضا، يرحم غنيه فقريه ويوقر كبريه صغريه، ما أحوجنا إىل نسمع أن هناك 

صحيفة اليوم
1415/9/20 هـ
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مؤسسات خريية أخرى خترج للوجود لتشارك يف هذا البناء املتكامل، فإن هذه القيم 
من  - هلي  - رشقه وغربه شامله وجنوبه  املجتمع  هذا  تكامل  واملتمثلة يف  االجتامعية 
التي جيب أن نحافظ عليها وندعمها ونثني بالشكر ألصحاهبا، فهناك  مميزات العرص 
فرق شاسع بني من يرخص املال خلدمة إخوانه املحتاجني وبني من يشح بامله يف يوم ال 

ينفع فيه مال وال بنون.
مع  إال جتارة  وما هي  تعود ملسدهيا،  أن  بد  )عارية( ال  أيدينا  بني  التي  األموال  إن 
العزيز الكريم تنجينا من عذاب أليم وتكون لنا ذخًرا عن الدعاء وعند احلاجة وعند 
املرض، فهاّل وضعنا املوت نصب أعيننا ما دام اهلل قد منحنا فسحة من احلياة لكي نعيد 
دراسة واقعنا، ولكي ال نندم ساعة ال مندم. إهنا فرصة لذوي النفوس الذكية لتطهري 

أمواهلم وأجسادهم وليكونوا اليد العليا كام حثنا ديننا عىل ذلك.
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أبابطين داعًيا لتسليط األضواء على الخصخصة: 
غرفة الشرقية مطالبة بإجراء إحصائية دقيقة للعمالة السعودية 

في القطاع الخاص

أخي الكريم األستاذ الفاضل/ سلطان البازعي حفظه اهلل 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

االستعراض الذي تم مع بعض رجال األعامل، وعىل رأسهم رئيس الغرفة التجارية 
لبعض  االقتصادي  املستقبل  موضوع  حول  1416/5/2هـ  بتاريخ  الرشقية  باملنطقة 
ويعطي  ومثمًرا،  طيًبا  لقاء  كان  السعودية،  واخلطوط  اهلاتف  وأمهها  الدولة  منشآت 
أفكاًرا جديدة حول موضوع مهم، وتنبع أمهيته لعالقته املبارشة باملواطن والرغبة اجلادة 
لألخذ بالتطوير االقتصادي واالجتامعي كام أشري إىل ذلك، وال شك أن إثراء املوضوع 
ومناقشته من خالل الصحافة والندوات له إجيابيات مثمرة، ويا حبذا أن تتبناه الغرفة 
التجارية بالرشقي، وهي السباقة لعقد ندوة أو ندوات تبني إجيابيات وسلبيات تطبيق 

هذا النظام االقتصادي اجلديد، وبمشاركة من أساتذة االقتصاد يف جامعتنا.
التخصيص،  فكرة  يؤيدون  األعامل  رجال  من   %91 أن  اللقاء  من  فهمته  الذي 
إعطاء  االستبيان  عمل  قبل  أفضل  كنت  املقالة  يف  إليه  املشار  االستبيان  حسب  وعىل 
فكرة واضحة عن هذا املسمى اجلديد »خصخصة«، فليس كل رجال األعامل مدركني 
ملاهيته، ولربام كان يفضل لو اشرتك معهم أهل اخلربة يف العاملة السعودية ومستقبلها 
ومستقبل تدريبها وأسلوب التدريب ومن يقوم عليه ومن يموله ألنه املحك الرئيس يف 

صحيفة اليوم
1416/5/12 هـ
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املوضوع، والذي يتضح من خالل إدارة رؤوس األموال السعودية لو افرتضنا جداًل 
إن   - نسبتها  السعودية  العاملة  أن  لرأينا  خصخصتها،  املراد  احلكومية  اجلهة  حمل  أهنا 
وجدت – قليلة، وقد تكون لتغطية متطلبات حمدودة أو أقل التزاًما وطنيًّا جتاه تشغيل 

وتدريب السعوديني.
الذي أعتقده أن هناك واجبات ومسؤوليات ألصحاب رؤوس األموال )الرشكات 
واملؤسسات( هم ملزمون هبا جتاه وطنهم وجتاه ما حصلوا عليه من هذا البلد املعطاء، 
والذي مل يبخل يف يوم من األيام باملال واألرض والقروض والتسهيالت وكل ما من 
السؤال: ماذا قدمنا هلذا  يبقى  الوطني السعودي، لكن  املال  تنمية وتطوير رأس  شأنه 
الوطن؟ كنت أمتنى أن تقوم الغرفة التجارية بعمل إحصائية ألعداد السعوديني العاملني 
قد  عليها،  حصلوا  التي  التدريب  فرص  هي  وما  اخلاصة،  واملؤسسات  الرشكات  يف 
يكون الرقم والنوع كفيَلني بأن نرسع أو نخفف األقدام جتاه تطبيق »اخلصخصة«، ومع 
أنني ممن يؤيدون البحث واالستقصاء والرتوي يف هذه املسألة فإنني أرى اإلرساع يف 

تنفيذ اخلطوات الالزمة قبل الرشوع يف عمل هذه النقلة االقتصادية.
والقطاع  احلكومي  القطاع  خالل  من  السعودية  للعاملة  التدريب  فرص  إجياد   -
اخلاص، أما القطاع احلكومي فيكون من خالل نسبة لكل عمل حكومي يقوم به القطاع 
اخلاص، وأما القطاع اخلاص فيكون بإجياد رسم تدريب يدفع للدولة لإلنفاق منه عىل 
املطلوبة  أو  املوجودة  العاملة  عدد  عىل  سواء  تنظيمه  ويتم  املختلفة،  التدريب  أوجه 
ملشاريع جديدة، املهم أن تتكون ميزانية لدى الدولة تنفق عىل برامج التدريب وحسب 
القدرات املتوفرة بحيث تتيح فرصة التدريب لكل سعودي سواء أكان مؤهاًل أو غري 

مؤهل علمًيا.
والناتج هو إجياد مهنة لكل مواطن قادر عىل العمل، ويف ذلك رافد آخر للمعاهد 

والكليات التقنية، وحتى ال أمنع أي مواطن يريد االلتحاق هبذه املراكز املهنية.
هل  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال  هلا،  مثيل  ال  حكومية  خدمات  لدينا  نشأت   -
القطاع اخلاص اآلن مؤهل إلدارهتا واستثامرها آخًذا بعني االعتبار اخلدمة أواًل؟ أم أن 
مسألة الربح سوف تكون اهلاجس واخلوف من األخرية ألهنا سوف تكون عىل حساب 

تقليص العاملة السعودية املحتاجة إىل لصرب واألناة والتدريب؟
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- فكرة »اخلصخصة« ال شك - يف حال تطبيقها حسب املفهوم السليم - سوف 
املطلوب واملتخذ، واحلمد هلل  الدولة، وقد يكون هذا هو  العبء اإلداري عىل  ختفف 
أن الدولة تركز عىل األمور األمنية والدفاعية، فهل نقل مسؤوليات بعض القطاعات 
احلكومية إىل القطاع اخلاص يعفي الدولة من هذه األمور؟ أم أهنا قد توجد عبًئا آخر 

عىل الدولة؟ لذا فإن الرتوي والدراسة والنظرة الثابتة هلا أمهيتها يف هذا املجال.
- وأخرًيا، هذا املبدأ االقتصادي جيب دراسته من الناحية االجتامعية والنفسية عىل 

املواطنني ومدى قبوهلم له وتأثرياته من خمتلف اجلوانب.
هذه مالحظات عابرة تنقصها اخلربة، ولكن أردت أن أديل بدلوي ما دام املوضوع 

منشوًرا يف جريدتنا احلبيبة، والتي آمل أن تكثف البحث حول هذا احلدث املهم.
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البلورة قبل المواجهة، والواقعية أفضل من التحدي

سعادة رئيس حترير االقتصادية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

مواجهة  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  اقتصاديات  ندوة  لتغطيتكم  امتداًدا 
التكتالت االقتصادية والدولية املقامة حاليًّا يف الدمام، أقول إنه من الواضح أن هناك 
االنتباه  تثري  مهمة  ومواجهات  وحتديات  تكتالت  هناك  أن  دام  ما  اقتصادية  مشكلة 

وتستدعي احلضور.
بني  الوثيق  والتعاون  االقتصادي  الرخاء  فيه  ملا  تتجه  السعودية  أن  أفهمه  والذي 
خمتلف التكتالت االقتصادية من أجل االستثامر األفضل واألنسب ملواطنيها، وال شك 
أن دول جملس التعاون قد حباها اهلل ثروة نفطية وغازية جتعل هلا القدرة يف االستثامر يف 

هذا املجال ومشتقاته.
لكن السؤال املطروح: هل نريد أن يكون هناك جتمع خليجي إزاء السلع األخرى؟ 
ذات  دول  من  احتياجاتنا  نستورد  نزال  ال  فنحن  البساطة،  هبذه  األمر  أن  أتصور  ال 
إىل  بحاجة  أننا  ر  َتَصوَّ حتدهيا،  أو  أمامها  الوقوف  ا  جدًّ الصعب  ومن  إنتاجية،  قدرات 
تنسيق أفضل من التكتالت العاملية وخاصة العربية، فهي ذات قدرات استيعابية وقوة 

طبيعية وبرشية.

صحيفة االقتصادية
1416/10/18 هـ
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واملالحظ أن دول جملس التعاون تأخذ بزمام املبادرة منفردة نحو دعم االستثامرات 
تعيق  قد  باملواجهة  الندوات  هذه  مثل  تسمية  إن  االستثامرات.  هذه  ومرونة  وتسهيل 
التكتالت  الفائدة يف حتدي  من  أكثر  الرضر  تكون سبًبا يف  قد  بل  الدول،  مسرية هذه 
العاملية، وقد يكون من املناسب يف بداية األمر ختفيف وطأة هذه املواجهة أو التحدي 
إىل نوع من بلورة اقتصاديات دول جملس التعاون أمام املتغريات العاملية التي قد تفرض 

نفسها بأسلوب أو بآخر.
يشء آخر الفت للنظر، هو اخلوف من أن تطالب هذه الندوة بأمور ختتلف عام ورد 
يف وثيقة دول إعالن دمشق التي هلا إجيابيات ومنافع كبرية يف ظل اهليمنة العربية ذات 

القدرات املختلفة.
وكذلك مباحثات بروكسل التي عقدت أخرًيا بني الوفد االقتصادي لدول اخلليج 
يف  سيعقد  الذي  األمريكي  اخلليجي  احلوار  وأخرًيا  األوروبية،  واملفوضية  العريب 

البحرين قريًبا، آماًل أن تسهم هذه الندوة يف وضوح الرؤية.
الندوة إىل التعريف بتجربة الدول التي سبقتنا  وكنت أمتنى كذلك أن تتطرق هذه 

لالستفادة وحسب معطيات كل دولة من دول اخلليج.
وبالتجديد  باألنسب  تأخذ  واقعية  إىل توصيات ذات  ماسة  أخرًيا، نحن يف حاجة 

بحرية التعامل، حتى لو كان ذلك منفرًدا لكل دولة عىل حدة.
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سلطان والحفاظ على التراث

كعادة األمري سلطان يف إثراء املعرفة واحلفاظ عىل معطيات هذا البلد، تربع بمبلغ 
ثالثة ماليني ريال ألجل طباعة ثالثة عرش كتاًبا من آثار اململكة، ال شك أن هذا العطاء 
عندما يصدر من شخص مسؤول فهو يعرب عن إحساسه باملسؤولية وإشعار اآلخرين 
بالقدوة احلسنة، كلنا يتمنى يف بلده وقريته االهتامم باآلثار والنرش عنها ألجل احلفاظ 

والتفاعل، وألجل إيضاح هذه اآلثار للمواطن والقادم من اخلارج.
إن مسؤولية اآلثار ليست مقترصة عىل وزارة املعارف وإدارة اآلثار التي أمتنى أن 
وزارة  ويكفي  واإلنتاج،  والعمل  االستقاللية  تعطيها  مستقلة  أو جهة  إدارة  هلا  تكون 

املعارف ما عليها من مسؤوليات بوزيرها النشط.
مبان  من  السابقني  بموروثات  متمثلة  أكانت  سواء  اآلثار  هبذه  مرتبط  تارخينا  إن 
بالوثائق واملخطوطات، كنت وال أزال أمتنى أن ينشأ يف كل منطقة متحف  وحتف أو 
حيكي آثار ومنجزات تلك املنطقة، بل سبق وكتبت حول اهتامم رؤساء البلديات وأمراء 
القرى بجعل زاوية من مباين إداراهتم ألجل التحف واآلثار، وال شك أننا خالل فرتة 

سنجد أن لدينا مكنوًزا جيًدا يستحق من هيتم به وينظمه.
كنت أمتنى وال أزال أن أغلق سوق بيع آثار أهلنا وأدواهتم، بل أجعل غرامة عىل كل 
من يمد يده عىل أي أثر ألجل بيعه بدراهم معدودة، وغالًبا ما يكون املشرتي من الغرب 

صحيفة اليوم
1417/1/23 هـ          
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ألنه يعرف أمهية هذه التحفة مهام كان نوعها.
ومؤسسة  فهد  وامللك  عبدالعزيز  امللك  ومكتبة  عبدالعزيز  امللك  دار  نشطت  فقد 
جائزة امللك فيصل واحلرس الوطني يف اجلنادرية نحو ترسيخ هذا املفهوم، حتى أصبح 

لدينا اإلمكانية ألجل وضع جهة مستقلة هتتم هبذه األمور متكاملة.
ورشع أمرينا سلطان يف دعوة أبناء هذا البلد ألجل املسامهة يف احلفاظ عىل تراثهم، 
ويا حبذا أن نسمع يف كل منطقة أو مدينة أو قرية تربع أثريائها من أجل إنشاء متحف 

يضم صورة املايض إىل احلارض فهي حلقات متصلة تربطها النشأة والرتاب والتاريخ.
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ونشرب إن وردنا الماء ملًحا

ما إن اقرتبت من باب الصومعة حتى ترامى إىل أذين صوت مههمة ملحونة أشبه ما 
تكون بالشعر، فلام سلَّمت سألت صاحبي عن تلك اهلمهمة فقال:

أتعرف معلقة عمرو بن كلثوم التي يقول فيها:

ويـشــرب غـرينـــا كــدًرا وطـينًـــاونـشــرب إن وردنــا املـــاء صفـــًوا

قلت: نعم أعرفها وأحفظ بعض أبياهتا، فام األمر؟ 
قال: منذ الصباح الباكر وأنا أعالج يف هذه القصيدة يف حماولة لقلب معانيها.

قلت: مثل ماذا؟
قال: البيت السابق مثاًل، قلبته إىل قويل:

ونرشب إن وردنا املاء ملًحا
ويرشب غرينا عذًبا معينًا 

قلت: وما الداعي هلذا؟
قال: يظهر أن مصلحة املياه والرصف الصحي واملؤسسة العامة للتحلية قد أصيبتا 
بداء التفرقة بني املناطق واألحياء يف توزيع املياه العذبة، فهناك مثاًل مدينة العامل وجزء 
بينام  البيوت،  إىل  األنابيب  خالل  من  العذبة  املياه  تصل  اخلرب  يف  األخرض  احلزام  من 

صحيفة اليوم
1417/1/29 هـ            
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من  أخذت  كأهنا  ماحلة  مياه  منازهلا  إىل  تصل  اجلنوبية  واخلرب  والثقبة  البساتني  منطقة 
البحر مبارشة ال تصلح حتى للغسيل.

تستطيع  ال  ة  املحالَّ املياه  من  معينة  كمية  تتسلم  املياه  فمصلحة  خمطئ،  أنت  قلت: 
جتاوزها.

قال: أنا مل أقل غري ذلك، لكنني أعلم أن الكمية املحالة واملخصصة للمصلحة تضخ 
إىل اخلزانات وختلط باملياه العادية وتوزع عىل املساكن، لكن أحياًنا، بل غالًبا ال تتساوى 
النسبة، فيكون نصيب بعض اخلزانات عذًبا خالًصا ويكون بعضها ملًحا أجاًجا. قلت: 
الصحي  والرصف  املياه  مصلحة  رئيس  أبابطني  عبداهلل  األستاذ  الصديق  سمعك  لو 

ألجابك بمعلَّقة ال تقل محاسًة عن معلقة عنرتة التي يقول فيها:

َفــإِنَّــام الِفــراَق  َأزَمـعـِت  ُكـنِت  ُمـظــلِـِمإِن  بَِلـيـــٍل  ِركــاُبُكُم  ـــت  ُزمَّ

َوسـَط الِديــاِر َتَسـفُّ َحـبَّ اخِلمـِخِممـــا راَعــني إاِلاّ َحــوَلـــُة َأهلِـــهـا

ــاَم َنَظــَرْت بَِعـــْينَْي َشـــــاِدٍن بَِتــــْوَءِمَوَكـَأنَّ َلـْيَس  اْلِغــْزالن  ِمَن  َرَشـــأٍ 

بَِقـِسْيَمــٍة  َتاِجـــٍر  َفــــْأَرَة  َسَبـَقْت عَواِرَضَهـا إَِلـْيـَك ِمـن اْلـَفـِمَوَكــَأنَّ 

َنْبَتـَهــا ــَن  َتَضـمَّ ُأُنـًفــا  َرْوَضـًة  ْمــِن َلْيَس بُِمْعـَلـِمَأْو  َغــْيٌث َقلِـيــُل الدِّ

ٍة ْرَهــِمَجــاَدْت َعـَلْيـــِه ُكــلُّ َعـْيــٍن َثـــرَّ ْكــَن ُكــلَّ َحـِديَقــٍة َكـالدِّ َفـرَتَ

َعـِشـيَّـــٍة َفُكــلُّ  َوَتْسَكــاًبا  ــًا  ِمَسـحَّ َيَتَصـــرَّ مَلْ  امَلـــاُء  َعَلْيـــَهـا  جَيْــِري 

َبــاَب بِـَهــا َفَلـْيَس بَِبـاِرٍح نِّــــِمَوَخــاَل الذُّ امُلــرَتَ ــاِرِب  الشَّ َكِفــْعِل  َغـِرَدًا 

بِـِذَراِعـــِه ِذَراَعـــُه  حَيُـــكُّ  َنــاِد األَْجــَذِمَهِزَجــًا  َقــْدَح امُلـكِـبِّ َعـىَل الزِّ

قال: اسمع، ال أظن أن صاحبك لديه من الوقت ومن سعة الصدر ما جيعله يأخذ يف 
هذا اللغو، وأتصوره وقد مجع املسؤولني لديه عن توزيع املياه وأخذ يبحث معهم عن 
ا فيه الكثري من  سبب هذه الشكوى، فإذا انتهى إىل معرفة السبب فسوف يرد علينا ردًّ
األمل والقليل من العمل. قلت: إنك ال تعرف ما هي ظروف املسؤولني وتريد أن يأيت 

إليك كل يشء عىل هواك.
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قال  مثلام  له  أقول  فسوف  تقول  كام  أجابني  لو  ولكن  اهلوى،  من  باهلل  أعوذ  قال: 
املثقب العبدي:

ُتـــــِرْد مَلْ  َمــــا  إَِذا  َتـُقــوَلـــنَّ  َنـَعــــْماَل  َشٍء  يْف  اْلـَوْعـــَد  ُتتِــمَّ  َأْن 

ال َبْعــِد  ِمــْن  َنَعـــْم  َقــْوُل  َنـَعــــْمَحـَسٌن  َبْعـــَد  اَل  َقــْوُل  َوَقــبِيــٌح 

َفـاِحـَشـــــٌة َنـَعــْم  َبـْعـــَد  اَل  ـــَدْمإِنَّ  الـنَـّ ِخــْفَت  إَِذا  َفـاْبــَدأ  َفـبِــاَل 

َلـَهــا َفـاْصــرِبْ  َنــَعْم  ُقـــْلَت  َذماَّفـــإَِذا  اْلـُخــْلَف  إِنَّ  اْلَقـــوِل،  بِنَـَجــاِح 

لِْلَفـــَتى َنْقــٌص  مَّ  الـــذَّ َأنَّ  ُيـــــَذماَّواْعــلَم  مَّ  الـــذَّ َيـتَّــــِق  اَل  َوَمـــَتـى 

ــــُه َحـــقَّ َوَأْرَعى  اْلـَجــــاَر  َكــــَرْمُأْكــِرم  اْلـَحـــقَّ  اْلَفــَتى  ِعـْرفـاَن  إِنَّ 

َمْـــــلِـٍس يِف  َراتِــًعـــا  َتـــَرايِن  ــرْماَل  ـْبِع الضَّ ــاِس َكـالسَّ ـــوم النَـّ يِف حُلُ

يِل  َيْكـِشـــُر  َمـن  ـــاِس  النَـّ َشـــرَّ  َيْلـقــــايِن وإِْن ِغـْبُت َشَتــــْمإِنَّ  ِحــنَي 

قلت: كفى، هل ستدخل معه نقائض كنقائض جرير والفرزدق؟
فضحك طوياًل حتى استلقى عىل قفاه فرصخت فيه من شدة غيظي:

ما الذي يضحكك من كالمي؟
قال: مقارنتك بام نقول وما قاله جرير والفرزدق، فهي مقارنة يف غري حملها وتشبيه 
إبداعهم، وشتان بني  أما أولئك فينشئون من  غري متساو، فنحن نستعري أقوال غرينا، 
البس ثوب يستعريه وبني من يملكه، لكن ال عليك، فال أعتقد أن ذكاءك وصل بك إىل 

هذه املرحلة من الفهم.
قلت: أراك جتاوزت احلد وخرجت عن املوضوع وأكثرت اللجاج.

فقال: أنت الذي بدأت وفتحت باب اجلدل واللجاجة، وعليك أن تتحمل ما تسمع 
كالمك  لكن  قلت:  والرصاحة.  الصدق  عىل  عالقتنا  بنينا  قد  وأنت  وأنا  إجابة،  من 

جارح.
قال: نعم الصدق والرصاحة ال يتحملهام إال َمن َمنَّ اهلل عليه بالعقل الراجح واخللق 

السمح.
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قلت: يكفي، فقد كدت تنسينا املوضوع الرئيس موضوع املياه.
قال: لقد انتهى املوضوع بالنسبة إلينا، وقلنا فيه الكفاية من القول، ومل يعد حيتمل 

املزيد.
قلت: بىل، فاملطلوب أن نختم هذا املجلس بيشء أكتبه عنك.

قال: اكتب من شعر علقمة الفحل:

ُمْهــلِــَكـة  لِلــامِل  نافِـَيـــٌة  ومذمـــوُمواجلــوُد  ألهلـيــه  مبـٍق  والُبـخــُل 

بــِه َيلعبــوَن  قــراٍر  صـوُف  وَمــــلـوُمواملــاُل  واٍف  نِقـــاَدتـــِه  عــىل 

َثـَمــٌن لــُه  إالَّ  ُيشــرَتى  ال  َمعــــلوُمواحَلمــُد  ــفوُس  النُـّ بـِه  َتـِضـــنُّ  َّا  ِم

ــاِس َمعـــدوُمواجَلهــُل ذو َعــَرٍض ال ُيســـرَتاُد لـُه واحِلـلـُم آوَنــًة يف النَـّ

ُمطَعـُمه الُغــنم  َيوَم  الُغــنِم  حمــــروُموُمطَعـُم  َواملـَحــروُم  ــَه  َتــَوجَّ أنَّى 

قلت: وهل هذه األبيات رسالة أيًضا؟
ويف  العربية.  اللغة  دروس  يف  هبا  وتتقوى  لتحفظها  األبيات  هذه  وقال:  رأسه  هز 

حماولة للهروب من مواجهته قلت: لقد أدرك شهرزاد الصباح. وانرصفُت عنه.
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ونشرب إن وردنا الماء صفوا

ر أدبه خلدمة املجتمع، وما  يبقى األستاذ الفاضل عبداهلل الشباط أديًبا أريًبا فطنًا، سخَّ
أمجل أن تأيت عباراته مغلَّفة بباقة عطر تنقل املراد بأبسط إيراد.
عدا صاحبه الثقيل والذي أمتنى أن يقاطعه إىل يوم الوعيد.

صاحبك »الصويف يف صومعته« مل طول االنتظار وأراد أن ينتقل من حال إىل حال، 
من زهده وتصوفه إىل الشامتة واللجاج، وال لوم عليه ما دام أنه مل خيرج من صومعته، 

فالطف به وأعنه وفك أرسه وعزلته.
وقبل ذلك لقد رأفت حلاله، فطوًرا يرتنم بأشعار أصحاب املعلقات، ومرة يستلقي 
ه أمر، فك اهلل أرسه  عىل ظهره من كثرة الضحك، أسِعفه يا أبا منذر، فصاحبك قد مسَّ

وأعانك اهلل عىل أمره.
ولربام أن صاحبك فعاًل أِصيَب بالضغط الدموي من كثرة رشبه للمياه املاحلة، فإليك 
وصفة »مائية« تعفينا من املطالبة بديته، وهذه الوصفة مدهتا عام وقد متتد إىل عامني إىل 
أن يشاء اهلل من ينقذه ويسد رمقه، اجعل املاء املالح يف »ِقدر« جديدة من خزف وغطرِّ 
ه واتركه  فاها بأسحال، ثم أوقد حتتها حتى تغيل وحيصل فيها نصف ذلك املاء، ثم صفرِّ
فإنك جتده ماًء زالاًل، وهذا سوف يغني صاحبك عن املصلحة وطول باهلا ملدة أرجو 

أن يسعها بال صاحبك، مع أنني أشك يف قدرته مع قلة حيلته.

صحيفة اليوم
1417/2/21 هـ       



 175 

أنا والصحافة وربع قرن

أعود وأعرج مرة ثانية عىل أديبنا أيب املنذر، فمع طول فرتة اللقاء فال تزال ذا الفطنة 
واملعرفة، ومن يقيض حاجته بأروع أسلوب وأسلسله وال بد للغري أن يستجيب.

كن أنت وال تكن صاحبك، فلقد رأفت بحالته لذا قررت أن أرسل إليه محل بعري من 
املاء العذب يروي ظمأه ويسكن جأشه، وعليه أن حيرض »قربته« ويمأل دلوه و»قروه« 

وليضحك ملء شدقيه بدون أن يستلقي.
أخرًيا إليك يا أبا منذر نصيحة من حمب إىل مبغض لصاحبك:

َيـْوًمـــا إَلْيــك  الثَّـِقـيــُل  َجَلـَس  َبـــاِبإَذا  ُكـــلِّ  ِمـْن  ُعُقـوَبــٌة  َأَتــْتَك 

ِخَصـــاٍل إىَل  َثِقــيُل  َيا  َلك  اْلـَمـــآِبَفـَهـْل  َكـْرَم  بَِبْعــِضـَهـا  َتـنَــاُل 

مَجِـيــــًعــا َفـَتــْأُخــَذُه  َمـــايِل  َحــاِبإىَل  َأَحــلُّ َلــَدْيـَك ِمـْن َمــاِء السَّ

َأْنــِفي َوَتـــُدقُّ  ــَيـتِي  حِلْ َوَنــــاِبَوَتـنْتِـــُف  ِضــْرٍس  ِمــْن  يِفاّ  يِف  َوَمــا 

َتــــــَراين َواَل  َأَراك  اَل  َأْن  ـَســـاِبَعـــــىَل  احْلِ َيـــْوِم  إىَل  ُمَقــاَطـَعـــًة 
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تنمية المواهب اإلدارية

يف النطاق اإلداري جمال واسع لتنمية وتطوير املواهب اإلدارية، تلك التنمية هدفها 
صقل القدرات وتطويرها نحو األفضل، ويف كل مؤسسة تضع هلا أهداًفا تريد أن تصل 
البرشي  العنرص  يف  املتمثلة  الركائز  وهذه  عليها،  تعتمد  معينة  ركائز  خالل  من  إليها 
املنشأة  عليه  تعلق  الذي  واملحور  األساس  هي  بل  املقدمة،  يف  تأيت  األوىل  بالدرجة 
الكثري من املؤسسات والقطاعات  النامء والعطاء؛ لذلك نجد أن  أمواهلا وقدرهتا عىل 
اخلاصة واحلكومية تسعى لتدريب منسوبيها وفًقا ملناهج معينة وحمددة، ونجد باملقابل 
الكثري من مؤسسات التدريب وتنمية املواهب تتسابق يف تطوير وارتقاء القدرات، وال 
شك أن مؤسسات التدريب ذات اخلربة واملقدرة والكفاءة العلمية هلا مكانة بارزة، بل 
إهنا تصبح حمط األنظار وتتسع الرغبة يف أداء خدماهتا للغري مع تقدم وتطوير قدرات 

املرشفني.
والذي هيمني يف هذا املجال هو التدريب من خالل املنشأة نفسها، فكثري من املنشآت 
الشخصية  األغراض  عن  البعيدة  املحددة  واألهداف  املنظمة  اإلدارية  املقدرة  بفعل 
تسعى إىل تدريب منسوبيها وفق هذا املنهج، ويف اعتقادي أن منسويب مثل هذه اجلهات 
الكاملة يف اختاذ أي قرار مستقبيل مبني عىل ما لدهيم من  سوف تتكون لدهيم املقدرة 
العليا، بل قد نجد أن  ُهيرَِّئت هلم من قبل اإلدارة  صالحيات وجماالت علمية وإدارية 

صحيفة اليوم
1417/5/10 هـ
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هذه املجموعة املدربة تستطيع أن حتل مناصب يف جهتها أو غريها ما دامت قد أتيحت 
هلم الفرصة للتدريب الداخيل. أن تنقل املوظف وخاصة املوظف الكفء ذي القدرات 
لتنمية  ُهيرَِّئ املجال أمامه يف حال االستعداد  اإلدارية عىل كسب املعلومة اجلديدة فقد 

القدرات.
وقد يعتقد البعض أن املوظف وخاصة يف القطاع احلكومي قد يكون أقل حتمًسا من 
غريه يف القطاع اخلاص ملجاالت التدريب بحكم روتني العمل الذي يبارشه أو بحكم 
املؤثرات الشخصية أو االجتامعية، ولكن الذي أراه من واقع اخلربة أن موظف الدولة، 
وخاصة يف الوقت الراهن وهو وقت احلفاظ عىل ما تم إنشاؤه من مشاريع وتنمية يف 
خمتلف مدن وقرى اململكة، أرى أنه بحاجة ماسة إىل هذا التدريب، كام أن ما يقوم به 
معهد اإلدارة العامة يف هذا املجال يشء له أمهية بالغة، وذو نفع عام، ويستند إىل أسس 
إدارية منظمة ووفق مناهج علمية مدروسة، ولكن ال أزال أؤكد أمهية التدريب وتنمية 
اإلدارية  املعلومة  زيادة  ذلك  ويف  آخر  إىل  عمل  من  املوظف  تنقل  خالل  من  القدرة 
هذه  إىل  بحاجة  احلكومي  املوظف  أن  ومعلوم  العمل.  جمال  يف  والتجديد  والتنظيمية 
املواهب اإلدارية وتنميتها، ويف ذلك زيادة الفاعلية والرغبة يف حتديث وتطوير ما ُكلرِّف 
به، بل إن العالقات اإلنسانية بني أعداء هذه اجلهة أو اإلدارة سوف تتسع وتكون تعاوًنا 

وتآزًرا آخر بني خمتلف القطاعات يف اجلهاز الواحد.
وكام أرشت سابًقا، فإن هذه الطريقة ببساطتها وسهولتها تتوقف عىل مدى إدراك 
املوظف ذاته ورغبته يف تطوير نفسه، وسوف تكون نتائج ذلك بإذن اهلل سليمة سواء 
يكلف  ال  اإلداري  األسلوب  هذا  أن  مالحظة  مع  هبا،  املكلف  للجهة  أو  للموظف 
املنشأة مبالغ للتدريب، وال حيتاج إىل وقت أو جهد، فكل هذه العنارص أصاًل متوفرة 
التدريب  نظام  اختاذ  طريقة  كانت  وكلام  أفضل،  ملستقبل  الطموح  ذي  املوظف  لدى 
الداخيل سهلة وميرسة ومشاهبة إىل حد قريب لطبيعة العمل، كانت نتائجها ذات أثر 
بالغ ومشهود، وهكذا تستمر طريقة التدريب بتنقل املوظف إىل عدة أنواع من األعامل 

- وكام ذكرت - بشكل متدرج.
ويف النهاية نجد أن هذا املوظف أصبح ذا كفاءة وقدرة ومعرفة بمجريات األمور، 

وأصبح كياًنا بذاته له مميزات خيتص هبا دون سواه.
واهلل املوفق ،،،
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اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن في منزلنا

صحيفة اليوم
1417/5/11 هـ
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يوم حافل ال ننساه عندما ترشفنا بحضور اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل 
إىل منزلنا بروضة سدير، كان ذلك اليوم أحد أيام صيف 1327هـ عندما دخل الضيف 
العزيز إىل منزل اجلد عبداملحسن بن حممد أبابطني، اعتربنا ذلك سجاًل مهاًم يضاف إىل 
ما شهدته »قهوة« جملس حممد بن عبداملحسن أبابطني من االجتامعات املهمة يف مدينة 
روضة سدير، كانت كأحد النوادي األدبية يف وقتنا احلارض، فمن أراد العلوم الرشعية 

وِسرَي املغازي وتاريخ األجداد فليأِت إىل هذا املنتدى.
وقد يطلع القارئ الكريم عىل بعض من الوثائق التارخيية التي بحوزيت عن عالقة 
فيصل  بن  سعود  واإلمام  تركي  بن  فيصل  اإلمام  من  بدًءا  سعود،  آل  بأئمة  األجداد 
وانتهاء بقائد هذه األمة ومؤسس كياهنا امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل طيب 
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اهلل ثراه، هذه الوثائق نعتربها شهادات نفاخر هبا ونقدرها وهلا يف نفوسنا األثر البالغ، 
وال يزال وسوف يستمر بإذن اهلل حب هذه األرسة كام كان أيام أجدادنا وفاًء وإخالًصا.
واليوم ونحن نترشف بزيارة موحد اجلزيرة »عبدالعزيز« الذي كان جيب أن يطلق 
عليه دلياًل عىل أن شعبه أحبه واعتربه واحًدا منهم يفرح لفرحهم وحيزن حلزهنم، فعندما 
الصحراء ورياحها،  فيه شمس  أثرت  العمر أسمر قد  ا يف مقتبل  الروضة كان شابًّ زار 
طويل القامة، مميًزا بني الرجال بطوله، صحيح اجلسم، مهيب الطلعة يف كالمه وحركاته، 
وكرياًم حيب مكارم األخالق، ال يغضب إال إذا انُتِهَكت حمارم اهلل، وإذا غضب اهتزت 
يكره  متواضًعا،  شجاًعا  صبوًرا  واخلوف،  اهللع  حوله  من  وأصاب  حتته  من  األرض 
العظمة والكربياء خصوًصا عىل شعبه، يستقبل مجيع زواره ببشاشة، ويرشف عىل توزيع 
أمام عزمه وإقدامه احلصون واندحرت اجليوش،  بنفسه، زعيم عظيم اهنارت  إحسانه 
استطاع بذكائه وفطنته أن يسوس هذه الشعوب والقبائل املتنافرة ويكسب رضا واحرتام 
الدول املجاورة حتى أذعنت له واحرتمته، بكل هذه الصفات وغريها استطاع أن يبني 

ويشيد دولة نحن اآلن ننعم - بفضل اهلل ثم بفضل عبدالعزيز - بخرياهتا.
أعود إىل جملسه يف قهوة »اجلد عبداملحسن أبابطني«، فبعد أن انتهى من الطعام طلب 
يا عيال  النجدية أمامه، وقال هلم:  بأداء العرضة  أبناء اجلد عبداملحسن أن يقوموا  من 
أيامه  حروب ومعارك  »احربوا«. وهي كلمة معناها رقصة احلرب، فقد كانت يف 
لإلصابات  تعرض  مرة  من  وكم  بنفسه،  قادها  عاًما  ثالثني  عىل  يزيد  ما  استمرت 
أقرب  وال  العدو  يعرف  فال  بالكتامن،  احلربية  أموره  يدير  كان  واجلروح،  واألخطار 
املقربني إليه خطته إال يف آخر اللحظات، كان سياسيًّا حمنًكا رغم أنه مل يتخرج يف كليات 
البالد  هذه  يوحد  أن  املنشأ  وأصالة  ورشف  احلياة  علَّمته  بل  جامعات،  أو  عسكرية 

املتناثرة واملتنافرة.
امللك  اسرتاح  أنه عندما  عبدالعزيز   اجلد  يذكر يل  نفسه،  كان شديًدا حتى عىل 
عبدالعزيز يف منزلنا طلب أن يستحم، وفعاًل صعد إىل »املثعوبة« اإلناء أن يسقط من 
يده، نظر إليه اإلمام وقال: »وش بك قال يا عمي، وش هذه اجلروح يف جسمك« رد 
ا مل تأته األمور عىل ما يشتهي،  عليه فوًرا هذه من احلروب واملعارك وركوب اخليل. حقًّ

بل بالكفاح والصرب حتقق له وألهل نجد ما متناه.
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عبد العزيز وحب شعبه له:
كل أمة هلا فرتات تارخيية تعتز هبا وتفاخر هبا األمم، وفرتة امللك عبدالعزيز - التي 
مىض عليها اآلن ما يقارب القرن من الزمان - استطاع من خالهلا هو وحمبوه أن يصنعوا 
التقاليد اإلسالمية  الدين واحلفاظ عىل  قوامها  لدولة جميدة  تارخًيا جميًدا  بإذن اهلل -   -
أحب  الشعب،  هلذا  واألب  واألخ  االبن  هو  عبدالعزيز  كان  االجتامعية،  واألعراف 
شعبه فأحبوه، وأخلصوا له النية والعمل، التف حوله أبناء هذه اجلزيرة مضحني بالغايل 
والنفيس ألهنم أمام رجل نذر نفسه وماله هلم ومن أجلهم، ومهام تكلمنا أو كتبنا عن 
والفرتة  التاريخ  أثبت  وقد  يوم،  بعد  يوًما  تزداد  حمبته  ألن  حقه  نوفيه  فلن  عبدالعزيز 
التي عاشها هذا الشعب منذ خروج عبدالعزيز من الكويت اليوم، أن تطبيق الرشيعة 
والرخاء واألمن املستمر حتى اآلن قل أن نجد يف فرتات التاريخ القريبة مثياًل هلا. وال 
جدال يف أن األسس التي بناها عبدالعزيز ورعاها أبناؤه من بعده هي املحك عىل سالمة 
الفضل  أدنى شك  بدون  للتاريخ يعطي  البناء ومصداقيته ووطنيته ووفائه، واملنصف 

هلل - سبحانه وتعاىل - ثم لعبدالعزيز.
اهلل  هيأ  أن  لوال  البالد  هذه  حال  ستكون  كانت  ماذا  ولكن  اهلل،  عند  الغيب  علم 
بالشعوب  مقارنة  املعارصة  حياتنا  ذلك  عىل  استدالاًل  يكفينا  املهمة؟  هلذه  عبدالعزيز 
اإلمارات  وتعدد  والتمزق  التعصب  يف  يسودنا  كان  السابق  واقعنا  إن  بل  األخرى، 
وسيطرة القبائل املوزعة عىل هذه اجلزيرة، يكفينا أن بالدنا بفضل اهلل الوحيدة يف بالد 
الدنيا التي تطبق رشع اهلل وصدق اهلل العظيم ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ﴾.
كان طموحه أن يصبح حاكاًم يستطيع تكوين دولة مستقلة حمررة من كل نفوذ أجنبي 
وعشائري، وكان مهه القضاء عىل الفوىض كأساس لتوحيد مملكته، وعمل عىل أن يضع 
ا للقتل بني القبائل وأن يوحد األحكام عىل املنهج الصحيح يف ظل حكومة واحدة  حدًّ
، كان مهه محاية الناس يف أمالكهم وأرواحهم وصيانة  تطبق رشع اهلل وسنة رسوله 
احلقوق العامة وغريها الكثري من مقومات الدولة التي استطاع من خالهلا بعزمه وجرأته 

وحب شعبه له فكانوا يفخرون بوقائعه.
لقد أحبه أهل نجد خاصة واجلزيرة عامة وبذلوا لنرصته ما جيودون به، وما أمجل 
أن تصل درجة احلب واالعتزاز إىل أن يشاركهم أضاحيهم، وهذا ما حدث لألمريين 
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حممد وعبدالعزيز ابني عبدالعزيز بن مايض، وقد ذكر يل ذلك العم األمري عبدالعزيز بن 
مايض )ومل يأذن يل بالنرش(، ولكن ُقبلة عىل رأسه قد تعفيني من غضبه.

إهنام كل سنة يضحون عن امللك عبدالعزيز ووالده عبدالرمحن وعن اإلمام تركي 
بن عبداهلل وابنه اإلمام فيصل وعن الشيخ حممد بن عبدالوهاب وذريته إىل هذا احلد 
املقالة مع األمري عبدالعزيز  له وسنأيت إىل يشء من ذلك يف هذه  وأكثر، وصل حبهم 
وقلده املناصب العالية، فكان تلميذه الويف املخلص الذي هنل من مدرسة عبدالعزيز 

وخترج ليصبح أحد رجاالت هذه الدولة املشهود هلم بالقدرة والكفاءة واإلخالص.

امللك عبد العزيز يتحدث:

: إن املسلمني بخري إذا اتفقوا وعملوا بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة  يقول 
والسالم، ليتقدم املسلمون للعمل بذلك فيقفوا فيام بينهم عىل العمل بكتاب اهلل وسنة 
إليهم  أتقدم  فإنني حينذاك  اخلالص،  التوحيد  إىل  والدعوة  فيهام  وبام جاء  رسوله  

فأصري إليهم جنًبا إىل جنب يف كل عمل يفعلونه ويف كل حركة يقومون هبا.
العريب  النبي  هذا  لوال  مذكوًرا  شيًئا  نكن  مل  احلقيقة   : يقول  أخرى  مناسبة  ويف 
والكوارث  املحن  كل  من  ينقذنا  الذي  هو  فاإلسالم  احلنيف،  الدين  وهذا  الكريم 
وينجينا من عذاب اجلحيم، وال يكون املسلم مسلاًم إال باتباع ما جاء يف كتاب اهلل - 
جل وعال - وما كان يف سنة نبيه الكريم وما جاء عن اخللفاء الراشدين - رضوان اهلل 

عليهم أمجعني - الذين يفخر هبم كل إنسان.
وإن مصائبنا من أنفسنا ألننا نحن أعداء أنفسنا، واألعداء مل يقدروا عىل إذاللنا إال 
بعدما رأوا منا العداوة لبعضنا، فاللوم واقع واحلالة هذه علينا ال عليهم، لذلك جيب أن 
ا إذا كنا  نصلح من أنفسنا وأن نطهرها من األضغان العالقة هبا وأن نكون مسلمني حقًّ
نريد النهوض واخلالص، وأن نعتصم بحبل اهلل مجيًعا فنرتك كل املهينات واملنكرات إذا 

رغبنا يف النجاح والفالح.
ويقول يف موضع آخر: وجيب أن تعتقدوا أن ما ترونه من األمن اآلن ما هو إال نعمة 
من اهلل أنعم هبا عىل املسلمني، فيجب علينا أن نشكر اهلل عىل هذه املنة الكربى والنعمة 

العظمى.
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إننا يف أشد احلاجة إىل االجتامع واالتصال بكم لتكونوا عىل علم تام بام عندنا ونكون 
عىل علم تام بام عندكم، وأود أن يكون هذا االتصال مبارشة ويف جمليس لتحملوا إلينا 
مطالب شعب ورغباته، وحتملوا إىل شعبنا أعاملنا ونوايانا، وال شك أن هذه قاعدة سار 

عليها أبناؤه من بعده.
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اجلزيرة قبل عبد العزيز:

العصبية  جتمعها  متنافرة  وقبائل  صغرية  إمارات  من  مكونة  متفرقة  بالًدا  كانت 
قحطان،  أمهها  خمتلفة  قبائل  من  حُتَكم  العربية  اجلزيرة  فكانت  واحلروب،  واالعتداء 
فكانت حتكم جبل شمر وجنوب الرياض والربع اخلايل وهلا فروع يف املناطق اجلنوبية 
وحتى  ومكة  الرياض  بني  املمتدة  املناطق  عىل  مسيطرة  فكانت  عتيبة  وأما  واحلجاز، 
عسري، وأما مطري فكانت مسيطرة ما بني املدينة املنورة والكويت، وأما حرب فكانت ما 

بني وسط اململكة واحلجاز، وأما سبيع فحول الرياض.
كانت احلروب مستمرة بني هذه القبائل والكل يريد الرئاسة.

اجلزيرة يف عهد عبد العزيز:

بحروب  بل  أبيه،  عن  ورثه  ملًكا  أو  ليوحدها  طائعة  الدنيا  تأته  مل  سابًقا  ذكرت  كام 
أقاربه واألوفياء املخلصني  الكثري والكثري من  فيها  استمرت ألكثر من ثالثني سنة فقد 
من  التوفيق  ولكنه  ته،  لغريَّ الرجال  وأعظم  أقسى  عىل  مرت  لو  عاشها  عصيبة  أيام  له، 
اهلل - جلت قدرته – يف أن هييئ هذا الشاب الذي عركته شمس الصحراء والذي أخذ 
عىل نفسه العهد وامليثاق باسرتجاع ملك آبائه وأجداده وعزيمة األبطال األشاوس أبناء 

هذا البلد الوايف.
كان  عامًلا بكل قبائل مملكته وبطوهنا وأفخاذها وتوارخيها وتقاليدها، وكان يستطيع 
يف بضع ثوان من بدء حديثه مع أي رجل أن يعرف قبيلته التي ينتسب إليها والفرع الذي 
ينحدر منه، كان الدين والتمسك بالرشيعة مهه، وكام ذكرت سابًقا الويل كل الويل ملن 

خيالف الرشع.
كان الكرم والعفو صفته، يقول عن نفسه: الناس يقولون إنني كريم، وما أنا بكريم، 

إنني أعطي حني جيب العطاء، وأمنع حني جيب املنع، هذه حادثة تنبئ عن ذلك الكرم:
أراد أن يكرم وافًدا عليه بثالثامئة ريال وأخذ قلاًم فكتب ثالثة آالف )3000( ريال 
بزيادة صفر، فرتدد املختص بالرصف وأرجعه، فلام نظر إىل الورقة قال إهنا شطحة قلم 

وال بأس بأن يعطي ثالثة آالف ريال، وال يكون قلم عبدالعزيز أكرم من عبدالعزيز.
بارز  املنكبني،  عريض  القامة،  طويل  ونشأ  )1293هـ(  سنة  الرياض  يف  ُولَِد  
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الصدر، حاد العينني، دقيق اخلرص، ضامر البطن، مفتول الساعدين والساقني، رشيق 
احلركة، من أشد الناس حمافظة عىل برناجمه اليومي حتى وهو يف سفره.

مل يغادر اجلزيرة إال ثالث مرات إحداها إىل البرصة والكويت سنة 1916م، والثانية 
إىل البحرين 1920، والثالثة إىل مرص سنة 1945م، وهو ما يالحظ يف بعض هذه الصور.
احلرمني  مهه  وكان  فلسطني،  قضية  وخاصة  والعربية  اإلسالمية  القضايا  مهه  كان 
الرشيفني بشكل جعل مجيع وفود العامل اإلسالمي تقر بأن احلرمني يف أيٍد آمنة تستطيع 

محايتها، فقام بالتوسعات املشهودة للحرمني ومحاية احلجيج وعمل نظام املطوفني.
لقد قدم  للعقيدة اإلسالمية أجّل األعامل، حتى أصبحت اجلزيرة يف عهده مملكة 
متحدة عظيمة حتت قيادة رجل عظيم كسب حب ووالء شعبه بصفاته الطيبة ووضوح 

مسلكه.
عبد العزيز الرجل اإلداري:

يستيقظ من نومه قبل الفجر ويدعو اهلل بام هو أهله، وبعد صالة الفجر ينام قلياًل ثم 
إىل  ينتقل  ثم  الدولة،  شؤون  عليه  فتعرض  خاص  جملس  يف  وجيلس  الفطور  يتناول 
املجلس العام ويأذن للناس بمقابلته، ثم ينتقل بعد ذلك إىل جملسه يف الشعبة السياسية 
فيستمع إىل األخبار العاملية وتقارير مستشاريه، وبعد الغداء وصالة الظهر يرتاح قلياًل 
إىل قبيل العرص ثم ينظر يف األمور املستعجلة، ثم يرجع إىل املجلس العام فيستمع إىل 
األمور  وينظر يف  والسالم -  الصالة  عليه  الرسول -  وأحاديث  اهلل  كتاب  درسني يف 

املستعجلة وأخبار العامل.

طعام  يتناول  ثم  قرصه  إىل  يرجع  املغرب  صالة  وبعد  للنزهة،  خيرج  املغرب  وقبيل 
ا حيرضه كبار العلامء ويستمع إىل دروس  العشاء، وبعد صالة العشاء جيلس جملًسا عامًّ
حول تفسري القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ثم ينظر يف األمور 
املهمة إىل منتصف الليل. حيدثني أحد العارفني بنظامه اإلداري الدقيق ورعايته لشؤون 
بشؤون  أدرى  وأنتم  الغائب،  يرى  ال  ما  احلارض  »يرى  املناطق:  ألمراء  قوله  الدولة 
منطقتكم إال يف احلدود، فارجعوا إيلَّ بذلك، أما األمور اخلارجية إذا جاءكم مني أمر 

ذوه دون املراجعة تراين أعرف شيًئا ال تعرفونه«. فنفرِّ
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كان  حسن التدبري كثري التجاوب، علَّمته احلياة ومصاعبها كيف يتعامل مع موظفي 
حكومته ومع شعبه، وكان يبارش معظم األعامل بنفسه إال أن جيد الكفاءة واملقدرة لدى 
يستمع  سابًقا  ذكرت  وكام  مدروس،  قرار  صاحب  كان  األعامل،  هذه  إىل  يوكله  من 
الدرجة  من  حريب  وتكتيك  ختطيط  وصاحب  علمه،  دون  الغري  من  ويستفيد  لألمراء 
التواضع ولني اجلانب وصاحب أدب جم وخلق محيد، غرس يف  األوىل، كان شديد 
أبنائه وشعبه عطف الكبري عىل الصغري للكبري، إذا جلس أبناؤه يف جملس تصدر أكربهم 

عىل من هو أصغرهم، وهذه إحدى الصفات التي استمر عليها أبناؤه من بعده.

إصالحات امللك عبد العزيز:

املدن  إىل  املرشدين  يبعث  فكان  املدارس،  وفتح  الرشعية  األمور  أمهها  من  لعل 
السيئة  النتائج  من  خوًفا  بالده  تدخل  أن  أجنبية  أفكار  ألي  يسمح  مل  لذلك  والقرى، 
وراء الدعوات التبشريية ومروجيها، فوضع برناجمًا إصالحيًّا ذا أمهية بالغة وهو القضاء 
أن  وبعد  املثل،  مرضب  أصبح  حتى  واالستقرار  األمن  وإشاعة  والفوىض  الفتن  عىل 
ا  ماديًّ العلم  أهل  وتشجيع  الدينية  الكتب  وطباعة  العلم  نرش  يف  بدأ  األمور  استقرت 

ا، ثم سعى إىل توطني البادية وحتضريها وبناء املنازل واملساجد. ومعنويًّ
ثم إنشاء مصنع لكسوة الكعبة املرشفة وتوسعة احلرمني الرشيفني، كام تم ختصيص 
األموال لشق الطرق يف مكة واملدينة وبقية املدن الرئيسة، وأمر  بربط البالد بشبكة 
جملًسا  وأنشأ   للتدريب،  وأوروبا  مرص  إىل  البعثات  وأرسل  السلكية،  مواصالت 

للشورى ُتعرض عليه األمور املهمة.
الربية  الربيد والطرق  افتتح اإلذاعة والتلغراف والتليفون، وأنشأ  ويف عام 1368 

لربط اململكة.
وكذلك أنشأ السكة احلديد، وأنشأ مدارسها، واستقدم اخلرباء العسكريني، وأرسل 

البعثات الوطنية للدراسة والتدريب، فكانت أول بعثة إىل لندن سنة 1367.
فكانت  الرشعية،  األمور  لدراسة  والبعثات  واملعاهد  املدارس  عهده  يف  وكثرت 
أول بعثة ملرص سنة 1346، واهتم بالزراعة وتشجيع املزارعني وتزويدهم باملضخات 
فكانت  األخرى،  بالدول  ننسى عالقته  والعجزة، وال  لأليتام  داًرا  أنشأ  كام  والبذور، 
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الصورة  بتغيري  مهامًّ  إنجاًزا  حقق  وبذلك  بالعقود؛  والوفاء  واالحرتام  بالتقدير  تتسم 
السابقة عن جزيرة العرب.

العدل أساس امللك:

بالرمحة  الثورات  يعامل زعامء هذه  فكان  التي جاهبها،  الثورات  يتضح من خالل 
العدل  كان  إذا  عنه:  الرحياين  يقول  قبائلهم وعشائرهم،  ويبقيهم رؤساء عىل  والعفو، 
أساس امللك، فاألمن أول مظهر من مظاهر العدل، ويف نجد اليوم من األمن ما ال نجده 
يف بالدنا أو يف البالد املتمدنة، وال يظنني القارئ مبالًغا بام أقول، ولست عىل ما أقول 
مستشهًدا بنفيس، ويتابع الرحياين قوله: من العدل ما كان يعجب، ومنه ما كان يرعب 
وخييف، وقد شاهدت من مظهره يف بالد نجد ما مل أشاهده يف البالد العربية كلها، بل 
ما وجدت خارج نجد بالًدا تتمثل فيها هذه احلكمة »العدل أساس امللك« ذاك التمثل 
الصحيح الشامل، ذاك التمثل املعجب املخيف مًعا، إن عدل ابن سعود كلمة نسمعها 
الركبان يف كل  إليها، كلمة يرددها  البحر والرب ويف طريقك إىل نجد قبل أن تصل  يف 

مكان بحكمة سلطان نجد.
يقول عنه الشيخ حممد سعود الغوري قايض مدينة القدس يف زياره له سنة 1347 
بعد أن أعد كتاًبا سامه »الرحلة السعودية احلجازية النجدية« نسبة إىل صاحب اجلاللة 
األمني  النبي  ومسجد  احلرام  املسجد  وخادم  اإلسالم،  ملجأ  الرشيد:  العادل  امللك 
حممد - عليه الصالة والسالم - واملسجد األقىص يف مستقبل األيام إن شاء اهلل تعاىل، 
إمام  الرابع عرش،  القرن  دينها يف  أمر  األمة  امُلجدد هلذه  الغراء،  الرشيعة  وحامي محى 
املوحدين، موالنا السيد عبدالعزيز آل سعود الكرام، ملك احلجاز ونجد وملحقاهتا، 
الدين وجعله مظهًرا من  به  املنيع، غرة هذا العرص بني األنام، أعز اهلل  العرب  حصن 

مظاهر الرمحة اإلهلية للعاملني بَمنرِّه وكرمه.
ث عنه األجانب: مثل هذه البادية يف حياهتا كمثل أرضها،  وعبدالعزيز  كام حتدَّ
وازدهرت،  اخرضت  سقيت  فإذا  الغيث،  يسقيها  أن  إىل  ماحلة  جرداء  قاحلة  تظل 
كذلك هي يف رجاهلا، تستمر عصوًرا وهي مستغرقة يف جهالتها ويربز فيها رجل حيسن 

تنظيمها وتوجيهها؛ فتنقلب واحلياة ملء كل ناحية من نواحيها.
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ويقول األستاذ الشاعر أمحد إبراهيم غزاوي ضمن قصيدة طويلة:

عىل الرشيـعـــة ال ذهـــل وال ثـعـــلوشــاهدهــا وحدة أريس قواعدهـــا

مكـتمـــلمنـــارهـــا برســـول اهلل مـؤتــــلق اهلل  بكــتـــاب  ودينــهـا 

تـبتــهـــــلمهــابط الوحي جـل اهلل مـا برحــت وهي  تتــغــنى  بـحبـه 

والخــتلتــلك املشـــاعر يف اإلســالم آمنـــة والسـطو  فيــهــا  البــدع 

احلــــــللعبــد العــزيــز تقبلـهـــا مغلغـــلـة أنـهــــا  إال  الــآللئ  هي 

واهـــبه فــازداد من  ربـك  يتصلشــكرت  األعقــاب  ويف  يــدوم  فضــاًل 



 189 

أنا والصحافة وربع قرن

مصلحة المياه وكالم الناس

صنبور املاء هذا الناقل املسكني الذي حيمل لك املاء من قاع األرض أو وسط البحر، 
هو أول ما يستقبلك عند صحوك من النوم، وال تسأل عن حاله وحالك عندما تفتحه 

وجتد ماء نصفه ملح، أو ربام تسمع صفري اهلواء بدون ماء.
ال شك أن جبينك يزداد تقطيًبا عىل ما فيه وسوف ينزل بـ... عىل مصلحة املياه ممثَّلة 
يف رئيسها، والنتيجة بعد االتصال هبذه املصلحة ماء مالح وفاتورة واجبة السداد خالل 

)15( يوًما وإال فسوف نضطر إىل قطع املاء )إن ُوِجد املاء(.
هذه حالة أرجو أن تكون نادرة يف االنقطاع، أما يف امللوحة، فكل حسناء تبحث عن 

املالحة، وال ألوم املصلحة، فقد شابت وتريد اجلامل )واجلاملة مع الناس(.
أما احلالة الثانية فهي عندما تفتح صنبور املاء ويكون عذًبا زالاًل تنبسط له أسارير 
يدفع  املواطن  جتد  الوصف  هذا  يف  املنثورة،  كالآللئ  حامله  يدي  يف  ويرتقرق  الوجه 

الفاتورة وهو )ممنون( ويتمنى أن يستمر هذا الوضع.
الكل  أن  شك  وبال  املواطنني،  من  الكثري  عىل  مرت  قد  احلالتني  كلتا  أن  شك  بال 
يرغب يف الصفة الثانية مع دفع التكاليف مضاعفة، املهم يف النهاية أن يستعمل ويرشب 
مياًها نظيفة حلوة، من أهم أوصافها أهنا ال تسبب سقوط وجتعد الشعر، وهي الشكوى 

التي أسمعها دائاًم من املواطنني.

صحيفة اليوم 
1417/5/29 هـ
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نيابة عنهم وعن املواطنات: أمام احلالة الثانية أطرح هذه القضية املهمة للرأي العام 
ورشوط  مادية  رشوط  وضع  مع  وممتاز،  صالح  ماء  توفري  ليمكن  مقرتحاته  ليعطي 
يكفي  ال  عذب  ماء  وجود  املصلحة  أمام  التي  املعطيات  ألن  االستهالك؛  كميات  يف 
التفكري يف  مع  ولكن  املواطنني،  لكل  أو  ملعظم  الشديد  واإلرساف  االستهالك  لكمية 
طرق ترشيد االستهالك نستطيع أن نغطي حاجة الناس من املاء العذب، لذا أرجو من 

املهتمني وأصحاب الرأي املشاركة لعلنا يف النهاية نجد الرأي املقبول.
واهلل املوفق ،،،
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مع الشهداء يا فيصل

عرفتك بشجاعتك وعرفتك بفدائك لوطنك، كلامت من أخ لك أحبك يف اهلل ورفع 
برصه الذليل إىل رب كريم، أن جيعلك من الشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا.

كلامت من حمب لوطنه، ولكنك كنت أوىف هلذا الوطن مني ومن غريي، فروحك 
الطاهرة فديت وطنك وهذا أغىل وأثمن ما يقدمه إنسان لوطنه؛ لذا فقد طوقت اجلميع 

بطوق من الوفاء لن ننساه لك.
لقد حزنت كثرًيا لفقدك ولكن العزاء أنك لقيت ربك بإذنه تعاىل شهيًدا ونلت من 
أمتك الشهادة والتقدير والدعاء من األعامق بأن يغفر اهلل لك وجيعل ما قمت به زيادة 

يف أجرك وثوابك.
غوت  فئة  الوطن،  هذا  أبناء  من  آثمة  يد  عىل  شهادتك  تكون  أن  جًدا  ساءين  وقد 
وأضلها الشيطان، فلم نعتد من هذا الشعب إال الوفاء واملحبة لوطن أحبنا فأحببناه، 

وكان وفًيا وزدناه وفاًء، وكانت عظمة هذا الوفاء بروحك يا فيصل.
إىل كل من ينتسب إىل الرائد فيصل بن عيل الرويس العتيبي، وكلنا ننتسب إليه، هنيًئا 
لنا هبذا البطل وهنيًئا لوالديك ولزوجتك وألبنائك، فقد سجلت صفحة بيضاء تضاف 

إىل جمد أرستك وقبيلتك العريقة.
رمحك اهلل وجعل اجلنة مثواك.

صحيفة اليوم 
1417/6/23 هـ
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اقتراح للدراسة والمناقشة
120 ريااًل من راتب المتعاقد سنويًّا لتدريب المواطن

توظيف  مسألة  حول  شخصيًّا  رأًيا  »االقتصادية«  جريدة  يف  نرشت  قد  كنت 
أن  ويكفي  املفاوضة،  يقبل  ال  والذي  واحليوي  املهم  املوضوع  هذا  السعودية،  العاملة 
أن  الواضح  الوافد. من  السعودي مكان  الدولة وجه بإحالل  إداري يف  أعىل مستوى 
االستقدام، ويف  بوقف  والعاجل  الفوري  القرار  أن تضع   - اهلل  الدولة - حفظها  بيد 
ذلك حتمية توظيف العاملة السعودية مهام كان أجرها، لكن السلبيات وراء مثل هذا 
ومن  السعودية،  العاملة  وتوظف  اخلاص  بالقطاع  ستلحق  التي  واألرضار  القرارات 
خالل هذين االجتاهني تربز االقرتاحات والطروحات واملناقشات، وما أكثر ما ُكتب! 
وأجزم أن أحد الباحثني لو مجع ما ُكتب وقيل عن هذا املوضوع فسيخرج بمجلدات 
وأسفار تصل ألن تعد هبا الشهادات العليا، وال يزال املوضوع مل حيل. التاجر ال يريد أن 
خيرس، والدولة بكامل قطاعاهتا تريد توظيف املواطن السعودي، وتريد بقاء رأس املال 
املصدر للخارج أن يبقى يف البلد، وهذان مطلبان هلام أمهية قد أضعها يف مستوى أمن 

البلد واستقرارها االقتصادي،
الرياالت  باليني  من  اهلائل  الكم  أن  لو  االقتصادية  النظريات  يف  اخلوض  وبدون 
املشاكل، ولو حسبنا هذا  الكثري من  لنا  ونفعيًّا حل  ا  ماديًّ عائًدا  بلدنا ألعطانا  بقي يف 
العائد لكل تاجر قد يتشدد يف موضوع العاملة السعودية لرجع بالنفع لصاحله، أضف 

صحيفة الرياض
1417/10/8 هـ
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ماء وكهرباء وهاتف ومرور وأمن  الدولة من  استخدام واستغالل خدمات  إىل ذلك 
وجوازات... إلخ، كل هذه سوف ترجع بفوائدها لصالح املواطن.

طرح  أعيد  اخلاص  القطاع  ومنفعة  الدولة  قرار  بني  واجلذب  الشد  خالل  ومن 
السعوديني  بتوظيف  اخلاص  القطاع  إلزام  بدون  السعودية  العاملة  إحالل  تصوري يف 
مهام كانت مؤهالهتم أو عدمها، قد يسبق ذلك كله أن ندرب العاملة السعودية بحيث 
ال يصبح أمام التجار حجة يف عدم كفاءة وتدريب املواطن السعودي، وليس بالرضورة 
أن يكون من خالل التدريب عىل رأس العمل أو التدريب يف معاهد وكليات الدولة، 
نريد أن نخرج هذا املوضوع ما دام أنه سوف يطول وعيون الشباب السعودي للعمل 

تنظر يف حرية وقد تطول حريته.
رياالت  عرشة  اقتطاع  هو  ويستقىص  يدرس  وقد  العدالة  من  نوع  وفيه  أراه  الذي 
فلو  متقاعد،  ا لكل  ريااًل سنويًّ مائة وعرشون  يقتطع  املتقاعد بحيث  شهرًيا من راتب 
الدخل  أن  ذلك  فمعنى  شخص،  ماليني  أربعة  باململكة  املتعاقدين  عدد  أن  فرضنا 
السنوي من العرشة رياالت سوف يصبح 480 مليون ريال، هذا املبلغ يوجه من ِقبل 
الغرف التجارية ألهنا واسطة العقد وممثل للتجارة والقطاع العام، وتوزع هذه املبالغ 
واحلرفيني،  الصناعيني  إىل  حتتاج  مناطق  فهناك  منطقة،  لكل  االحتياج  تنوع  حسب 
وهناك مناطق حتتاج إىل املزارعني وأعامل البناء، وهناك مناطق حتتاج إىل أعامل السياحة 
والفندقة وهكذا، املهم أن تقوم هذه الغرف بفتح معاهد خاصة توظف وتدرب الشاب 
يذهب  املبلغ  هذا  نصف  أن  فرضنا  فلو  ويكتب.  يقرأ  أن  فقط  يلزمه  الذي  السعودي 
ا، والباقي يذهب للمباين  كرواتب، فمعنى ذلك أننا سوف نوظف 20 ألف شاب سنويًّ
ا  التدريب سنة أو سنتني، املهم أنني احتويت سنويًّ واملدرسني واملعدات، ولتكن مدة 
أو  اخلاص  بالقطاع  سواء  للعمل  وهيأهتم  وتدريًبا،  عماًل  ومواطنة  مواطن  ألف   20
حلساب أنفسهم، يأيت بعد ذلك دور الدولة يف فرضية إحالل العاملة املدربة حمل العاملة 
الوافدة، وأنا متأكد - بإذن اهلل - أن القطاع اخلاص سوف يقبل بمثل ذلك ما دام حمقًقا 
هدفه، وأما الوافد فلن يرضه أن يدفع 120 ريااًل سنوًيا مقابل ما حيصل عليه من منافع 

وخدمات هيأهتا له الدولة.
حقق اهلل املساعي ملا فيه خري بالدنا، وأعاننا عىل تأدية واجبنا جتاه أبنائنا ومن نحن 

مسؤولون عنهم.
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ال للمتاجرة بالصرف الصحي

* سعادة األستاذ حممد التونيس رئيس حترير »االقتصادية«.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

اسمح يل بأن أناقش ما ُنرش يف عدد »االقتصادية« رقم 1243 بتاريخ 1997/1/4، 
عن إسناد شبكات الرصف الصحي إىل القطاع اخلاص.

واستناًدا إىل خربيت التي متتد إىل ربع قرن ال أعتقد أن االستثامر يف الرصف الصحي 
مفيد للرشكات، إضافة إىل أن هذا األمر احلساس وذلك التأثري املبارش يف املواطن جيب 
أن يمر بقنوات معروفة لدراسته، حيث ال يصدر قرار بشأنه إال بعد معرفة مقدار فائدته 

للمواطن والوطن.
هبذه  مستداًل  بالفشل  الصحي  الرصف  يف  اخلاص  القطاع  استثامر  عىل  وأحكم 

احليثيات:
حساب  عىل  الربح  هذا  يأيت  وربام  أرباح،  لتحقيق  حتاًم  املستثمرة  الرشكات   *
املواطنني، أو قد توضع احتامالت هذا الربح بشكل كبري، ألن خطورة اإلقدام عىل مثل 

هذه املشاريع غري مأمونة اجلانب بالنسبة إىل املستثمرين.
اجلودة  اختيار  ويف  التنفيذ  يف  عالية  تكلفة  الصحي  الرصف  مشاريع  تتطلب   *

والنوعية، وربام تضطر الرشكات إىل تقليل تكاليف اإلنشاء والتنفيذ.

صحيفة اليوم
1417/10/13 هـ
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مياه  أن  معرفة  ينبغي  املجال،  هذا  يف  االستثامر  أو  التخصيص  يف  احلديث  عند   *
القادرون  يراجعه  مستشفى  أو  خاصة  مدرسة  إنشاء  مثل  ليست  الصحي  الرصف 

وحدهم، وإنام ليس هناك خيار يف توصيل خدمات الرصف الصحي إىل اجلميع.
* ذكر أن املرشوع يؤول يف هناية مدة االستثامر إىل الدولة، ومعنى ذلك أن الرشكة 
ال بد أن حتصل عىل مقدار ما أنفقته زائًدا 100 يف املائة من رأس املال، حتى تتمكن من 

ل – بالطبع – من جيوب املواطنني. توزيع أرباح عىل املسامهني، وهذه األموال حُتَصَّ
* أخرًيا، بحسبه بسيطة، يتضح أن عىل املواطن أن يدفع 50 ألف ريال لكي تصله 

خدمات الرصف الصحي، وهلذه األسباب أقول: ال للمتاجرة بالرصف الصحي.
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ويستمر العطاء

جاءت موافقة خادم احلرمني الرشيفني - حيفظه اهلل - بإنشاء خطوط الربط للمياه 
املحالة »املرحلة الثالثة« ملدن الدمام واخلرب والقطيف كأهم وأعظم مرشوع هلذا العام 
وافًرا،  والعطاء  حمدًدا  البناء  ليكون  الثالثة  املحطة  مع  ليتزامن  وجاء  املنطقة،  وهلذه 
املياه  الستقبال  املدن  داخل  رئيسة  خطوط  إنشاء  من  املصلحة  به  قامت  ما  وليواكب 

املنتجة، ولتعم الفائدة للمواطنني وتصلهم املياه املحالة رشاًبا سائًغا.
جاءت هذه املوافقة السامية يف وقتها ألن أهايل الرشقية عانوا من اآلبار وملوحتها 
يتبنى  عندما  لكن  للتعبئة،  أماكن  أو  الرشب  ملياه  وايتات  من  املصلحة  وفرته  ما  رغم 
هذه  عن  السامي  للمقام  العرض  الزراعة  ووزير  سعود  واألمري  حممد  األمري  من  كل 
املعاناة، فام أرسع التلبية! وما أرسع االستجابة! وهكذا تكون القيادة واألبوة احلانية، 
ولتقطع الشكوك يف قدرة ومتانة هذه البنية واستمراريتها رغم ضخامة املبالغ التي تعد 
رنا خلدمته. باملليارات، كل هذا ألجل رفاهية وراحة املواطن، فهو اهلدف وهو من ُسخرِّ
هذه الكلمة البسيطة هي تعبري بالشكر والثناء ملقام األمري حممد وسمو نائبه وملعايل وزير 
الزراعة ومعايل حمافظ التحلية الذين كانوا خلف هذا املرشوع إىل أن حتقق بحمد اهلل وفضله.
والشكر بعد شكر اهلل لوالد اجلميع مقروًنا بالدعاء له بطول العمر والتوفيق من كل 

مواطن ومواطنة هبذه املنطقة.

صحيفة اليوم
1417/10/19 هـ 
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العدالة المائية

تعددت األقوال والكتابات وكثرت التقارير حول أوضاع املياه يف خمتلف دول العامل 
بني متفائل ومتشائم، واألخرية سيطرت عىل الساحة، حتى أعلنت أن احلروب القادمة 
هي حروب املياه وكأن التاريخ يعيد نفسه يف حروب السابقني عىل مواطن املاء والكأل.
وكأن اإلنسان ال بد وأن حين إىل العودة إىل ماضيه، وهذا اجلانب يقودين إىل تصور 
ذلك  يبقى  فاإلنسان  قديمة،  إىل عصور  تعود  ولكنها  بيننا  أحداث حارضة  ومشاهدة 
الكائن الضعيف والذي خلقه - جل جالله - من ضعف وأمره إىل ضعف، فال بد أن 

يتعلق بذات اهلل يف عبادته ورجائه ويف طلب العيش واستمرار هذا الرزق.
االبتهال  وهذا  ويرجوه،  ربه  يناشد  األمور،  به  تضيق  عندما  السامء  إىل  يديه  يرفع 
واخلنوع يشاَهد عند مجيع اخللق وبطرق وأشكال خمتلفة، لكنها الفطرة اإلهلية يف النظر 

إىل ما عند اهلل سبحانه وتعاىل.
هذه املقدمة قصدي منها أننا جيب أن نكون متفائلني باهلل سبحانه وتعاىل، وأن نرسخ 
مبدأ اجلزاء من جنس العمل، فالغيث ونزول املطر مرهون بفعل أمور واجبة أمهها أداء 
اهلل  أن  إيامًنا ال خيالطه شك  نؤمن  أن  املحرمات، وجيب  املرشوعة والكف عن  الزكاة 
ينزل الغيث ملن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وأن خملوقاته األخرى سبب لنزول الغيث، 

وتقديره سبحانه خاضع ملشيئته وفعل خلقه.

صحيفة اليوم
1417/11/14 هـ 



 198 

أنا والصحافة وربع قرن

إن ما يقوم به اإلنسان من محاية طبيعية يف إنشاء السدود والطرق احلديثة يف الري 
والسقيا وتنقية مياه البحار واألهنار أمور سببية، ولكن يبقى اإلنسان حمتاًجا إىل العون 
والتقنيات  االحتياطات  مجيع  رغم  أنه  نشاهدها  وحقيقة  وتعاىل،  سبحانه  اخلالق  من 
احلديثة، فال يزال الوجل واخلوف يسيطران عىل اإلنسان ويعودان به إىل عرص أسالفه 

وَتَطاحنهم عىل املياه.
والصدقات،  الزكاة  بأداء   - وتعاىل  سبحانه   - باهلل  التعلق  ذلك  من  ومقصدي 
فهي الدرع احلصني من اجلفاف والتصحر، وهي السد العظيم لتخزين املياه وهطوهلا 
للحفاظ عىل  املؤدية  األسباب  فعل  مع  لكل مريض وعاجز،  الشفاء  باستمرار، وهي 
املياه، وهكذا علَّمنا اإلسالم االقتصاد يف املاء »ولو كنت عىل هنر جار«. ثم يشء آخر 
منظم هلذا االقتصاد وهو ما قد ُأطِلق عليه »العدالة املائية«، والعدالة تستوجب وجود 
فطاملا  وحماسبتهم،  املرسفني  وجزاء  ومقداره  االستهالك  نَِسب  يف  وجزاءات  تعليامت 
هناك عدل يف التوزيع وعدل يف االستهالك فسوف تتوفر لدينا شمولية يف االستهالك 
جلميع املواطنني، فكل املواطنني هلم رشاكة يف هذا املاء، لذا من العدل أن نحمي هذا 
الذي  اإلرساف  هذا  دونام  وبمقدار  املاء،  عىل  اجلميع  حصول  تكفل  بطرق  هلم  احلق 

نعيشه ونقاس منه األمرين.
لست يف موقف املوظف احلكومي الذي مهه جهته دونام التفكري يف اجلانب اآلخر، 
لكن الذي أحلظه أننا شعب مرسف يف معظم األشياء ومنها املياه، هذه النعمة الثمينة، 
العادي يستهلك يومّيا نصف وايت ماء؟ هل يعقل أن يستهلك  البيت  فهل ُيعقل أن 
مخسة أطنان من املياه حتى وصلنا إىل أن نكون من أكرب املستهلكني )املرسفني يف العامل(، 

ثم نأيت ونقول ليست لدينا مياه صاحلة للرشب؟
بدون أي تراجع فإن اململكة تستهلك من مياه الرشب مخسة أضعاف حاجتها؛ لذا 
فإن ما ُينَفق من تشغيل وصيانة وتوزيع يعادل مخسة أضعاف احلاجة، وكان األَوىل أن 

ننظم ذلك فيام يعود عىل بقية املواطنني بحقهم من هذه املياه.
مقابل(  )بدون  املاء  طنًا من  اململكة  منزل يف  أعَطينا كل  لو  أقول  أزال  وما  وكنت 
م  ُنَعمرِّ أن  الستطعنا  عال؛  بسعر  حيسب  اإلرساف  نطاق  يف  يدخل  ما  قل  أو  زاد  وما 
خدمات املياه جلميع املواطنني، والستطاع بقية املواطنني أن يرشبوا ماء صاحلًا، وعندما 
أقول جمانية املياه فذلك حتى تتحقق العدالة لدى أصحاب الدخل الضعيف، وما زاد 
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املياه ويف توفري الصيانة  العدالة يف توفري جمانية  عن ذلك بسعر مضاعف حتى تتحقق 
والتشغيل لعموم املواطنني.

لذا باختصار، جيب مراجعة أنفسنا يف أداء حق اهلل سبحانه وتعاىل، ييل ذلك وضع 
نظام يكفل سالمة هذه اهلبة اإلهلية.

واهلل املوفق ،،،
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أمة العلم

بتنظيامته  العلم  قاعدة  أسس  والذي  األول  املعارف  وزير  نجل  من  بغريب  ليس 
احلديثة، أقول ليس بغريب أن يتبنى األمري حممد بن فهد وضع جوائز التفوق العلمي 
ألبنائه وبناته يف خمتلف املجاالت العلمية، وال شك أن التسابق عىل التفوق العلمي أمر 
أهدافها وطموحاهتا  أن حتقق  الدولة  تستطيع  فبالعلم  األمة،  ارتقاء  بالغة يف  أمهية  ذو 

وتستطيع أن حتقق اكتفاءها بأبنائها وبناهتا.
العلم واحلث عليه هو منارة الطريق السليم لنهضة أي شعب يريد أن يعتيل القمم، 
الثاين تسابق  نائبه والنائب  بقيادة فهد بن عبدالعزيز وسمو  واحلمد هلل نجد أن بالدنا 
)السعوديَّني(  والشابة  الشاب  أن  نجد  واليوم  العلمية،  املجاالت  خمتلف  يف  األمم 

يعمالن يف خمتلف جماالت هنضة األمة. 
فألن  الكبري  احلفل  هلذا  نايف  األمري  سمو  بحضور  واألمهية  الفرحة  كانت  وإن 
املناسبة تستحق أمثال نايف، ذلك الرجل الذي ُعِرَف عنه حبه لكل ما فيه هنضة األمة 
وتطورها وثقافتها، وهي لفتة كريمة من رجل كريم ألبنائه املتفوقني، وهذا النهج الذي 
اختطه األمري حممد بن فهد يف تفوق املربزين من أبناء البلد هو حلقة متصلة هلذا البيت 
الكريم الذي هيتم بالعلم والعلامء منذ نشأة هذه الدولة عىل يد اإلمام حممد بن سعود 
مروًرا  النهج  هذا  واستمر  الدولة،  شؤون  يف  البارزة  املكانة  هلم  الذين  بالعلامء  حماطة 

صحيفة اليوم
1417/12/23 هـ
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بسلطان نجد وملك احلجاز الذي جعل وقته مع العلامء وبني دفات الكتب، وال خيلو 
أي جملس من جمالسه  من عامل يقرأ وآخر ينصح ويفتي، واليوم يف عهد خادم احلرمني 
الرشيفني – حيفظه اهلل – نرى االهتامم البالغ بالعلامء ألهنم ورثة الرسل يف نرش الرسالة 

اإلهلية واحلفاظ عليها، واألمة بكاملها تعطي األمهية البالغة للعلم والعلامء.
العلم  ووضع  التفوق  هذا  عىل  يستمروا  بأن  واملتفوقات  املتفوقني  إىل  أخرية  لفتة 
نصب األعني، فأنتم عامد األمة واجلميع ينظر إليكم نظرة املستقبل الزاهر، وفقكم اهلل 

ملا حيبه ويرضاه.
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حتى على الحفريات ال أخلو من الحسد

حيلرِّق  شاعر  هو  اجلميلة،  الكلمة  أستاذ  هو  حقيقة  الفزيع  خليل  الفاضل  األستاذ 
بنا يف عامل النثريات وال بد أن ننساق معه. 91/71 ثم ترك التعليق لساكني 91/71 
للمسلمني  اهلل عام خري وهداية  يوم 1418/1/1هـ جعله  ُنرش  ما  اطلعت عىل  وقد 
مجيًعا، وأقول: أرجو أن تكون مطبات وحفريات 1418هـ أكثر من الذي قبله، هذه 
احلفريات عندما أراها أشعر أنني أمام إنجاز عظيم يتحقق، وكمسؤول ال أزال واضًعا 
أمامي هدًفا وهو أن أرى هذه احلفريات منترشة يف الدمام والقطيف واألحساء واخلرب 
وكل مدن وقرى الرشقية، وها نحن اآلن نبدأ من جديد »احلفر والدفن«، فاحلفريات يا 
ساكن 91/71 تأيت باخلري، تأيت باملاء إىل منزلك وتزيل عنك األذى الذي لو استمر يف 
منزلك وحيك لزرعنا 91/71 مستشفيات ملعاجلة املرىض، بل فضلنا أن نحفر وندفن 

وأن ندفع رضيبة هذا اإلزعاج يف اآلذان بداًل من أن يكون اإلزعاج يف كافة البدن.
ما أكثر احلساد لكم يا ساكني 19/17 )حتى عىل احلفريات ال ختلون من احلسد(! 

وكم من أناس يتمنون نقل هذه النعمة منكم إليهم!
كم من أناس يرجون املصلحة مثاًل أن تطرهبم بنغامت املضخات واحلفريات، املهم 
أن يرشبوا املاء صفًوا بداًل من الكدر والطني، وأن ُيزال عنهم األذى مهام كانت نتائج 

وضحايا هذه احلفريات.

صحيفة اليوم
1418/1/4 هـ
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كام  غريكم  تشمل  أن  اهلل  وأدعو  حفريات،  من  أصابكم  ما  عىل  الصرب  وأخرًيا، 
شملتكم، فقد حان رحيلها عنكم بدون رجعة، وعليكم احلفاظ عىل ما خلَّفته لديكم، 

فهي ثروة ثمينة ما وصَلتكم إال بشق األنفس.
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تأييًدا لـ )أنا نصف متفائل:
إنشاء مركز تدريب مقابل الباليين الهاربة(

األخ األستاذ/ حممد أبا حسني – رئيس حترير اجلزيرة – حفظه اهلل.

السالم عليكم ورحة اهلل وبركاته... وبعد:

نرش األستاذ الفاضل فهد العريفي تعليًقا بالعدد رقم 8923 بتاريخ 1417/10/25هـ 
حتت عنوان »أنا نصف متفائل«، وأعتقد أن ما ينرشه ال حيتاج إىل من يضيف إليه شيًئا؛ 

فهو يعطي املوضوع حقه كاماًل وما أورده ليس إال تأييًدا له.
أغمضت عيني ألحلم حلاًم أذكره قبل ثالثني سنة، وال أريد أن أزيد حتى أمحي نفيس 
من قضية تقادم السنني؛ كنا نزرع ونبني ونخدم ونقود السيارات بأنفسنا، واليوم وصل 
تربيتها ونشأهتا  يعلم اهلل وحده كيف  أمم  أمورنا إىل غرينا من  بنا أن أوكلنا مجيع  األمر 
وسالمة أبداهنا، هؤالء يشكلون ثلث املجتمع السعودي، وقد يكون هذا الثلث يف العمل 
والكسب أضعاف أعدادنا، واألمر خمتلف متاًما يف إنسان ترك بلده وأهله لكسب املال، 
املال فقط، وال هيمه ما حيصل من آثار سلبية عىل جمتمعنا، ال أقول كلهم، ولكن غالبيتهم، 
ونسمع ونقرأ عن الكثري من اجلرائم واملشاكل من هذه الفئات بمختلف ألواهنا وأدياهنا.
السعودي،  أخيه  مع  السعودي  ويتداوله  يعمره  الوطن  يف  يعمل  الوطني  املال  كان 

صحيفة اليوم
1418/1/4 هـ



 205 

أنا والصحافة وربع قرن

واليوم أرقام جتاوزت املليارات خترج من بلدي إىل بلدان الدنيا لتعمل وتبني هناك، وليت 
األمر توقف عىل ذلك، بل إن أهم يشء - وهو التدريب - قد اكتسبه األجنبي وأخذه 
معه من دولة سخرت أمواهلا ألجل األخذ بأحدث أساليب التدريب وبأحدث التقنيات 
أبدأ من جديد يف  أن  بلده، وتركني ألجل  أبناء  بلده لكي يدرب  إىل  العامل  املوجودة يف 
تدريب ابني وابنك، وال أزال أحلم وأمتنى أن يكون املتدربون هم عيايل وعيالك وأختي 

وأختك.
األيدي  تنمية  عىل  امليزانية  افتتاح  يف  أكد   - عزه  ويديم  اهلل  حيفظه   - األول  الرجل 
السعودية وزيادة فرص العمل هلا، ومعنى ذلك أننا جيب أن نطيعه فيام أمر به، أي أن نلزم 
أجهزة الدولة ونضع التعليامت واألنظمة ألجهزة القطاع اخلاص برضورة وأمهية تشغيل 

وتدريب املواطن السعودي وأال نضع أمامه أي معوقات.
واليوم جاء دور القطاع اخلاص لكي يعيد بعًضا مما قدمته له الدولة دون َمنٍّ وال أذى، 
مت مثل القروض والضامنات واألرايض والتسهيالت، فلن  ومهام عددنا من امتيازات ُقدرِّ

نؤدي حق الوطن جتاه أن يتحمل القطاع اخلاص مسؤوليته أمام الشباب السعودي.
عندما يتوىل رجل مثل نايف بن عبدالعزيز أمر تشغيل وتوفري العمل لكل سعودي، 
فمعنى ذلك أن املوضوع يأخذ أمهيته وأبعاده التي جتعل اجلميع جيب أن يتفاعل مع هذا 
إن  بل  ليل،  وهنارهم  هنار  ليلهم  الشوارع  يف  يتسكعون  أوالدنا  نرى  أن  فيكفي  النداء، 
وهذه  تعامله،  وأسلوب  وحركاته  ملبسه  يف  جمتمعه  يف  املألوف  عن  خيرج  أخذ  بعضهم 
إفرازات سيئة سببها نحن؛ لذا علينا كأمة واحدة أن نقف وقفة رجل واحد أمام ما قد 
يتعرض له فلذات أكبادنا، وألن ما أحلم به وقد حتلم به أنت حلم مجيل نرجو أن يطول، 
فلينقلنا رشيط األحالم إىل وقف االستقدام ملدة مخس سنوات، وهي املدة التي نستطيع 

أن نفكر من خالهلا يف وضعنا.
ويشء آخر أن نضع رساًم شهرًيا عرشة رياالت عىل كل أجنبي يعمل يف بلدي، بحيث 
لدهيا  أكان  سواء  السعودية  العاملة  وتأهيل  للتدريب  مراكز  إنشاء  يف  املبلغ  هذا  ُيرَصف 

مؤهالت أو بدون.
لو – مع أن لو من عمل الشيطان – أعاذنا اهلل منها، لو أخذنا عرشة رياالت مقابل 
ما نقدمه هلذا األجنبي من خدمات كثرية ال حتىص، فسنجد أنه باإلمكان حتصيل مخسني 
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ا، أعتقد أن هذا املبلغ نستطيع من خالله  مليون ريال شهرًيا، أي ستامئة مليون ريال سنويًّ
إنشاء عدة معاهد للتدريب وتأهيل أوالدنا، وهو أمر بسيط مقابل باليني الرياالت التي 

ُترَسل إىل اخلارج بدون فائدة تعود علينا.
عىل  استمروا  وبرجال  باخلريات  عليها  اهلل  منَّ   - هلل  واحلمد   - بالدنا  فإن  وأخرًيا، 
هنج أسالفهم يف احلفاظ عىل الدين والتقاليد، وهلم علينا حق أن نؤازرهم لصالح أنفسنا 

وأوالدنا أواًل، ثم لكي يستمر هذا البناء الشامخ عالًيا نفاخر به األمم.
واهلل املوفق ،،،
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حرب داهس ومدهوس

أعلنت جريدة اليوم يف عددها بتاريخ 1417/11/2هـ عاّم أطلق عليه »حرب داهس 
ومدهوس« أن الضحايا بلغت 3789 قتياًل و31023 مصاًبا، وأن عدد احلوادث بلغت 
ة املستشفيات  123 ألف حادث، وأن اخلسائر املادية بلغت 18 مليار ريال. إن ثلث َأرِسَّ
مشغولة بمصابني من هذه احلرب، كام أن متوسط تكلفة كل إصابة تزيد بنسبة 70% عن 
بعض الدول املتقدمة، إضافة إىل أن إمجايل عدد ما ُفِقد عىل مر عقدين من الزمان حوايل 
65 ألف لقوا حتفهم، ووصل عدد املصابني إىل نصف مليون شخص، ويف نبأ عاجل 
لوكالة »من َأِمن العقوبة أساء األدب« فإن القتىل واملصابني يف ازدياد مستمر، ورغم أن 
التكنيك األمني املعمول به عىل أرقى وأفضل املستويات، ولكن هناك خلل ال يزال حتت 

أنظار املحللني وكأنه أصبح إحدى املعجزات.
السبب يف ذلك يعود إىل عدة عوامل أمهها  املراقبني هلذه احلرب أن  وعىل ذمة أحد 
القيادة، كام أن آخرين علَّقوا عىل ذلك بضعف التطبيقات والعقوبات واجلزاءات، وأن 
واخلسائر  األزمة  هذه  وراء  اجلوهري  السبب  تكون  قد  بل  كافية،  غري  العقوبات  هذه 

البرشية، وخاصة أن معظمهم من الشباب الذين تطالب هبم األمة.
الصحراء  سفن  أن  »للبسوس«  العدوانية  بميوله  يعتقد  ملحلل  آخر  خرب  وافانا  وقد 

صحيفة اليوم
1418/1/9 هـ
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سبب رئيس هلذه األزمة، وأن القضاء عليها أمر مهم حتى تقل اخلسائر املادية مقابل ما 
نفقده وتدمره سفن الصحراء.

البسوس  التحقيق مجلًة وتفصياًل، وعزت  وقد رفضت واستنكرت »البسوس« هذا 
كثرة القتىل واملصابني إىل القيادة املتهورة وغري الواعية أو املدركة هلذه النتائج، وطالبت 
املحللني  من  الكثري  ذلك  يف  وشارك  كاملة،  حقوقها  وأخذها  العدالة  مبدأ  بتحقيق 
اخلسارة  ومقدار  وتنميتها  عليها  احلفاظ  يف  البسوس  إىل  صوهتم  وضم  االقتصادين، 

الوطنية يف فقدها.
ومستهرًتا  متهوًرا  طرًفا  هناك  أن  دام  ما  تتفاقم  مشكلة  أمام  اجلميع  أن  هي  احلقيقة 
باألنظمة وتعليامت املرور، ولألسف الشديد فإن نتائج هذا التهور وهذه األرقام املزعجة 
ألنفس بريئة، وال شك أن األمر سوف يتفاقم ما مل نقف مجيًعا أمام تطبيق األنظمة املرورية 
يف  وهتورها  بمساوئها  أسواقنا  غزت  التي  األجنبية  وللعاملة  وألبنائنا  ألنفسنا  وتعليمها 

القيادة.
لالستجابة  اإلعالم  ووسائل  واملجتمعات  املدارس  من  االستفادة  إىل  حيتاج  األمر 
هذه  خلفيات  تعرف  املرورية  األنظمة  أن  شك  وال  معها،  والتعاون  املرور  لتعليامت 
من  اهلائل  الكم  هذا  أمام  كمواطنني  نعذرها  ال  ولكن  م،  وَتَفهُّ إدراك  ولدهيا  املشكلة 

األنفس البرشية.



 209 

أنا والصحافة وربع قرن

الرجل / المستقبل

برعاية أمرينا حممد بن فهد كان لقاء التخرج جلني الزرع، الزرع الذي انتظرناه أربع 
سنوات، واليوم قد اكتمل هذا الزرع وحان قطفه، وما أمجل الثمرة وأحوجنا هلا ألهنا 
اليد التي تبني وتشيد، اليد التي نرتقبها ففيها الوفاء وفيها اإلخالص هلذا الوطن العزيز.
بكلامت عميقة األهداف تكلم أخي الدكتور يوسف اجلندان، هذا الرجل الطيب 
الوقور، وهو كام عهدته قبل وبعد توليه اجلامعة، قال: نحن اآلن أمام الرجل/ املستقبل، 

الرجل الذي كافح من أجل العلم، وهو فعاًل مستقبلنا وهو فعاًل غرسنا الطيب.
الوفاء  املقام ذكر كلمة  الفتية، وال يفوتني يف هذا  آالف اخلرجيني من هذه اجلامعة 
غرسك  نجني  نحن  فها  القحطاين،  سعيد  حممد  الدكتور  أخي  األول  اجلامعة  لرجل 
يف أحد أيام أعراسنا الغالية، لقد عايشت هذه اجلامعة منذ نشأهتا حتى امتطى اجلواد 
الدكتور يوسف، فكالكام عرب وثابر ألجل الوطن، وكان الزمالء يف اجلامعة سنًدا قوًيا 

هلذا البناء.
هذه  نرى  أن  واالعتزاز  الفخر  من  بنوع  شعرت  أمامنا  اخلرجيني  مرور  أثناء  فعاًل 
األفواج من األطباء واملهندسني، هؤالء أبناؤنا، وهؤالء من ُنسلم إليهم دفة العمل يف 
وطننا املعطاء، فهنيًئا لنا بكم وهنيًئا لكم هبذا الوطن وهذه الدولة التي أنفقت بسخاء 
من أجلكم، من أجل أن نرى هذا اليوم العزيز عىل أنفسنا وعزيز عىل آبائكم وأمهاتكم، 

صحيفة اليوم
1418/1/21 هـ
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والشكر والثناء هلل - سبحانه وتعاىل - عىل أن بلغكم هذا اليوم، ومن أجل دمعة الفرح 
من عني والدة أو أب ينتظر هذا اليوم أكثر من انتظاركم له، بقي الوفاء وتأدية واجب 

الوفاء لبلدنا العزيز عىل اجلميع، وأنتم أهل لذلك. 
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الماء وتطور المجتمع

باحلفاظ  ومقيم  مواطن  كل  إىل  نصيحة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  األمري  وجه  عندما 
تقدم  لقد  األمة،  معطيات  عىل  احلفاظ  خالل  من  ذلك  فإن  املياه،  استهالك  وترشيد 
والصحية  العلمية  املجاالت  خمتلف  يف  املاضية  السنوات  خالل  السعودي  الشعب 
واالجتامعية وأداء اخلدمات وأصبح لزاًما عىل هذا املجتمع أن يبذل جهده ويعطي ما 

لديه من عناية واهتامم هبذه اخلربات.
وكام قيل: بالشكر تدوم النعم، والشكر أمر مهم جتاه موضوع مياه الرشب واحلفاظ 
عليها، وأعتقد أن من أهم عوامل الشكر هلذا املرفق املهم هو استهالكه بتعقل وبحدود 

احلاجة دونام تبذير أو إرساف.
فلو نظرنا إىل إنتاجية هذه املياه وصعوبة احلصول عليها إىل أن تصل مياه نقية عذبة 
إىل منزل كل مواطن، يتساوى يف ذلك السعودي وغريه من املقيمني هبذا البلد، فالدولة 
قد سخرت األموال الطائلة إلنشاء حمطات حتلية املياه ألجل صحة املواطن وحصوله 
عىل مياه صحية سليمة ثم ألجل مستقبله ومستقبل أوالده يف احلفاظ عىل املياه اجلوفية 

رغم قلتها وندرهتا واعتامدها عىل األمطار.
أتصور أن خدمة هبذا الشكل وهبذه الصعوبة واإلتقان يلزم أن نعمل مجيًعا - سواء 
أكنا أفراًدا أو قطاعات حكومية وقطاعات خاصة - ألجل التوفري واالستهالك الواعي 

صحيفة اليوم
1418/3/2 هـ
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ر اإلعالم ووسائل  الذي جيعل مصلحة بلده يف املقدمة، فمن حق هذه اخلدمة أن ُنَسخرِّ
التثقيف ألجل نقل الصورة هبذه األمهية، وأن نزرع يف أبنائنا هذه األمهية منذ صغرهم، 

ويا حبذا أن تكون ضمن املادة الوطنية وضمن املناهج العلمية.
ومن خالل خربيت يف هذا القطاع فإن املواطن يف بلدنا رسيع االستجابة لكل ما فيه 

خدمة للصالح العام، لذا فإن اإلعالم عليه مهمة كبرية جتاه التثقيف بأمهية املياه.
أن  كام  ورفاهيته،  املواطن  لراحة  سخرت  بتكاليفها  املشاريع  هذه  أن  ننسى  وال 
الرصف واإلنفاق عليها يستمر طاملا كانت عاملة؛ لذا فإن التكاليف سوف تزداد إذا مل 

يكن هناك وعي وإدراك، وهذا الوعي واإلدراك حيتاجان أيًضا إىل جهود.
لذا فإن هذه اخلدمات حلقات متصلة جيب أن تؤدى بكل عناية واهتامم وأن تتحمل 

كل جهة مسؤوليتها وإدراكها هلذه املسؤولية وأمهيتها.
فعلينا  البلد،  هلذا  والوفاء  العطاء  الرشيدة عىل  دتنا حكومتنا  عوَّ ختاًما، كمواطنني 
واجب وطني جتاه هذه النعمة باحلفاظ عليها واستهالك احلاجة دونام إرساف وال تبذير.

واهلل املوفق ،،،
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الماء يشتكي

الشكوى دليل تذمر وسوء حال، وهل يعقل أن تصل الدرجة باملاء إىل أن يشتكي؟ 
اجلفاف  ففيها  الدعوة،  هذه  أو  الشكوى  هذه  تقبل  أال  سرتك  رب  يا  نقول  وأنت  أنا 
والقحط وسوء احلال واملال ومنع الَقْطر من السامء، نرجو أال تكون حيثيات الشكوى 
وعنواهنا عدم دفع الزكاة والصدقات، وختامها اإلرساف والتبذير وعدم الشكر والثناء 

هلذه النعمة العظيمة.
عىل  حمافظتنا  ومثل  الربانية،  النعم  كبقية  وتقديره  باحرتامه  اجلميع  يطالب  املاء 
ُيتصل  أن  أو  النهار،  اإلضاءة يف وضح  ترتك  أن  يعقل  فهل  والغاز  واهلاتف  الكهرباء 
باهلاتف لغري سبب، أو ُيرتك الغاز بدون استعامل، كذلك احلال يف املاء، فهل ُيعقل أن 
املاء ملجرد اإلمهال، خذ مثاًل  البيت يستنزفون  الغارب للخدم وأهل  ُيرَتك احلبل عىل 
مقدار املاء الذي هُيدر عىل احلدائق وغسيل السيارات واملالبس، أو اإلمهال يف ترسبات 
املواسري والسيفونات واخلزانات، كلها ترصفات يمقتها واقع احلال واحلاجة إىل احلفاظ 

عىل نعمة املاء.
 - املثال  سبيل  عىل   - الرشقية  املنطقة  يف  الفرد  إن  تقول  يدي  بني  التي  املعلومات 
أو  واملواطن  كثرية،  أضعاف  علمه  بدون  أو  بعلمه  والفاقد  حاجته،  ضعف  يستهلك 
املقيم ال يشعر بذلك الفاقد ألن فاتورة املصلحة »ما تستحق« التعب والسؤال إال إذا 

مجلة اليمامة
1418/3/6 هـ
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غضب »كمبيوترها« فغضبه ال حول وال قوة »مرضية« ترفع معدل الضغط أو قل تفرغ 
فهو  نكرهه،  به ومل  نأمر  مل  الوعي  »الوعي«، وهذا  يكون  املسكني«، وهنا  حمفظة ذلك 

ناقوس خطر وعالمة توقف جُيازى من جتاوزها بأشد )الدرهيامت(.
حقيقة جيب أن تفهم أن شكوى املاء منبعها من أمهيته، وأمهيته تربز يف حالة فقده، 

فهو مثلام قيل أغىل مفقود وأرخص موجود.
ومع أننا يف عرص أصبح أيًضا املاء فيه أغىل موجود مقروًنا بأغىل مفقود، فإن احلكمة 
السابقة كانت يف زمن مىض عندما كان الناس لدهيم الوعي أكثر واالهتامم أكثر، ال تقل 
يل نحن اآلن يف عرص الفضاء والتقدم واألقامر الصناعية، فسأقول لك: أرجو العزيز 
الكريم أال يكون هبوطنا حتت األرض بمقدار ارتفاعنا يف السامء، فكل املعايري اختلفت 

وأصبحنا اليوم يف حرب رضوس أساسها املاء.
وللامء احلق يف أن يعلن احلرب عىل كل مرسف ومبذر، وال شك أن النتيجة واضحة 
القضايا  احتضنوا قضية  الذين  األقوياء  أولئك  لقضيته، وكسبها من  املاء  وهي كسب 
ودافعوا عنها، فهل نحن منهم؟ أرجو ذلك ما دمنا يف ظل محلة ترشيد أو قل محلة احلامية 

لثروتنا األهم. واهلل املوفق.
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ويبقى هاجس المياه

املاء ذلك اجلوهر الثمني واهلبة الربانية الستمرارية وبقاء احلياة يزداد التفكري فيه كلام 
نقص املطر وغلت األسعار، فهو يمثل قانون العرض والطلب، فكلام أمر اهلل سبحانه 
ورخصت  اخلري  وانترش  املائية  املفاهيم  من  الكثري  تغريت  وعموميته  بنزوله  وتعاىل 
األسعار، والعكس صحيح؛ ففي ِقلَّته تتأزم األمور انطالًقا من رجل البادية مع غنمه 
املؤمترات  ُتعَقد  لذا  املاء؛  أجل  من  تتطاحن  كلها  وقواهتا،  بحكومتها  الدول  وحتى 
والندوات ألجل وضع مسارات حمددة وقوانني منظمة يف عملية االستهالك، وأحياًنا 
عملية االبتزاز واخلصوصية يف األهنار ومنابع املياه، وبرجوعنا إىل التاريخ نرى معظم 
األحداث واهلجرات سببها املاء، وال يزال التاريخ يعيد نفسه بأحداثه وكأننا نعيشه قبل 
آالف السنني، فمع تقدمنا ووصولنا إىل درجة عالية من العلم والتقنية ال يزال هاجس 
املاء هو املسيطر عىل الساحة؛ لذا فإن الواجب هو التحديث والتجديد يف أنظمة محاية 
املياه واستغالهلا، أقصد وضع أنظمة تكفل سالمة هذه املياه واإلرساف يف االستهالك.
وال شك أن الفهم واإلدراك من قبل املواطن واملقيم أمر مهم، والرقي هبذا اإلدراك 
ليس باألمر السهل؛ لذا فهو حيتاج إىل التكاتف بني األجهزة املنظمة واملقننة واألجهزة 
اإلعالمية بأنواعها، وألن املاء أمر ال غنى وال بديل عنه فستتغري أساليب التعامل معه 
تكتسب  عامة  خدمة  املاء  أن  هو  الشائع  واألمر  إليه،  الناس  وحاجة  أمهيته  بحسب 

صحيفة اليوم
1418/3/25 هـ
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العمومية بحتمية الواجب واألحقية، وأحياًنا تفرس عمومية املياه بالتهاون يف استعامله 
النهائية درهيامت بسيطة تدفع مقابل فاتورة املصلحة بعكس  كيفام كان، ألن املحصلة 
احلال عندما تكون هذه املياه تشرتى من متعهد »قطاع خاص«، فاملواطن حيسب لكل 
قطرة ثمنها، وال يمكن أن يستهلك أكثر من حاجته، بل إنه حيسب فاتورة التعهد عدة 

مرات قبل أن يدفع.
املياه »احلكومية«، فهي واجب  التشديد يف موضوع أسعار  ليس قصدي من ذلك 
ملزمون به، ومل ينظر مطلًقا إىل كم املدخول من قيام املياه، بل املنظور له هو كيف ومتى 
التكاليف، وهذه حقيقة جيب أن يدركها  نوصل هذه اخلدمة إىل كل منزل مهام كانت 
ويف  النشء  يف  املفاهيم  هذه  وغرس  املائية،  باملفاهيم  الرقي  عىل  التعود  وهي  اجلميع 
البيوت وخاصة للخدم وبلغة مفهومة، كام أن الرقي هبذا املفهوم تشرتك فيه القطاعات 
االستخدام،  وطرق  املياه  هذه  نقل  أدوات  من  ما حتتاجه  وحتديد  والقياسية  الصناعية 

وليس حسبام يورد من اخلارج من أنابيب وصناديق طرد املياه واملحابس.
خملصة  وطنية  جهود  وكلها  والتحديث،  للتجديد  قابل  الدنيا  هذه  يف  يشء  كل 

تستطيع حتقيق اهلدف دون املساس بأرزاق الناس.
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لجنة لتنفيذ توصيات المؤتمرات

* سعادة األستاذ حممد التونيس رئيس حترير »االقتصادية«
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

بتاريخ   1504 رقم  »االقتصادية«  عدد  يف  نرش  ما  إىل  إضافة  بل  تعليًقا،  هذا  ليس 
ما  هذا  فإن  وحقيقة  اإلمهال،  مستنقع  يف  والغرق  املياه  بحوث  حول   1997/10/7
نعانيه من إمهال للتوصيات، أو قل إن واضعي التوصيات ألي بحث ال جيعلون مسألة 

التطبيق الفعيل وإمكانياته أمامهم؛ لذا يصبح مصريها فعاًل إىل اإلمهال واحلفظ.
وحتى تطبق توصيات أي مؤمتر أو ندوة نجد أننا يف حاجه إىل مؤمترات أخرى تقيم 

وتصنف احتياج كل توصية.
ويكون مفيًدا جدا لو أن التوصيات اقترصت عىل عدد حمدود يصدر فيها قرار رسمي 
بالتطبيق فور االنتهاء من املؤمتر أو الندوة، حتى يكون هناك جمال للتطبيق واالستفادة.

املادية  املسؤولية  عليها  تقع  التي  اجلهات  من  التوصيات  هذه  تقيم  أن  متنيت  وكم 
قبول  »جلنة  ونسميها  املادي،  والدعم  االستجابة  أو  القبول  ستلقى  ألهنا  التطبيق،  يف 
التوصيات«، وتعرض هذه اللجنة أو اهليئة مجيع توصيات املؤمترات والندوات، ويكون 

ضمن أعضائها مسؤول املالية ومسؤول التنظيم ومسؤول من جهة التنفيذ.

صحيفة االقتصادية
1997/10/13 م
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أما أن تنرش التوصيات يف الصحف واملجالت، ثم يكون مصريها إىل الرفوف، فهذا 
ضياع جلهود مادية ومعنوية.

الدراسة والتوقف عندها،  ولذا فإن ما نرشه مراقب »االقتصادية« حقيقة تستحق 
حتى نحيص مقدار ما نخرسه من التوصيات التي لو أتيحت هلا الفرصة للتنفيذ لغريت 

الكثري من جمريات األمور.
أو  البناء  أثناء  املنازل  يف  سواء  املياه،  عىل  باحلفاظ  يتعلق  ما  التوصيات  هذه  وأهم 
بعد االنتهاء منه، ووضع مواصفات حمددة يلتزم هبا صاحب املبنى وتلزم هبا البلديات 
ثم  املباين،  مواصفات  تعد  التي  االستشارية  املكاتب  هبا  تلتزم  كام  املياه،  ومصانع 
املنزلية والبلديات والزراعة،  املنقاة يف االستخدامات  مياه الرصف الصحي  استغالل 

وهذه بدورها ستوفر لنا كميات هائلة من املياه الصاحلة للرشب.
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ذكراك الطيبة حياة أخرى لك

بينه وبني والدي  القوية  املعرفة بحكم الصالت  له منذ ثالثني سنة، وهذه  معرفتي 
الشيخ  عن  واحلديث  عمل،  وعالقة  أخوة  عالقة  أبابطني   عبدالعزيز  بن  حممد 
عبدالعزيز الفالح ال يوفيه حقه، فقد أدركت مدى اهتاممه بعمله وتفهمه ألوضاع الناس 
املنكر،  عن  والنهي  باملعرف  األمر  هليئة  ناجًحا  رئيًسا  كان  وفعاًل  ملشاكلهم،  ودراسته 
عليه،  ُيعَرض  موضوع  أي  تطور  عدم  عىل  وحرصه  أخالقه  حسن  يف  يربز  ونجاحه 
وبعد  األمور،  من  الكثري  بواسطته  حل  مميز  بأسلوب  الناس  مع  يتعامل  كيف  ويعرف 
 ، تقاعده مل تنقطع العالقة معه، ومل تكن العالقة وقتية، بل استمرت بعد وفاة والدي 
فكانت اللقاءات التي يرشفني هبا يف منزيل برفقة أنجاله، ومع أنه كان يعاين آالًما شديدة 
يف ظهره وركبتيه، ولكنه كان يقبل الدعوة وفاء منه وكرًما، ولو أن ذلك كام أرشت عىل 
أعلم  أن  بدون  املرات  زارين يف إحدى  أنه  وفائه وحسن عالقته  حساب صحته، ومن 
بمجيئه، وعند وصويل إىل منزيل رأيته جالًسا ينتظرين مدة طويلة، وعندما ملت نفيس عىل 

تأخري وعدم علمي به قال: »يا أبو حممد أنا جاي لبيتي، وهل يعزم الرجل يف بيته؟
رمحك اهلل يا أبا فالح، ما أمجل أخالقك ودماثتك وحسن معرشك.

صحيفة اليوم
1418/8/16 هـ
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1322 موظفاً يعملون في المصلحة

حتدث مدير عام مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية األستاذ عبداهلل 
نطالعها من خالل  التي  للمجلة  املهمة  املوضوعات  العديد من  أبابطني عن  بن حممد 

هذا اللقاء.

والرصف  املياه  مصلحة  وتطور  نشأة  عن  تارخيية  ملحة  عىل  نتعرف  أن  لنا  هل   *
الصحي باملنطقة الرشقية؟

النهضة العمرانية باملنطقة الرشقية منذ عام 1380 باعتبارها سمة من سامت النهضة 
االهتامم  رضورة  التخطيطية  أهدافها  ضمن  تضمنت  اململكة  مناطق  بكافة  الشاملة 
بمرافق املياه واملجاري بمدن املنطقة باعتبارها رضورة ماسة لتلك النهضة التي تتطلب 
رفع املستوى الصحي بمدهنا، وذلك من خالل تصميم وتنفيذ مرشوعات تلك املرافق 

احليوية املهمة.
وقد تضافرت اجلهود املبذولة مبتدئًة بمدينتي الدمام واخلرب لتنفيذ مرشوعات تلك 
املرافق باملنطقة الرشقية ورفع األمر إىل املقام السامي الكريم، حيث صدر قرار جملس 
الوزراء رقم 293 يف 1380/7/13 املقرتن باألمر السامي رقم 87 يف 1380/9/22 
أرامكو، كام قدمت  الدمام واخلرب وبني رشكة  بلديت  بني  القرض  اتفاقية  باملوافقة عىل 

مجلة الخدمة المدنية
محرم 1419 هـ
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احلكومة إعانة قدرهتا ستة ماليني ريال لبلدية الدمام لتغطية نفقات املرشوع.
وتنفيًذا لقرار جملس الوزراء املشار إليه وبتاريخ 1380/10/25 تم تشكيل هيئة 
مشاريع املياه احلكومية هبدف اإلرشاف عىل التخطيط وإعداد الدراسات وتنفيذ وإدارة 
الدراسات  وإعداد  التخطيط  عىل  اإلرشاف  هبدف  وذلك  احلكومية،  املياه  مشاريع 
الدراسات  بإعداد  اهليئة  قامت  وقد  باملدينتني،  واملجاري  املياه  مشاريع  وإدارة  وتنفيذ 
الفنية لتلك املشاريع، ونتيجة لذلك فقد تم خالل الفرتة من عام 1380 إىل عام 1387 

إنجاز املشاريع التالية بمدينتي الدمام واخلرب:
حمطة املياه الرئيسة وشبكة توزيع املياه، حمطات ضخ مياه املجاري وشبكة ترصيف 
مياه املجاري، وحدات تنقية ملعاجلة مياه املجاري مزودة بمختربات إلجراء التحاليل 

املعملية ملياه املجاري.
وتشغيل  إدارة  املرحلة  هذه  خالل  يف  تم   1393 عام  وحتى   1387 عام  ومنذ   -
املشاريع  لتلك  املنزلية  التوصيالت  أعامل  إنجاز  إىل  باإلضافة  املشاريع،  هذه  وصيانة 
املرافق  إدارة  البلديات، وذلك من خالل  الداخلية لشؤون  حتت إرشاف وكالة وزارة 
قامت  حيث   ،1388/1387 عام  خالل  إنشاؤها  تم  والتي  الرشقية  باملنطقة  العامة 
الوكالة بإعداد الدراسات الالزمة للتعاقد مع الرشكات املتخصصة ألجل إنجاز ذلك 
بمدينتي الدمام واخلرب، فضاًل عن إعداد خطة مستقبلية إلعداد الكوادر الفنية الوطنية 
املتخصصة القادرة عىل القيام بأعامل اإلدارة والتشغيل والصيانة عند انتهاء عقود تلك 
الرشكات وتسليم مرافق املياه واملجاري باملدينتني إىل الوكالة لتويل املهام املشار إليها، 

باإلضافة إىل إنجاز أعامل التوصيالت املنزلية لالستفادة منها.
- وقد تم التعاقد بدًءا بمدينة اخلرب حيث أبرمت مع إحدى الرشكات املتخصصة 
اتفاقية لتشغيل وصيانة مرشوعي املياه واملجاري، أعقبها اتفاقية أخرى لذات الغرض 
بمدينة الدمام، حيث انتهى عقَدا الدمام واخلرب اللذان تم متديدمها لسنة واحدة بانتهاء 
والصيانة  التشغيل  مرشوَعا  طرح  السنة  تلك  وخالل  و1389،   1388 املايل  العام 
باإلضافة إىل تركيب التوصيالت املنزلية يف مناقصة عامة، حيث تم ترسيتها عىل إحدى 
الرشكات العاملة يف هذا النشاط ملدة أربع سنوات ونصف تنتهي عام 1393، متهيًدا 
لتسليم املرشوعني إىل جهاز وطني متخصص للقيام بواجباته ومسؤولياته نحو إدارة 
وتشغيل وصيانة تلك املشاريع واإلعداد لتطويرها بام يتناسب واحلاجة إىل كل منهام، 
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ويف ضوء النهضة الشاملة يف كافة املجاالت التي أخذت بأسباهبا املنطقة الرشقية.
يف   985 رقم  الوزراء  جملس  قرار  صدر  اجلهاز  هذا  إنشاء  هلدف  وحتقيًقا 
الصادر  واملجاري  املياه  مصالح  نظام  من  األوىل  املادة  لنص  تنفيًذا   1393/8/18
باملرسوم امللكي رقم 22 يف 1391/6/23 متضمنًا النص عىل تطبيق هذا النظام عىل 

كل مصلحة مياه أو جماٍر أو مها جمتمعان.
تطبيق  عىل  القرار  هذا  ونصَّ  عليهام،  بتطبيقه  الوزراء  جملس  من  قرار  يصدر  وقد 
سمو  ختويل  النص  تضمن  كام  الرشقية،  باملنطقة  العامة  املرافق  إدارة  عىل  النظام  هذا 
وزير الداخلية صالحية ضم شبكات املياه املجاري التي توجد مستقباًل يف بعض مدن 
وقرى املنطقة الرشقية ألجل أن تكون مصلحة مياه وجماري املنطقة الرشقية - باعتبارها 
مرافق  كافة  وصيانة  وتشغيل  إدارة  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤولة   - إليه  املشار  اجلهاز 
املياه واملجاري بمدينتي الدمام واخلرب، فضاًل عن املشاريع التي يتم تنفيذها بباقي مدن 

املنطقة الرشقية والتي يتقرر تسليمها للمصلحة نظاًما.
ناًصا عىل أن يطبق نظام  الداخلية  وتأكيًدا لذلك صدر قرار صاحب السمو وزير 
باملنطقة الرشقية وتصبح هذه اإلدارة  العامة  املرافق  املياه واملجاري عىل إدارة  مصالح 
مصلحة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم مصلحة مياه وجماري املنطقة الرشقية 
اعتباًرا من 1393/11/25 كام نص هذا القرار عىل تشكيل جملس إلدارة هذه املصلحة.
الرشقية،  باملنطقة  واملجاري  للمياه  مصلحة  أول  ُأنشئت   1393/11/25 ومنذ 
املياه  مصالح  لنظام  وفًقا  باململكة  إنشاؤها  تم  واملجاري  للمياه  مصلحة  أول  وكانت 
واملجاري املشار إليه، وقد اقترصت أنشطة املصلحة حينذاك عىل مدينَتي الدمام واخلرب، 

وتسلمت كافة املشاريع املنفذة هبام وبارشت أعامل إدارهتا وتشغيلها وصيانتها.
وصدر قرار جملس الوزراء رقم 35 يف 1418/2/26 الصادر باملرسوم امللكي رقم 
»املياه  »املياه والرصف الصحي« حمل عبارة  بأن حتل عبارة  م/10 يف 1418/3/27 

واملجاري«.
التشكيل  عىل  الضوء  إلقاء  يمكن  وهل  باملنطقة؟  املصلحة  إرشاف  نطاق  ما   *

اإلداري؟
بكافة  الرشب  مياه  مشاريع  لتنفيذ  فروع  عدة  عىل  اإلرشاف  املصلحة  إدارة  تتوىل 
املنزلية،  والتوصيالت  للتوزيع  وشبكات  للضخ  وحمطات  للمياه  أبراج  من  جتهيزاهتا 
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وفًقا  الرشقية  املنطقة  أجزاء  كافة  يف  وذلك  الصحي،  الرصف  شبكات  تنفيذ  وكذلك 
العليا لإلصالح اإلداري رقم 146 يف 1404/5/13 الذي ينص عىل  اللجنة  لقرار 
األحساء  منطقة  وحتى  شاماًل  اخلفجي  مدينة  من  املصلحة  مسؤوليات  نطاق  امتداد 
بإضافة   1409/10/27 يف   2060 رقم  السامي  األمر  صدور  إىل  باإلضافة  جنوًبا، 

فرع للمصلحة بمدينة حفر الباطن حتى تصبح عدد فروع املصلحة كالتايل:
1( فرع املصلحة بالدمام.

2( فرع املصلحة باخلرب.
3( فرع املصلحة باألحساء.
4( فرع املصلحة بالقطيف.
5( فرع املصلحة باخلفجي.

6( فرع املصلحة بحفر الباطن.

للمصلحة  تابعة  وحدات  عىل  اإلرشاف  تتوىل  الفروع  بعض  أن  إىل  باإلضافة 
باملنطقة... ما جهود املصلحة يف مال السعودة؟

عدد العاملني يف إدارة وفروع املصلحة 1322 موظًفا وهم كالتايل:
أ – عدد املوظفني السعوديني )471(.

-  عدد املتعاقدين )25(.
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-  عدد املوظفني املستخدمني )35(.
-  نسبة السعودة )%95(.

ب-  جمموع الوظائف العاملية:
-   للسعوديني )775(.

-   املجموع )791( نسبة السعودة )%98(

عام 1393 ُأنشئت مصلحة املياه واملجاري باملنطقة الرشقية وكانت أول مصلحة يتم إنشاؤها يف اململكة

إكامل  نحو  تسعى  املصلحة  فإن  السعودة  جمال  يف  املصلحة  جهود  إىل  بالنسبة  أما 
املتعاقدين وإحالل  السعودة بنسبة )100%(، وذلك عن طريق اإلعالن عن وظائف 

العنارص الوطنية يف هذه الوظائف .

ما مستوى التعاون القائم بني املصلحة وفرع الديوان العام للخدمة املدنية باملنطقة 
الرشقية؟

سعودة  جمال  يف  أكان  سواء  جيد،  والديوان  املصلحة  بني  القائم  التعاون  مستوى 
املصلحة  بني  وتفاهم  ترابط  يوجد  حيث  األخرى،  املجاالت  مجيع  يف  أو  الوظائف 

والديوان يف سبيل تيسري مجيع إجراءات العمل بام يتفق مع أنظمة اخلدمة املدنية.
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ما التقنيات واألجهزة التي تستخدمها املصلحة لتبسيط إجراءات العمل فيها؟

العمل  إجراءات  وتسهيل  لتبسيط  املصلحة  هبا  تقوم  التي  التقنيات  وسائل  من 
وحفظها ورسعة اإلنجاز والدقة هي استخدام جهاز احلاسب اآليل يف استخراج فواتري 
جهاز  يوجد  كام  املصلحة،  ملنسويب  الرواتب  واستخراج  للمشرتكني  املياه  استهالك 

الستقبال املكاملات اخلارجية للمصلحة بطريقة  التحويل اآليل.

للمصلحة ستة فروع يف املنطقة الرشقية
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يسروا وال تعسروا

تأدية  حالة  يف  النفس  وراحة  السعادة  مقدار  منا  مسؤول  أي  واحتسب  حسب  لو 
خدمة ألي مواطن، سواء أكانت اخلدمة املؤداة من صميم عمله ويأخذ عليها أجًرا أو 
من قبيل الشفاعة وإبداء الرأي واملشورة، أقول لو أعاد مقدم هذه اخلدمة األعامل التي 
قام هبا يوميًّا وفكر فيها لوجد ارتياًحا نفسيًّا يشعر فيه باالطمئنان وبأداء الواجب عىل 

الوجه الذي يريض اهلل -سبحانه وتعاىل- ثم يريض اهلل نفسه واملسؤولني.
أمام  العقبات  تذليل  نحو  الوزراء  وجملس  الرشيفني  احلرمني  خادم  توجيه  وكان 
املراجعني وبذل اجلهد جتاه خدمتهم، وكأن لسان احلال يقول لنلِغ بعض الكلامت من 
وش  سنع،  لك  عندنا  ما  درس،  هلا  يراد  معاملتك  بكرة،  )تعال  مثل  إدارتنا  قواميس 
هذا  عىل  املرتبع  ألن  كالصاعقة  املراجع  هذا  عىل  تنزل  التي  الكلامت  هذه  معجلك(، 
الكرس ال هيمه ما عاناه ويعانيه هذا املراجع، الذي ربام أتى من مكان بعيد تارًكا أهله 
املال يف االنتقال واجلهد اجلسامين، واقًفا أمام هذا املوظف هو للذل  ومصاحله وباذاًل 
أقرب منه إىل يشء آخر، وما أصعب كلمة )راجعنا بعدين(، وبعدين هذه قد تستغرق 
أياما فيها من العناء وشد األعصاب هلذا املراجع ما يعلمه إال اهلل، وفيها من عدم املباالة 

لدى هذا املوظف )إال ما شاء اهلل(، فهو يف النهاية سوف يستلم الراتب كامال.

صحيفة اليوم
1419/6/13 هـ
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كثرية هي تلك الصور املريضة، وما أحوجنا إىل القضاء عليها! وما أحوجنا أن نتقي 
به من خدمة قبضنا أجرها  نقوم  لقاء ما  الذي نستلمه  املال  اهلل يف خلقه ونتقي اهلل يف 

ونحتسب املثوبة من اهلل سبحانه وتعاىل!
أعرف من الناس ما أعطاهم اهلل - سبحانه وتعاىل - من املكانة أعالها ومن التعامل 
وحسن اخللق أفضله، عندما يراجعهم أي إنسان مهام كان مركزه جتده حياول جاهًدا 
منتهية. كم هي  املعاملة  تسليم هذه  الرسعة يف  بنفسه ألجل  يقوم  معاملته، وقد  إهناء 
السعادة هلذا املراجع الذي - بال شك - سوف يدعو اهلل هلذا املسؤول، وقد جتد هذه 
الدعوة باًبا مفتوًحا فتكون خرًيا وبركة هلذا املسؤول، والعكس هو الصحيح، فاليرس ما 

كان يف يشء إال زانه، والعرس ما كان يف يشء إال شانه.
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أبابطين لـ )اليوم( الوثيقة استمرار لوفاء الملك عبدالعزيز

بن  عبدالعزيز  امللك  يد  عىل  عام  مائة  قبل  الرياض  فتح  من  سنوات  ثامين  بعد 

عبدالرمحن، كتب امللك املؤسس هذه الوثيقة التي تعد من أقدم الوثائق وهي موجهة 

من اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل محد التوجيري الستمرار رصف اهلبة من 

اإلمام ألبناء عبداملحسن أبابطني ذكورهم وإناثهم، وقد ُحررت يف 1327/5/17.

األستاذ عبداهلل بن حممد أبابطني مدير عام مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة 

إن  أبابطني  وقال  أصلها،  يمتلك  التي  الوثيقة  هذه  من  بصورة  »اليوم«  زود  الرشقية 

الوثيقة استمرار لوفاء امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه، وهذا ليس بمستغرب من أحد 

أبناء هذا البيت العريق الذين حيرصون عىل أبناء هذا البلد األوفياء قدياًم وحديًثا.

بمثابة غرس آلبائي وأجدادي، وعلينا  به هي  الوثيقة وغريها مما أحتفظ  إن  وقال 

مجيعا احلفاظ عليها، ولن نكافئ آل سعود إال بالدعاء واالستغفار مليتهم والدعاء بطول 

العمر والتوفيق ألحيائهم.
 

صحيفة اليوم
1419/1/27 هـ
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نص الوثيقة:
عبداملحسن  قاعدة  بعده  التوجيري  محد  إىل  الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  من 

أبابطني اجلارية يف القائمة جتروهنا لعياله ذكورهم وإناثهم إن شاء اهلل.

1327/5/17
ختم اإلمام
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مسيرة النماء والتقدم

عبدالعزيز  امللك  يد  عىل  الغالية  مملكتنا  بتأسيس  مجيًعا  علينا  أنعم  الذى  هلل  احلمد 
عىل  ساروا  بررة،  أبناء  بعده  من  ورث  الذي  ثراه،  اهلل  طيب  الفيصل  عبدالرمحن  بن 
بينهم وبني  والواحدة  التالحم  ملبدأ  دينهم ووطنهم، وحمققني  متفانني يف خدمة  هنجه 
إنجاز كل ما من شأنه حتقيق أمن واستقرار ورقي ورفاهية  دائبني عىل  أفراد شعبهم، 
جمتمعهم، وال شك أن زيارة سيدي صاحب السمو امللكي األمري عبداهلل بن عبدالعزيز 
ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس الوطني - حفظه اهلل - إىل املنطقة 
التالحم والوحدة بني  ملبدأ  تأيت جتسيًدا  الرشقية، وما حتمله من مضامني خرية وبناءة 
القيادة والشعب، وتأكيًدا حلقيقة مسرية النامء والتقدم التي تشهدها اململكة يف خمتلف 
املجاالت منذ عهد امللك عبدالعزيز وأبنائه سعود وفيصل وخالد - رمحهم اهلل - وحتى 
زماننا احلارض عهد موالي خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز حفظه اهلل، 
آثارها من خالل  نلمس  زلنا  والتي ال  ململكتنا،  الشاملة  النهضة  الذى حتققت خالله 
السنني  تنفيذها يف شتى املجاالت والدائرة عجلتها عىل مر  املنجزة واجلاري  املشاريع 
بمشيئة اهلل تعاىل، فهناك العديد من املشاريع العمالقة يف املنطقة التي سوف يتم افتتاحها 
أو وضع حجر أساسها عىل يد صاحب السمو امللكي ويل العهد األمني، والتي سوف 
جيني ثامرها ونتاجها مجيع املواطنني واملقيمني يف املنطقة الرشقية، وهذا يعكس حجم 

صحيفة الجزيرة
1419/12/24 هـ
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اهتاممات حكومتنا الرشيدة بالوطن واملواطنني والتي ال نملك إزاءها سوى الترضع إىل 
اهلل - عز وجل - أن يديم نعمته علينا مجيًعا، وأن حيفظ موالي خادم احلرمني الرشيفني 

وسمو ويل عهده األمني، ويسدد عىل طريق اخلري خطاهم.
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حللت أهاًل أبا متعب

بمقدم سموكم الكريم إىل املنطقة الرشقية وافتتاحكم للكثري من مشاريع اخلري هلذا 
له  كان  هذا  كل  املواطنني،  مع  ولقاءاتكم  املنطقة  الحتياجات  دكم  وَتَفقُّ املعطاء  البلد 
أثره الكبري يف نفوس أهايل املنطقة الرشقية. ما أمجل أن ترى ويل العهد يقوم بنفسه هبذه 
الزيارات املتتالية! وال شك أن هذا األسلوب والنهج املتميز جيعل املواطن يف اطمئنان 
ألن أموره يرعاها ويتابعها من هم يف رأس اهلرم احلكومي، وهذا من أساليب اإلدارة 
افتتاحها  يتم  التي  املشاريع  هذه  وما  اخلري،  تباشري  تعطي  التطلعات  فإن  لذا،  النادرة 
إال ثمرة للحرص واالهتامم من حكومة خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده والنائب 
وهلا  الرشقية  املنطقة  مدن  خمتلف  شملت  املشاريع  هذه  أن  نجد  اهلل  وبفضل  الثاين، 
التصاق مبارش بمصالح املواطنني، وهو ما حترص عليه الدولة. اجلميع هينئون أنفسهم 

هبذه الزيارة امليمونة مع متني املزيد من اخلري هلذا البلد املعطاء.

صحيفة اليوم
1419/12/24 هـ         
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الماء يناشدكم التوعية

ر هلا والة أمر مطلبهم  من نعم اهلل - سبحانه وتعاىل - عىل هذه البالد الطبية أن َسخَّ
األول راحة ورفاهية املواطن، ووضعوا يف أولويات االهتاممات عنرص املاء الذي جعله 

اهلل - سبحانه وتعاىل - سبًبا حلياة الكون.
وقامت دولتنا - حيفظها اهلل - بتعميم مشاريع املياه يف خمتلف املدن والقرى واهلجر، 
ويرس،  بسهولة  منزل  كل  املاء  دخل   – اهلل  بحمد   – لذا  له،  نظري  ال  بسخاء  وأنفقت 
واملتتبع إلجراءات الدولة يف رسوم املياه جيد وبحق أهنا ال تشكل عبًئا عىل املواطن؛ ألن 
اهلدف إيصال اخلدمة وتسخريها ملنفعة الناس، ومل متنع ظروف ومناخ اململكة، سواء 
من شح املياه واألمطار أو يف املواسم احلارة ومواسم احلج والعمرة، أقول مل يمنع ذلك 
دت طرق جلب هذه املنفعة، سواء عن طريق  الدولة من أن توفر هذه اخلدمة، بل عدَّ
وختزينها،  السدود  إنشاء  طريق  عن  ثم  وحتليتها  البحار  طريق  عن  أو  وتنقيتها  اآلبار 
وآخر تقنية يف ذلك هي استغالل مياه الرصف الصحي لألغراض الزراعية عوًضا عن 

املياه الصاحلة للرشب.
تنقية  مصانع  إنشاء  يف  اخلاص  القطاع  إىل  املقدمة  التسهيالت  إىل  نظرنا  لو  وحتى 
املياه، كل هذه التسهيالت ألجل أن توفر الدولة املاء لكل مواطن ومقيم، وبعد ذلك 

صحيفة اليوم 
1420/1/3 هـ
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حرصت الدولة ممثلًة يف وزارة الزراعة واملياه ومعايل وزيرها الذي حيرص يف أي مناسبة 
عىل أن ينبه إىل أمهية املياه وأمهية عدم االستنزاف اهلائل وغري الصحي.

اهلدف يف  يمكن حتقيق  له شأنه، وعن طريقه  املواطن، وهو دور  واليوم جاء دور 
احلد من االستهالك، فكل مواطن عليه واجب ديني ثم وطني للحفاظ عىل املياه؛ ألن 
املالحظ أن هناك ترصفات من البعض - غالًبا من اخلدم والسائقني - يف هدر املياه دون 
املياه  وعي وإدراك بأمهيتها وصعوبة احلصول عليها وتوفريها، خذ مثااًل فتح صنابري 
تكفي  لوجدهتا  املهدرة  املاء  كمية  قيست  فلو  هائل،  بشكل  املياه  ودورات  املطابخ  يف 

ألضعاف مضاعفة من نوعية االستخدام.
هذه الترصفات وغريها كانت سبًبا يف نقص املياه املحاّلة، ومن َثمَّ تعويضها بمياه 
آبار قد ال تكون مناسبة من ناحية الطعم، ولكن لو حرص كل واحد منا عىل مراقبة 
منزله والترسبات يف شبكة مياه منزله ألمكن أن ننعم بمياه صاحلة لالستخدام، ومن 
املعلوم أن الرقابة داخل املنازل صعبة عىل مصالح املياه، وليس هناك مقياس سوى عداد 
املاء، لذا تنشأ بعض اإلشكاالت بني املصلحة واملستهلك، ولن يقىض عليها إال باحلد 
من االستهالك وأخذ احلاجة، لكن أن تكون حاجة الشخص يومًيا 250 لرًتا ويستنزف 
إىل  والوصول  والدراسة  التوقف  يستدعي  أمر  فهذا  لرت،  اهتامم 1000  أو  دون وعي 
حل؛ ألن هذه النعمة نحن ملزمون باحلفاظ عليها وتنميتها ال استنزافها وهدرها دون 

إحساس بواجب أو تقدير ملجهود.
أقول إن هذه الترصفات - التي أرجو أن تكون قليلة، وال شك أهنا تقل بالتوعية 
دنا دائاًم - حريص متام احلرص عىل  والتوجيه - سوف ختتفي، ألن املواطن - كام عوَّ
مصلحة وطنه وبالتايل مصلحته الشخصية، وحتى ال تكون فاتورة املياه عبًئا عىل جيبه.
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أبابطين يتتبع مسيرة البطل
واجه الفتن و الفرقة و القوى األجنبية بالتمسك بالدين

لن أتعرض لسرية قائد هذه األمة امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل، فهذه 
حتتاج إىل وقفات، ولكنني بعجالة أقدم بعًضا مما حوته بعض املراجع عن مسرية هذا 

الشاب، والذي أثبتت جسارته أنه يتحىل بخصال الشيخ واألمري.
هذه البسالة واملهارة يف القيادة والوالء واملحبة لشعبه، وهذه الشخصية البارزة دون 
ريب بمقاييس أبطال اجلزيرة العربية، هذا ما أمجع عليه كل من املؤرخني والرحالة من 
عرب وأوروبيني، فقد مترس عبدالعزيز يف املنفى وتضلع بأخالق الصحراء وعادات 
أهلها، عرف نقاط القوة والضعف، كان يدرك متام اإلدراك أن قوته من قوة حارضة 
–وهو أحدهم–  بالدين ورجاله  التمسك  أن  لذا أوالهم عناية خاصة، وأدرك  نجد؛ 
أهم علم يرفعه، وأن ذلك أسلوبه ودينه يف حياته وتربيته ألوالده ولشعبه، وكثرية هي 
القصص التي سمعتها من أقاريب عن عفة ونزاهة وتدين عبدالعزيز، وخيطئ من يقول 
إن الطرق واملسالك كانت مهيأة لعبدالعزيز، أبًدا؛ لقد كانت الفتن والفرقة وقوة الضد، 
بل القوة األجنبية، كانت كلها حصنًا منيًعا ومانًعا أمام طموحات هذا الشاب، ولكن 
هذه  باين  مسرية  بإجياز  أعرض  فإنني  أرشت  وكام  اهلدف،  حتقيق  أمام  الصعاب  هتون 

األمة.

صحيفة اليوم
1420/7/13 هـ
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فتح الرياض
كانت هناك حماولة لفتح الرياض سنة 1318ه، وقد وحققت بعض أهدافها، ولكن 
بال خالل  له  الكويت، ومل هيدأ  إىل  َ عبدالعزيز خطته فرجع  َغريَّ بعد معركة الرصيف 
ه مع 40 رجاًل،  هذه السنة، بل ألح عىل والده اإلمام عبدالرمحن بمعاودة الَكرة، فتوجَّ
أحدهم أخوه حممد وابن عمه عبداهلل بن جلوي، وبعتاد ووسائل نقل لو مل حيطها اهلل 
بعنايته ثم بعزيمة األبطال لكان قدرها - يف نظر املخططني - الفشل الذريع، وبالربع 
اخلايل التحق به حماربون من قبائل شتى، فأخذ يغزو هبذه القبائل بعض قرى نجد املوالية 
والبرصة،  بغداد  يف  العثامنية  السلطات  إىل  برسائل  بعث  األخري  ولكن  حائل،  حلاكم 
متثلها، وعندما علمت  الرتكية  احلامية  كانت  التي  األحساء  عبدالعزيز عن  إبعاد  طالًبا 
الكريم  القارئ  أهيا  ختيل  األتراك،  بطش  خشية  حوله  من  تفرقت  بذلك  القبائل  هذه 
وضع عبدالعزيز ورفاقه أمام هذا الوضع الذي يلح عليه فيه والده بالعودة إىل الكويت، 
كانت أيام شهر رمضان املبارك، فقرر أن يصوم ومجاعته يف واحة يربين لعل اهلل جيعل 

- كام يقال – »العيد عيدين«.
ويف صباح خامس عيد الفطر اقرتب من ضواحي الرياض، رسم عبدالعزيز خطة 
م رجاله إىل 3 جمموعات، واحدة ترابط عند اإلبل حتى الصباح، فإن حل  ذكية، فقسَّ
أخيه  بقيادة  والثانية  املوت،  من  والفرار  أمرها  تدبري  فعليها  خرب،  يأت  ومل  الصباح 
الثالثة فبقيادته شخصيًّا، ومهمتها دخول  حممد تراقب الوضع يف مزارع الرياض، أما 
الرياض، ويف ظالم الليل اجتاز املحاربون - وعىل رأسهم عبدالعزيز - سور املدينة يف 
منطقة الشمييس، وتوجهوا إىل أحد خدمهم السابقني ويدعى »جويرس« الذي يسكن 
بجانب منزل حاكم الرياض عجالن بن حممد، وكان من عادة األخري أن يقيض الليل 

مع احلامية التي يوجد هبا زهاء 80 رجاًل، وذلك يف حصن املصمك.
عبدالعزيز  استدعى  ثم  فيه،  كان  من  وحبس  عجالن  منزل  إىل  عبدالعزيز  تسلل 
املدينة، واجتمعوا يف منزل  الذين تركهم وراء أسوار  شقيقه حممد مع الرجال العرشة 
النار  ورجاله  عبدالعزيز  فأطلق  املصمك،  باب  من  خيرج  عجالن  رأوا  حتى  عجالن 
وهرعوا إىل عجالن فحاول اهلرب، ولكن يف اللحظة األخرية متكن عبداهلل بن جلوي 
من قتله، لقد أفادت املباغتة عبدالعزيز ورجاله فقتلوا من تعرض هلم وأطلقوا رساح 

20 رجاًل ممن اعتصموا بالربج. 
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البوصلة تشري شامال
فسدد  حائل،  حاكم  اهتامم  عدم  فرصة  من  ورجاله  عبدالعزيز  استفاد  أرشت  كام 
األدنى  احلد  األقل  عىل  الرياض  حول  ن  ُيَؤمرِّ أن  حماواًل  االجتاهات  مجيع  من  رضبات 
احلرب،  ملواصلة  الالزمة  واالقتصادية  العسكرية  القدرة  لديه  لتكون  األرايض،  من 
بني متيم، وأصبح نفوذه يمتد  فدخل حتت حكمه اخلرج واإلفالت واحلريق وحوطة 

من الرياض إىل بني الدوارس.
وما إن حلت ليلة اخلامس من شهر حمرم سنة 1322هـ  حتى وصل بن سعود بقوته 
عبدالعزيز  امللك  أرسل  ثم  اإلبل،  بسري  ساعات   3 عنيزة  عن  تبعد  التي  احلميدية  إىل 
األمري عبداهلل بن جلوي مع 100 من الرجال، وكانت نتيجة ذلك أن هرب عدد ممن 
كانوا داخل قرص إمارة عنيزة واستسلم الباقون، وبذلك َدحرت قوات ابن سعود قوات 
حاكم حائل بقيادة ماجد بن رشيد، ثم عني بن سعود أحد وجهاء عنيزة أمرًيا عليها، 

وهو عبدالعزيز آل سليم . 
شجع ما حدث يف عنيزة أهايل بريده عىل إيضاح موقفهم املؤيد للملك عبدالعزيز، 
فبعد يومني من دخوله عنيزة قدم له وفد من أهل بريدة مؤيدين له، ثم توجه إليها بقواته 

فبايعه سكاهنا، وبذلك أصبحت القصيم حتت حكم ابن سعود. 

يف مواجهة تركيا
إسطنبول  واستجابت  املساعدة،  إليه  يقدموا  بأن  األتراك  أقنع  الرشيد  ابن  لكن 

وبعثت فصياًل قوامه 1000 جندي مع 6 مدافع بقيادة حسن شكري.
هة إىل عبدالعزيز عندما كان يف عنيزة يقول: ولتقرأ رسالة العقيد حسن شكري موجَّ
»إن جاللة اخلليفة األعظم بلغه الفتنة يف بالد نجد، وأن هناك أيدَي أجنبية حمركة 
هلا، فلهذا السبب بعثني إليكم حقنًا للدماء وملنع التدخل األجنبي يف بالد املسلمني«، 
وأهنى رسالته بأنه إذا رغب ابن سعود يف املساعدة، فبوسعه أن يتمتع بنفس النعم التي 

يتمتع هبا آل الريش. 
وإليكم جواب عبدالعزيز: »أما اآلن فال نقبل لكم نصيحة، وال نعرتف لكم بسيادة، 
واألحسن أن ترجع من هذا املكان إذا كنت ال تود سفك الدماء، فإن تعديت مكانك 
ا منصًفا فال  هذا مقباًل إلينا، فال شك أننا نعاملك معاملة املعتدين علينا، فإذا كنت حرًّ
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خيفى عليك أن سبب عدم إطاعتي هو عدم ثقتي بكم، وخالصة القول أن كل العامل 
الذين رأينا أهنم خائنون منافقون فال طاعة لكم علينا، بل نراكم كسائر الدول األجنبية«.
أجنبي يف  أو  يبقى مستعمر  أال  كان هدفه  أن عبدالعزيز  الرسالتني جيد  املتمعن يف 
التي  القوة  مدى  وأثبتت  هبم،  الثقة  عدم  أثبتت  السابقة  التجارب  أن  وخاصة  بالده، 
بني  الفتن  اشتدت  بل  الذريع،  بالفشل  املحاوالت  هذه  باءت  ذلك،  ومع  هبا،  يتمتع 
حكام حائل وبريده وعنيزة وانتهت مجيعا بفوز عبدالعزيز، ومن ثم عودته إىل الرياض، 
وأثناء عودته مر بروضة سدير وترشف جدي عبداملحسن أبابطني بإقامة وليمة العشاء 

لعبدالعزيز ومن معه )انظر رسالة امللك جلدي عبداملحسن(.
لقد ظلت عالقة عبدالعزيز بإمارة حائل عالقة هادئة خالل عامي 1329هـ  و1330هـ، 
ه تفكريه إىل توحيد األحساء والقطيف ألمهيتهام، وألهنام جزء من الدولة السعودية  فتوجَّ
السابقة، وليخلصها من املستعمر الرتكي، فقد كان سكان األحساء الذين أرهقهم ابتزاز 
األتراك وظلمهم ينظرون اىل النجديني كمنقذين هلم، يؤيد ذلك ما كتبه قنصل روسيا يف 
البرصة أن املترصف العثامين يف األحساء: »جعل سكان هذا السنجق العرب يف حالة إرهاق 
بالغ بسبب تعنته وطيشه«، لقد كانت عائدات اإلقليم يف عهد اإلدارة العثامنية تعادل 37 
ا كام كتبت القنصلية الروسية يف البرصة »إن سلطة األتراك عىل األحساء  ألف لرية سنويًّ
كانت ومهية، وقد انتهت تقريًبا خارج حدود املدن«، ويف مجادى األوىل سنة 1331هـ مجع 
عبدالعزيز حوايل 8 آالف من املحاربني واقتحم األحساء بغتة، وقام هبجوم عىل اهلفوف، 
ومل جيد صعوبة يف دخول املدينة، وتم إخالء احلامية من جنودها وعددهم 1200 شخص، 
ثم دخل القطيف وذلك بإرسال رسية بقيادة عبدالرمحن بن سويلم، فدخلت دون صعوبة، 

وبذلك تم توحيد هذا اجلزء من بالدنا حتت راية عبدالعزيز.

توحيد إمارة حائل
وقد تم ذلك يوم 29 من شهر صفر سنة 1340هـ، فقد قام عبدالعزيز بالتوجه إىل 
مواقع قرب حائل، عىل رأس قوة مؤلفة – وفق بعض املصادر – من زهاء 10 آالف 
االستسالم،  إىل  أهلها  وكبار  حائل  فاضطرت  شهرين؛  ملدة  املدينة  وحارص  شخص، 
من  حيتاجونه  وما  املؤن  عليهم  فوزع  باحلسنى،  حائل  أهايل  عبدالعزيز  عامل  ولقد 

األطعمة، خصوًصا بعد احلصار الذي أرهقهم.
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دخول عسري
آل  عيل  بن  حسن  يدعى  أهلها  من  أمري  وهبا  العثامنيني،  حكم  حتت  عسري  كانت 
هذا  ضد  وقفت   - وزهران  وغامد  قحطان  مثل   - القبائل  من  الكثري  ولكن  عائض، 
والطاعة،  السمع  عىل  عبدالعزيز  وبايعت  اجلزيرة  عمق  إىل  بعضها  وارحتل  األخري، 
ابنه فيصل، ويف  إىل  قيادته  فجهز عبدالعزيز جيًشا قوامه زهاء 6 آالف شخص أسند 
التحق هبذا اجليش 4 آالف من قحطان وزهران وشهران، وبعد دخول بيشة  الطريق 
شارف فيصل عىل أهبا واحتلها دون قتال، وأرسل أمريها السابق حسن آل عائض إىل 

الرياض وعاش فيها مكرًما.

فتح احلجاز
األمري  أمام  بحاد  بن  سلطان  قادها  التي  تربة،  عىل  سعود  ابن  جيش  استيالء  بعد 
ُهِزم وتفرق جيشه يف كل صوب، كان ذلك سنة 1337هـ،  الذي  عبداهلل بن احلسن 
اجتهت األنظار إىل احلجاز، فقد تزايد استياء احلجازيني من سلطة امللك حسني؛ إذ إن 
األخري بدأ يرسل قوات مسلحة جلباية الرضائب، والتجأ الكثري من املستائني إىل نجد.

يف سنة 1342هـ دعا عبدالعزيز علامء البلد وأمراء املدن والقرى إىل مؤمتر يعقد يف 
الرياض، فقام اإلمام عبدالرمحن خطيًبا، وأشار إىل تذمر أهل البالد كافة من منع امللك 
حسني هلم من أداء احلج، وقام امللك عبدالعزيز برشح املوقف مما أمجع عليه احلضور من 

وجوب أداء الركن اإلسالمي سلاًم أو حرًبا.
هذه  وكانت  األوامر،  تنتظر  قواته  مكثت  الطائف  عبدالعزيز  امللك  دخول  وبعد 
القوات مكونة من مقاتلني من هجرة )الغطغط( بإمرة سلطان بن بجاد وعتيبة وقحطان 
وقبائل أخرى، وانضمت هلا قوة أخرى من اخلرمة بقيادة »ابن لؤي«، ولكن عيل بن 
لكن  املكرمة،  مكة  عىل  سعود  ابن  جيش  زحف  ووقف  قواته  جتميع  حاول  احلسني 
وضع احلسني أصبح ميؤوًسا منه، فاجتمع أعيان احلجاز وعلامء الدين وكبار التجار يف 
َب ملًكا عىل احلجاز، ولكن  جدة وقرروا خلع احلسني عن عرشه لولده عيل، الذي ُنصرِّ
أسفل،  إىل  منكسة  وبنادقهم  املكرمة  مكة  فدخل  غزوته،  يف  استمر  السعودي  اجليش 
العرش، وقام عبدالعزيز  تنازل عيل بن احلسني عن  وأمام ذلك طلب وجهاء احلجاز 
بتكوين إدارة ذاتية، وانتخب جملس شورى قوامه 11 عضًوا برئاسة الشيخ عبدالقادر 
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الشيبي، وعني حافظ وهبة حاكام مدنيًّا ملكة املكرمة.
إىل 6  ملدة عام، وكان عددها يرتاوح بني 5  ابن سعود جدة  وقد حارصت قوات 
النكسات  القوات  أنزلت هذه  آالف معظمهم من عتيبة ومطري وغامد وزهران، وقد 
بينام  جيشه،  صفوف  يرتكون  جنوده  وأخذ  ا،  وعسكريًّ وسياسيًّا  مالّيا  عيل،  امللك  عىل 

عبدالعزيز يزداد قوًة وحتسنًا، وكانت اإلمدادات تصل إليه تباًعا.
وأمام هذا الوضع املرتدي أدرك امللك أنه ال بد من تسليم البالد للملك عبدالعزيز 
املوظفني  سالمة  عبدالعزيز  يضمن  أن  عىل  البالد،  عن  ورحيله  العرش  عن  وتنازله 

والعسكريني ويمنح اجلميع العفو العام.
وأثناء احلصار توجهت قوات بقيادة فيصل الدويش وحارصت املدينة املنورة، التي 
عندما اشتد احلصار عىل أهلها وافقوا عىل االستسالم، برشط أن ُتَسلَّم إىل أحد أنجال 

عبدالعزيز، فأرسل عبدالعزيز نجله حممد وُسلرَِّمت إليه.
نجد  احلجاز وسلطان  بملك  ُيعَرف  عبدالعزيز  احلجاز، وأصبح  تم حتييد  وبذلك 
وملحقاهتا، أما بالنسبة إىل جازان، فقد رأى حاكمها احلسن اإلدرييس أن من األفضل 
له وللحفاظ عىل بالده من زحف حاكم اليمن أن حيصل عىل محاية امللك عبدالعزيز، 
إدارة  إسناد  أخرًيا  رأى  احلسن  ولكن  1345هـ،  سنة  املكرمة  مكة  اتفاقية  معه  فعقد 
البالد إىل امللك عبدالعزيز سنة 1349هـ، وبذلك تم توحيد منطقة جازان )املخالف 

السليامين( عمليًّا مع بقية املناطق.

إعالن التوحيد
وبتاريخ 1 امليزان سنة 1351هـ املوافق 23 سبتمرب أصدر ابن سعود يف الرياض 
األمر امللكي بنظام »توحيد اململكة«، التي تقرر أن ُتعَرف منذ ذلك احلني باسم »اململكة 
فوق  من  املنادي  نادى  الذي  عبدالعزيز  امللك  مسرية  هي  هذه  السعودية«.  العربية 
املصمك صبيحة 5 شوال 1319هـ »امُللك هلل ثم لعبدالعزيز بن عبدالرمحن«، فتحقق 
- بفضل اهلل ثم بجهود عبدالعزيز وعزيمة رجاله من أهل نجد - أن يرغم التاريخ، بل 
الشاب  استطاع خالله هذا  قرن  أساطري خيال، نصف  واقع ال  يكرمه لريوهيا سطور 
د مملكة، قال عنه الربيطانيون »نابليون العرب«، ونحن أبناء من حارب  النجدي أن يوحرِّ
ومجعت  الشمل،  ْدَت  وحَّ فقد  عبدالعزيز،  يا  اهلل  يرمحك  نقول:  عبدالعزيز  مع  وقاتل 
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من  لنسعد  اخلالص،  التوحيد  شعارها  مملكة  وأنشأَت  القلوب،  بني  وألَّفت  الشتات، 
بعدك، ولتسلم األمانة إىل أبناء أوفياء تربوا يف مدرسة عبدالعزيز.

وما أمجل قول الشاعر

و الـتقت باحلـجـــاز و األحـســــاءسعـدت نجــد يف فضـول الرخــــاء

عســـــري و  أختـهـــا  بنــجــران  كـلقــــاء األنــــــداء باألشـــــذاءو 

السـجــــايـا شـم  ــــَدْته  وحَّ و احتـــــاد الغـــــايات يف العلـيـــاءوطـن 
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رمز تنموي

رموز  من  ورمز  شامخ  رصح  بافتتاح  الرشقية  املنطقة  سامء  يف  ييضء  جديد  إنجاز 
مسرية التنمية التي تعيشها اململكة العربية السعودية، ذلك هو مطار امللك فهد الدويل 
عبداهلل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  األمني  العهد  ويل  سيدي  سمو  يتفضل  الذي 
لبنات اخلري والعطاء  لبنة جديدة من  بذلك  اليوم، مضيًفا  بافتتاحه هذا  بن عبدالعزيز 
الرشقية من لدن حكومة موالي خادم  املنطقة  تلقاه  الذي  ودليل ساطع عىل االهتامم 
أواًل  أنفسنا  إىل  التهنئة  نزف  الكبرية  املناسبة  وهبذه  اهلل،  حيفظه  الرشيفني  احلرمني 
اجلوي، سواء  النقل  كبرية يف جمال  نقلة  يعد  الذي  املهم  املرفق  هلذا  منطقتنا  باحتضان 
داخل اململكة أو مرتبًطا بحركة الطريان العاملية، ونرفع كل الشكر والثناء إىل مقام خادم 
يف  املتمثل  اإلنجاز  هذا  عىل  الثاين  النائب  وسمو  عهده  ويل  وسمو  الرشيفني  احلرمني 
األمري  الرشقية  املنطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  هننئ  كام  الدويل،  فهد  امللك  مطار 
بن  سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  نائبه  وسمو  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد 
بإذن اهلل. املرجوة منه   نايف بن عبدالعزيز وكلنا أمل أن حيقق هذا املرشوع األهداف 

صحيفة اليوم
1420/7/18 هـ     
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أبابطين معلًقا على »الرساميل المهاجرة«
ما أصعب العقوق خاصة من ابن الوطن؟

سعادة/ رئيس حترير جملة الياممة               املحرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

النافر«!  املال  »عودة  األمحر  باخلط  واملعنون  املهاجرة«  »الرساميل  موضوع  قرأت 
أعدت القراءة مرة ثانية، أريد أن أخرج بفائدة أو اقرتاح أو رأي أتشدق به، خصوًصا 
أن هذا املوضوع حديث املجالس، مل أفهم وليكن العيب مني، حتى ال أغضب دكاترة 
االقتصاد فهؤالء مرجعنا – بعد اهلل – إذا ضاقت علينا املسالك، ونسأل اهلل أن يطرح 
فيهم الربكة وأن يكون الطرح مناسًبا حلل مشكلة 600 مليار دوالر، أو فلنقل 2250 

مليار ريال )ريال سعودي( ما دمنا ننادي بالوطنية والسعودة!
وإليك أهيا القارئ بعض املنغصات خصوًصا أهنا من كالم الليل:

أواًل: 2250 مليار ريال تستحق أن ُينشأ من أجلها وزارة أو هيئة أو – وهذا أضعف 
اإليامن – جلنة وزارية من جملس الوزراء أو جملس الشورى لتبحث وتستقىص األسباب 
هلروهبا من الوطن واستقرارها يف بالد األجانب؟ ومعرفة السبب تبطل العجب، ولربام 
يغلق هذا امللف وتكف الصحف واملجالت عن أسلوب اإلثارة والتحرس لنفور هذا املبلغ 

الذي لو - ولو من الشيطان لعنه اهلل - استثمر يف وطنه ملا كان هناك من يطلب عماًل.

مجلة اليمامة
1421/3/15 هـ
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أصابتنا  التي  االقتصاد  أهل  فلسفة  من  تعفينا  سوف  اللجنة  أو  اهليئة  هذه  أن  كام 
بالغثيان، فأحدهم يؤيد واآلخر يعارض وثالث جيامل، واملصيبة أهنم أهل العلم وهم 

من يؤخذ برأهيم!
السعودي  املال  هروب  عن  الطرف  ونغض  ونجامل  نصانع  ونحن  متى  إىل  ثانًيا: 
من وطنه، ونجد من يطرح أفكاًرا هي أقرب إىل الضعف الستجداء عودة رأس املال 
الوطني، فهل جيدي بعد أن وقع الفأس يف الرأس وأصبحت الـ 2250 مليار ريال يف 
أيٍد غري وطنية توظفها وتستثمرها وتسيطر عليها بكامل ما تعنيه كلمة »السيطرة« من 
معنى، بل قد توظف هذه األموال ضد مصاحلنا الوطنية، بل قد تكون هي سبًبا ملا نحن 

نقاسيه، إًذا جيب الوقوف بحزم ضد ذلك.
ثالًثا: لو - وهي أيًضا من الشيطان أعاذكم اهلل منه - كان يل من األمر يشء لوضعت 
قائمة ألكرب مائة مستثمر من أبناء الوطن يف اخلارج، وأعوذ باهلل أن تكون »للتشهري«، 
بل »للتحذير« من نتائج هذه األموال النافرة، حتى كلمة )النافرة( هلا حكم رشعي جيب 
األخذ به سواء يف احلقوق اخلاصة أو العامة، وأقصد بالعامة ما سبَّبه لنا هذا املال النافر 
من بطالة وتعطيل لالقتصاد الوطني وما قد يسببه من أمور هي خارج البحث اآلن وال 

يصل تفكريي القارص للخوض فيها!
ر له أن يعود،  رابًعا: من أبسط القرارات التي جيب اختاذها يف عودة رأس املال إن ُقدرِّ
وقد حيتاج يف عودته إىل أضعاف كثرية عن سنوات خروجه ووفق رشوط قاسية، إن 
ر ذلك أو بعضه فأقل جزاء لعودته أن يطلب 2.5 باملائة منه وهو الزكاة الرشعية  ُقدرِّ
التي خُتِرج من ال يعمل هبا من حوزة اإلسالم، وهذه األموال الوطنية اجلميع رشكاء 
ألجل  واملعنوية  املادية  إمكاناهتا  كل  رت  سخَّ دولة  من  ومنبعها  وطني  فأصلها  فيها، 
تنمية رأس املال الوطني وليس لتنمية رأس املال الوطني/ األجنبي وكفانا لدغة واحدة 
هبروب 2250 ملياًرا، ومن يقبل برشوطنا فعىل الرحب والسعة، ولنرتك املجال للجيل 
اجلديد الذي يريد وتريد دولته أن يوظف رأس ماله يف وطنه ليخدمه وخيدم أبناء جلدته، 
وليس ألن يوظف رأس ماله النافر للرضر به، ولنثق أن رأس املال النافر سوف يعود 
كه، بل رغم أنف من أراد ومن مل يرد، سيأيت هذا املال  ولكن بغري موافقة أو استشارة ُمالَّ

ضمن قروض الرشكات األجنبية التي تريد االستثامر يف بالدنا!
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ر أن جملة الياممة وضعت توصيات حمددة آلراء علامء االقتصاد الذين  أخرًيا، لو ُقدرِّ
ُيفِهمه  املقابلة، لكان أجدى وأنفع، خصوًصا ألمثايل ممن حيتاج إىل من  أجرت معهم 

ببعض النظريات االقتصادية التي وردت أثناء املقابلة!
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.



 246 

أنا والصحافة وربع قرن

سعودة المياه

أنا ال أقصد أن نصنع آالت ومعدات التحلية، وال أقصد أن نحتفظ بعالمات جتارية 
لتصنيع مضخات املياه والرصف الصحي، وال أقصد أن نصنع مجيع أنواع األنابيب وأن 
تكون سعودية 100 باملائة، ال أقصد ذلك مع أننا - ولو أن رأس املال جبان - نفكر 
اآلن يف مثل هذه الصناعات الوطنية من قبل القطاع اخلاص، ومع أن كلمة »اخلاص« 
تزعجني، فهي تقيد وعدم انطالق وتفكري ألف مرة أن »رأس املال جبان« والعائد وراء 

هذه الصناعات )يا طوله( وهنا تعودنا )يا رب ارزقني وعّجل(.
املهم، ليس هذا موضوعي، وال حيتاج أن أخرج عن النص، نريد سعودة املياه.

اليوم اجلرائد واملجالت واملقابالت منذ مدة واجلميع يطالبون بالسعودة، وكل هذه 
اجلعجعة تصب يف قناة واحدة )يا رجال األعامل دخيلكم حلوا لنا املشكلة( )إحنا وقفنا 
معكم عطيناكم قروًضا وأرايض وتسهيالت مستحيل حتصلون مثلها يف أي بلد(، ومع 
هذه الرجاء والتوسل تلقى األعذار، فمرة الرواتب املطلوبة للسعوديني باهظة، وأخرى 
نريد سعوديني مدربني )وما عندنا استعداد ندرب حدا(، ومرة حيتجون بزيادة تكلفة 
اإلنتاج، املهم يف النهاية حلقة مفرغة وال نزال )مبتلشني( بتوظيف ابن البلد، بينام ثلث 
البلد،  ابن  أضعاف  يكلفنا  وواحدهم  الدولة،  خدمات  بكل  ينعمون  أجانب  السكان 

صحيفة اليوم
1420/9/24 هـ
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وإن مل تكن هذه التكلفة ظاهرة فهي من خالل اخلدمات املميزة التي أنشأهتا الدولة.
أقصد من سعودة املياه إجياد اإلحساس واالنتامء إىل املسؤولية جتاه االستنزاف اهلائل 
وغري املنطقي للمياه، ولن يتحقق ذلك االنتامء واملحبة هلذا الوطن إال بالتثقيف والتعليم 
وتنظيف األدمغة والقسوة أحياًنا، فيجب االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم، واألمثل 
هذا ينطلق من خمتصني بدراسات نفسيات املواطن واملقيم ونقل املعلومة بشكل مقبول 
سواء بالنص املبارش أو بالتمثيل، ثم اجتاه أجهزة الدولة املسؤولة عن املياه إىل النواحي 
يطالبون  بل  عملهم،  يف  املبارشة  املسؤولية  ضمن  ذلك  وجعل  املياه  أمور  يف  التثقيفية 

بمقدار ما تم عمله يف هذا اجلانب.
أنا متأكد لو أن العقول من صخر، ولكن سوف يؤثر فيها يف النهاية كثرة الطرق عىل 
الرأس وليس الرضب، لنجعل احلفاظ عىل املياه ضمن مناهج التعليم، ولتكن البداية 

ضمن منهج مادة الوطنية.
األفكار والكتابات كثرية )ويا ويلنا لو ما درسنا اخلصخصة، وكم تدفع، وبحلق 
بالفاتورة، والبس النظارات، وافتح عني وغمض بعني، واملشكلة يا حدين إن املصلحة 

تلفت لنا »ادفع وراجع«، »حشف وسوء كيل(.
)مايل ومال املشاكل؟ أبرتك عميل وأنتبه ألم العيال والشغالة واألوالد ونخلتني تكد 

عيل وأصري »رقيب« بدون بدلة عسكرية عىل عداد املياه؟( التوفري نصف املعيشة.
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الماء لكل األيام

اليوم العاملي للمياه واليوم اخلليجي للمياه فكرة أساسها هذه النعمة اإلهلية والتي 
ألجلها تتصارع الشعوب وتثار احلروب، وهل هناك يشء أغىل من املاء؟ 

أن  عىل  خري  داللة  فذلك  ويناقش،  ويدرس  جيتمع  بأكمله  العامل  ترى  أن  مجيل 
ذوي  من  املقدمة  األفكار  اللقاءات  هذه  من  ويكفينا  للمستقبل،  وحتسًبا  تفكرًيا  هناك 

االختصاص، ففيها - بإذن اهلل - النفع الكثري.
واململكة ممثلة يف وزارة الزراعة واملياه ومصالح املياه والرصف الصحي واجلامعات 
وليس  األمهية،  هبذه  للمواطنني  وإرشاًدا  وتثقيًفا  دراسية  أمهية  املوضوع  هذا  تعطي 
بسخاء  أنفقت  وقد  منتجة  دولة  أكرب  فهي  ذلك،  يف  نشارك  أن  بالدنا  من  بمستغرب 
للبنية األساسية ووضعت يف حسباهنا أن بالدنا شحيحة باملياه، ومع ذلك نجد أن الفرد 
بالد األخريين  أن  الرشق رغم  أو  الغرب  الفرد يف  يستهلكه  ما  يستهلك أضعاف  منا 
تغمرها األهنار والبحريات، فهل يا ترى تقاس كمية االستهالك بتطور الفرد  أم بتأخري 

تفكريه ودوره يف هذا املضامر؟
رغم ما ُينرش يف وسائل اإلعالم ورغم التوجيهات واألوامر فإننا نجد أن االستهالك 
مل يتغري وأن هناك طلًبا متزايًدا، وليس هذا االستهالك املتزايد غري املنطقي وغري املقبول 
مقترًصا عىل املاء، بل نجده أيًضا يف املأكل واملرشب وامللبس، حتى يف النقل ووسائله! 

صحيفة اليوم
1420/12/24 هـ     
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فهل تعودنا الرفاهية إىل هذا احلد حتى أصبحنا ال نميز بني املعقول والالمعقول؟ هل 
هي الرتبية أم نقص الرتبية؟ هل املادة متوفرة بحيث )ارصف ما يف اجليب يأتيك ما يف 

الغيب(؟
وهل اكتملت احتياجات املواطن حتى مل يعد يفكر يف أسلوب وطريقة الرصف؟ 

وهل هناك خلل جيب دراسته يف أسلوب توزيع املياه وحتصيله؟
أمور وأسئلة كثرية، وكل استفهام له تعليق وجواب! ولكن يبقى يشء واحد جيب 
أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نقتدي به، وأيًضا أن نكون شجعاًنا يف تطبيقه للنظر من حيث 
انتهى الرشق والغرب يف معاجلة االستهالك العشوائي، فلن نكون أحسن منهم حااًل 
باألهنار  تنعم  أن بالدهم  دراية بمجريات األمور، ويكفي - كام أرشت -  أو  أو علاًم 

ا يف استنزاف ثروة بالدهم. واألمطار، ورغم ذلك فهم بخالء جدًّ
واهلل املوفق ،،، 
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مداخلة في لقاء مع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

ا،  جدًّ كبرية  املدربني  غري  الشباب  نسبة  فيه:  قال  بسؤال  أبابطني  عبداهلل  تداخل 
يوظفون  الذين  األعامل  برجال  القاعة  تغص  أن  بودي  كان  ُوزعت  التي  واجلوائز 
البطالة من مشكالت بلدنا يف غنى عنها بسبب الفراغ  املواطنني، نحن نعلم ما تسببه 
وعدم وجود عمل، ما هو دور رجال األعامل؟ شبعنا من حديث الصحافة، تصور يا 

م هلا 9 آالف شاب؟ سمو األمري أن 35 وظيفة تقدَّ
أو استثامر رجال األعامل خارج  العاملة  ر إىل اخلارج، سواء من قبل  األموال ُتصدَّ

البالد، أليس من حق الشاب أن يعمل يف بلده؟ ملاذا الذرائع؟
لو كل أجنبي يف بلدنا أخذنا منه 10 رياالت بحيث تكون يف السنة 120 ريااًل، فإننا 

سنوفر لصالح صندوق التدريب 720 مليون ريال يف السنة.

وقد أضاف سموه - حيفظه اهلل - التايل:
كلنا  أننا  نعرف  أن  مجيًعا  وعلينا  الوطني،  إحساسك  عىل  أشكرك  سموه:  أجاب 
أن  قبل  كمواطنني  الوطنية  الروح  لدهيم  األعامل  رجال  يكون  أن  وأرجو  مواطنون، 

يكونوا رجال أعامل.

صحيفة الجزيرة
1421/1/19هـ
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وحول التدريب، نرجو أن تكون تلك الطرق هي الصحيحة لتحقيق ذلك، وبالنسبة 
إىل حتصيل املبلغ الذي ذكرَت فهذا صعب حتقيقه حاليًّا، وعن الشباب فنأمل من أي 
عامل سعودي أال يتعاىل عىل املهن إذا رغب يف الرسعة يف االلتحاق بالعمل من خالل 
االنخراط يف املعاهد والكليات... إلخ، أما القطاع اخلاص فنتطلع أن يساهم يف إنشاء 
وهذا  أسبوعني،  خالل  يكون  فلن  الصندوق  وعن  استثامر،  فهذا  معاهد،  أو  كليات 
حيتاج وقًتا وجهًدا ونحن عىل استعداد الستقبال ومناقشة أي قضية، نحن نريد ونأمل 
أن تعاد األموال التي خرجت خارج البالد، ونريد ونأمل أن يساهم معنا رجل األعامل 
يف حل معوقات التوطني، أما الشباب الذين ينتظرون خارج القاعة أو يسمعون، فنأمل 
أن تستطيع مع رجال األعامل وبتضافر اجلهود من اجلميع سوف حتل إن شاء اهلل عن 

طريق املجلس ووزارة العمل ووزارة اخلدمة املدنية وبقية القطاعات.
عندما أعلنا يف قطاع األمن من خالل الكلية األمنية عن حاجة الكلية إىل 400 شاب 
ل جملس القوى العاملة، وهلذا نحن نعمل جاهدين حلل  م لنا 10 آالف، وهلذا تشكَّ تقدَّ
هذه املشكلة التي نشعر هبا كام يشعرون هبا ويمكن أكثر، وأملنا أن ينفذ القطاع اخلاص 
قرارات املجلس وقرارات جملس الوزراء يف جمال توطني الوظيفة وأن يقوموا بمسألة 
اخلربة  إلكساب  الكليات  معاهد  إقامة  بالرضورة  ليس  العمل،  رأس  عىل  التدريب 
للشباب يف كل التخصصات، ولكن نحن نؤمن بأن هناك ختصصات حتتاج إىل التأهيل 

والتدريب بام يتواءم مع حاجة سوق العمل.
نعود ونقول الدولة قدمت الدعم لكل قطاع، وأريد أن أسأل: أي مصنع مل تساعده 
قدمت  لقد  الدولة؟  تساعده  مل  مستثمر  أي  الدولة؟  تساعدها  مل  مزرعة  أي  الدولة؟ 
الدولة كافة اإلمكانيات لبناء الوطن من خالل منشآته، وبمن َثمَّ نتطلع أال يكون هناك 
نكران للجميل، بل نتطلع إىل املبادرات من القطاع اخلاص يف املساعدة بتنفيذ القرارات 
والتوصيات التي طرحها جملس القوى العاملة، وأرجو أن تساهم معنا وسائل اإلعالم 
يف إبراز دور جملس القوى العاملة وتوصيل املعلومات بني املواطن واملسؤول من خالل 

وسائل اإلعالم.
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علموني ما العولمة

القريبة، طفل نشأ يف  أنا ال أزال صغرًيا حتنو عيل ثقافتي املحدودة ورؤياي  اليوم، 
صبا  مراتع  وهاجسه  ويميس  يصبح  كان  أبوه،  عليه  وأشفق  أمه  دللته  قريته،  أحضان 
بالكمبيوتر  بدأ  سالحها  ثالثة  ألفية  قل  أو  عامًلا  وأدرك  الطوق  عن  شب  وقد  واليوم 
واإلنرتنت، وقبل ذلك نوويا بقنبلة هريوشيام، وحاليا العوملة، واألخرية كفانا اهلل رشها 
أردنا  ولو  غريها،  إىل  سبيل  وال  سبيل  بعدها  ليس  القاضية  هي  خريها  من  وأطعمنا 
اخلروج منها ألعدوا لنا عدة تقصم الظهر وتثلث باملعيشة جهل وفقر ومرض، رش ال 

بد منه؟
ل مفهوم هذا الرش إىل عكسه، وكام يقال بعض  إذا علينا أن نفكر جدًيا كيف نحورِّ
الرش أهون من بعضه. املهم أن نتعايش مع هذا اجليش العرمرم والذي هو بدون رجال 
ا تعتز بدارك القديمة  أو أسلحة، وإليك أهيا القارئ، فأنت مثيل، كنت وال زلت قرويًّ
واملكونة من جملس وغرفة نوم، وأغىل ما فيها »الصفة« ودار البهائم، وأمحد اهلل ليال هنارا 
أنك أنت وأنت تعلمنا يف أرقى جامعات الغرب لنواجه العدو / الصديق ، أما وقد 
هيأت بعض العدة والعتاد، فلعلك تأخذ ببعضها أو كلها أو ترتكها كلها، فال هيمني ما 

دام أنني قد نرشت بالغي هذا.

مجلة اليمامة
1421/7/10 هـ
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إرسال  اعتامد  األموال  وبيوت  التجارية  والغرف  التجارة  وزارة  عىل  أقرتح  أواًل: 
الدراسة  هلذه  مهيأ  شباب  من  مكونة  البعثات  )العوملة(،  عن  احلقائق  لتقيص  بعثات 
ولندفع هلم )أقصد أهل الغرب( ما طلبوا، املهم أن نسلح أبناءنا بسالح العوملة ولتأخذ 

البعثات صفة االستعجال.
ثانًيا: أقرتح عىل وزارة اإلعالم بكافة مناشطها جعل ثقافة ومفهوم العوملة ضمن 

براجمها اليومية، ولنستعد يف متاجرنا وبيوتنا ومدارسنا بشكل جاد هلذا الوافد اجلديد.
بحث  املسؤولة  اإلسالمية  واهليئات  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  عىل  أقرتح  ثالًثا: 
السلبيات واملخالفات التي سوف حتدث نتيجة انضاممنا إىل تيار »العوملة«، وحتى يكون 

اجلميع عىل علم بالصالح والطالح منها.
الرتدد  مرض  تعالج  أن  النفيس  الطب  وبالذات  الصحة،  وزارة  عىل  أقرتح  رابًعا: 
يف: هل نحن مع أو ضد العوملة؟ وأن توفر »املهدئات« الالزمة لالضطرابات النفسية، 

وبالذات لدى رجال األعامل.
املنابر  خامًسا: مرة أخرى عىل وزارة الشؤون اإلسالمية التحدث عن العوملة عىل 
واخلطب وبيان ما جيب عمله أو تركه، املهم هو هتيئة اجلميع لقبول الواقع الذي ال مفر 

منه.
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رأب الصدع في حمى وادي الصدع

يف البدء، نرفع أكف الرضاعة إىل املوىل الكريم أن يرفع عنا هذا البالء، وأن يشملنا 
ويشفي  رضهم  ويكشف  منهم  باألحياء  ويرفق  أمواتنا  يرحم  وأن  ورضاه،  برمحته 
املال  أرخصوا  والذين  األمر  لوالة  الشكر  ثم  عليه،  والقادر  ذلك  ويل  إنه  مرضاهم، 
بعد  الكريم  العهد  لويل  األوىل  املحطة  تكون  أن  ويكفي  الوباء،  هذا  ملكافحة  واجلهد 
رحلته اخلارجية امليمونة منطقة جيزان، وليكون عن قرب بآخر مستجدات احلدث، وما 
زيارته للمرىض إال بلسم هلم واستشعار لرابطة األبوة، وإحساس املسؤول عن شعبه 
يعايشون  الذين جعلوا من جيزان سكنًا هلم  الكرام  للوزراء  وأمته، والشكر موصول 
اهتامم وحرص  الوزراء من  نشاهده عىل وجوه هؤالء  ما  بأول، ويكفينا  أواًل  احلدث 
شديدين عىل رسعة تنفيذ األوامر السامية للقضاء عىل الوباء، كل ذلك وغريه مما يوحي 

بتالحم أبناء هذا الوطن الغايل جيعلني أطرح بعًضا من األفكار لعلها أو بعضها يفيد.
أوال: إنشاء مكتب تنفيذي مستقر يف منطقة جيزان، وينبثق مما أصدره املقام السامي، 
ويتبع مبارشة أمري جيزان وعضوية كبار املسؤولني يف الوزارات املختصة، عىل أن تكون 
إقامتهم بمدينة جيزان، ويزيد من تأكيد هذا الطلب ما ورد يف جريدة الرشق األوسط 
إىل فصيلة من  ينتقل  املرض  أن هذا  هـ  بتاريخ 1421/7/11  فتيحي  وليد  للدكتور 
البعوض Aedes عندما تتغذى من امتصاص دم حيوان مريض، وهذه البعوضة قادرة 

صحيفة اليوم
1421/8/1 هـ
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أن  بمقدوره  البيض  وهذا  البعوض«،  »بيض  وأبنائها  ساللتها  إىل  الفريوس  نقل  عىل 
يبقى خمتبًئا لعدة سنوات يف املناطق اجلافة، ولكن عند سقوط أمطار جديدة - وإن كان 
ن جياًل جديًدا من البعوض احلامل  بعد بضع سنوات - خترج الريقات من البيض لتكورِّ
للفريوس، والذي يقوم بدوره يف نقل الفريوس إىل احليوان من جديد، إىل آخر ما ورد 
باملقال، فحتى ذلك نجد لزاًما علينا إنشاء هذا املكتب ملكافحة محى الصدع بشكل دائم 
يف منطقة جيزان، وإعطاء هذا املكتب الصالحيات املالية واإلدارية والفنية والصحية 
املبارشة، وختصيص ميزانية تابعة مبارشة هلذا املكتب بمجرد التخلص التام من الوباء - 

بمشيئة اهلل - وما قد ينشأ عنه بعد ذلك.
ثانًيا: التوقف اإلعالمي عن »إلقاء املسؤولية« عىل بعض اإلدارات ألن اجلميع يف 

ميدان واحد ومههم واحد وهدفهم واحد. 
اليشء  واالنتامء  واحلب  النخوة  من  فيهم  لدينا  األعامل  ورجال  بالدنا  ألن  ثالًثا: 
أو  بالسيارات  سواء  بجهده،  كل  اخلاص  القطاع  مشاركة  مجيًعا  نا  رسَّ فقد  الكثري، 
املبيدات وغريها، وحتى تكون هذه املشاركة الوطنية ملموسة وجيازى مقدمها بالشكر 
والعرفان، أمتنى فتح املجال ملن يريد املسامهة، وليكن حتت مظلة هذا املكتب وبمسمى 
خيدم هذا اهلدف، فال شك أن الكثري يرغب يف املشاركة ويعلم علم اليقني أن الدولة - 
حفظها اهلل - لن تتأخر يف أي التزام، ولكن املواطن حلبه وانتامئه إىل وطنه يتمنى أن تتاح 

له مثل هذه الفرصة والتي نرجو العزيز الكريم أن يرفع عنا رضرها.
ا، سواء يف الوقاية من هذا الوباء أو جهود الدولة  رابًعا: التكثيف اإلعالمي مهم جدًّ
- حفظها اهلل - واإلعالم بكل مقوماته وعنارصه، فمثاًل الصحف ال يمنع أن ختصص 
صفة  ولتأخذ  املرض  هذا  من  والوقاية  التنبيه  ألجل  كاملة  يومية  صفحة  جريدة  كل 

الديمومة ملدة كافية حتى يمكن اجتثاث هذا الوباء.
قناة  الرسمية ضمن  الرسمية وغري  املتكاتفة من اجلهات  فإن مجع اجلهود  وأخرًيا، 
واحدة له أمهيته، خصوًصا أن الداء ُعِرف وأمكن معرفة طرق حماربته، وألن هناك جلنة 
عليا يرشف عليها أمرينا الويف والذي يتصف باحلزم واجلدية واحلنكة يف معاجلة املهام 
الصعبة، واملهم أال تتشتت اجلهود مع حرص اجلميع عىل العمل وحسن أدائه، ولكن - 
كام أرشت - يبقى أن يكون هناك مكتب دائم لديه كامل الصالحيات لتحقيق الرسعة 

واجلودة يف تنفيذ االلتزامات املطلوبة.
الدعاء للعزيز الكريم أن يرحم األموات وأن يلطف بنا وحيمينا من كل داء.
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جبن رأس المال ال يناطح العولمة

حالنا مع العوملة مثل حال املقولة: »اقبل أو ال تقبل؟«، ختتلط األفكار مع ميض قطار 
العمر، وهو هنا االنعزالية واالنفرادية ومشاكلها االجتامعية واالقتصادية، والتضحية 
ا، فهي عىل حساب مؤرشات تصعد ومؤرشات هتبط، وما هبط أكثر وخسارته  صعبة جدًّ
أفدح وأخطر، واللجوء إىل املستخرجات الوطنية ال يزال يف بدايته، وكل يشء يف البدء 
حيتاج إىل النضج، وقد تكون العيون عليه كثرية، فيصاب بعني ال تقوم له بعدها قائمة، 
املحبذة قد حتمي بعًضا من أهداف األمة  املدروسة والرسعة  املرتكزات  ولكن ضمن 

نحو رعيتها، وهذا هو املطلب واهلدف.
النفط األعىل وهيئة االستثامر  لذلك كله، فإن املجلس االقتصادي األعىل وجملس 
مرتكزات جاءت يف وقتها وستتالشى ما فات، ولكن أمام العوملة وأعواهنا وهم أقوياء 
وأشداء ال يرمحون، فمن لنا بصندوق النقد الدويل؟ ومن لنا بالبنك الدويل؟ ومن لنا 

بمنظمة التجارة العاملية؟ ومن لنا بمنظمة التجارة الغربية؟
ا قبل التورط يف العوملة أن نعرف ما العوملة، واقرتحت إرسال بعثات  ومن املهم جدًّ
نمور  دول  مثل  العوملة  بتجربة  مرت  التي  والدول  العظمى  الدول  إىل  دراسية  جتارية 
صاحبة  والدول  وإندونيسيا،  الفلبني  مثل  العوملة  تطبيق  من  املترضرة  والدول  آسيا، 
املهم أن نرسع كام  مبالغ،  النفوذ والقرار، وليكن ذلك بحال الرسعة ومهام كلفنا من 

صحيفة االقتصادية
1421/10/7 هـ
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أرسعنا يف إنشاء هذه اهليئات واملجالس، كام أنني طالبت القطاع اخلاص بالتهيؤ الرسيع 
والفوري من خالل قنوات التجارة املعروفة، وأن يكون له دور خارج احلدود، وكفى 

سباًتا وتلكًؤا أمام هذا الغزو الذي لن يبقي ولن يذر أو يرتك أحًدا منهم.
تكفينا السنوات املاضية خوًرا وجبنًا، وال نريد أن تزداد نسبة البطالة وتقفل أبواب 
رشكات وطنية قائمة ويرتك املجال للرشكات املقبلة من اخلارج لتتبوأ عرش األعامل 
والكل ينظر، ال نريد أن نغالط أنفسنا ونظن أن لدينا القدرة االستيعابية واخلربة التجارية 

حتى نقف أمام هذا األخطبوط الذي سيمد ذيله إىل كل صغرية وكبرية.
السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل نحن فاعلون، أم ال يزال رأس املال جباًنا ويستمر 
جباًنا؟ إن املالحظ يف جمتمعنا - وخاصة أصحاب القلم واملختصني - أن آراءهم متباينة 
بني مؤيد ومعارض و»بنَي بنَي«، وفئة أخرية أمثايل تائهة ال تدري من أي جهة سيصيبها 
التصدع، كم متنيت من يرتق هذا الصدع، خصوًصا أن التصدعات أصبحت هاجًسا 
وحديث جمالسنا، وخاصة من ينعمون بالبحريات أمام منازهلم وأصبحت لدهيم املناعة 
ضد صدع النواميس، فهل العوملة صدع آخر يضاف إىل إخوانه وأخواته؟ وكام يقال: ال 

يرض الشاة سلخها بعد ذبحها.
هاجس موجه إىل وزير التجارة لعل فيام يقوله بلساًم وفصاًل الختالف اآلراء، عجًبا 
هلذه العوملة وما أكثر تشكلها! فتارة باحلرب والقتل والتدمري واالحتالل بالقوة، وتارة 
بتحريك أدوات سحرية هلا قوة ونفوذ )شبيك لبيك(، وتارة تأيت بلباس النسك واحلامية 
باالحتالل  وتارة  البيضاء،  األيادي  صاحب  املصلح  صفة  وتتخذ  سواسية  والناس 
وفتح  والرتحيب  بالقبول  بل  رصاص،  إطالق  أو  دماء  إراقة  دون  ولكن  والسيطرة 

األسواق قبل الصدور كام قيل )يد ال تطوهلا قبلها(.
وابنك  ابني  يعمل  ألن  ورجاء  تقبياًل  األيادي  هذه  سيلثمون  من  أكثر  ما  حقيقة، 

ضمن هذه الرشكات وعىل أرضنا، واهلل من وراء القصد.
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فقيد األمة اإلسالمية

ليس لنا يف فقد شيخنا حممد بن عبداهلل بن عثيمني إال الصرب والسلوان، ولنعلم علم 
اليقني أنه ال بقاء إال هلل سبحانه وتعاىل، وعلينا أن ندعو له باملغفرة والفردوس األعىل 
من اجلنة، قال ابني معاذ ونحن نستعرض حياة الشيخ ليلة وفاته: »جعله اهلل يف اجلنة«، 

ورّدت أخته ذات عمر 4 سنوات »آمني«.
دمعت العني واختلج الصدر بذكريات هذا الرصح اجلليل الذي غاب ولن يعود، ولكن 
يبقى الذكر والعلم النافع، كثري هم العلامء ولكن احلرسة والندم عىل أيب عبداهلل جتاوزت 
الكثري منهم، ولعل يف البقية اخلري الكثري. العزاء ألنفسنا، ثم لذويه وأهله، ثم لطلبة العلم، 
، ويف  ولنعد السرية العطرة يف حمارضاتك يف بيت اهلل احلرام، ومسجد رسوله األمني 
ملن  نرباًسا  مجيًعا  لنكن  واالجتامعية،  العلمية  توجهاتك  كل  ويف  عنيزة،  بمدينة  مسجدك 
م علينا -سبحانه وتعاىل– هبم، والنت حياتنا تبًعا  أحبوك، فأنت من بقية العلامء الذين تكرَّ
ملنهجك ونصائحك، وألنك أحببت مدينتك الغالية عنيزة وعشت هبا، فمن حقك علينا 
مجيًعا - سواء أبناء القصيم أو غريهم - أن يكرموك حيًّا وميًتا بإنشاء جامعة حتمل اسمك 
العزيز وختتص بتدريس العلوم الرشعية والعلمية، وهذا أقل ما جيب أن نقدمه لك إزاء ما 
قدمت خلدمة دينك يف بالدنا وبالد املسلمني، كيف ونحن نعيش يف ظل حكومة أحبتك 
واحتضنتك وكنت نعم املستشار ونعم الرجل الصالح، دعائي لك باجلنة وأن جيمعنا ربنا 

معك يف جنات اخللود وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

صحيفة اليوم
1421/10/20 هـ
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العولمة ورأس المال الجبان

أثار عبداهلل أبابطني قضية العوملة وجبن رأس املال، يف العدد 2643 من »االقتصادية« 
يف 1421/10/7هـ، ودق الكاتب من خالل مقالته ناقوس اخلطر، ليوقظ رأس املال 
النائم من سباته العميق، وأحالمه الوردية، التي ابتدعها خياله الطموح يف كيفية استقبال 

هذه العوملة، بالطبل واملزمار وقرع الدفوف والتجمل واألحضان.
االستقبال  هذا  لرتتيبات  فابتهجوا  أمورها  وأولياء  العوملة  إىل  الرسالة  ووصلت 

احلافل، والكرم العريب، بأسلوب عمنا حاتم الطائي.
أيًضا  اإلقليمية  وفزعت  وأخواهتا«  »اجلات  من  وصيفاهتا  ومعها  العوملة  وجاءت 

وولت هاربة بعد أن قزمها هذا االستقبال املهيب وأصبح امللعب خاوًيا.
كيف ال وقد اهنار النظام ثنائي القطبية وأصبح أحادي القطبية، ونجح يف تغريب 
العامل عامًة والدول النامية خاصة حتت عباءة العوملة، حيث نقل نمط التنمية والثقافة 

منها إىل دول العامل باعتباره النمط األمثل. 
وكوكبي  عبقري  هو  ما  بكل  لصيًقا  أصبح  الذي  العوملة  مصطلح  حتت  ذلك  كل 

ومتقن ورسيع وضخم.
واكتشف  املستور  وانكشف  الفكرة،  وجاءت  »السكرة«  وراحت  الزفة  وانتهت 

رأس املال أن العوملة تكذب عليه، ولكنها تتجمل.

صحيفة االقتصادية
1421/10/26 هـ
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فهل سيظل رأس املال مرتعًدا وجباًنا بعد ذلك؟
أناشده أن يتخىل عن اجلبن ويواجه هذه العوملة وتوابعها بتكريس وتعظيم االنتامء 

واملواطنة أواًل، ثم بالدراسة والتخطيط املوضوعي؛ لكي يتحدى هذا الغريم القادم.
وأقول له: أفق من غيبوبتك وخذ مكانك وواصل مسريتك، وواجه السيدة عوملة 
القائمة  واإلقليمية  املعطاء  الوطن  هذا  إىل  واالنتامء  واملواطنة  والعمل  بالعلم  وأقارهبا 
ره بقول املتنبي: عىل التكامل؛ حتى تزول حتديات مسامر جحا وهيدم حائط املبكى وأذكرِّ

َباِقـَيـاإَِذا اْلـُجوُد مَلْ ُيـْرَزْق َخاَلًصـا ِمَن اأْلََذى اْلـاَمُل  َفاَل اْلـَحْمُد َمْكُسـوًبا َواَل 
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الحبر الباهت

مقولة صينية قد تكون احلكمة العربية قد سبقتها يف صيد الغزالة، والغزالة هنا هي 
الفكرة واخلاطرة ووجهة النظر، والقناعة من القائل أو املستمع.

إن عامل اإلدارة والتسابق بني النظريات اإلدارية ووسائل االتصال احلديث جيعلنا 
األفكار  ونجدد  نتطور  ولن  املضامر،  هذا  يف  أيًضا  ندخل  النمط-  هلذا  -كمستهلكني 
املتجدر. كم متنيت  اإلداري  ما مل نكن عىل مستوى من احلس  أعاملنا  أنامط  وأساليب 
األخري  يقوم  أن  للمرؤوس  يعطى  توجيه  أو  معلومة  كل  أن  معي-  أنت  -وبالتأكيد 
بتسجيله يف »دفرت« صغري حيمله معه متى طلبته أو اجتمعت معه، ال شك يف أن هذه 
متابعتها  ومطلوًبا  مسجلة  دامت  ما  التنفيذ  حيز  تأخذ  سوف  والطلبات  املعلومات 
وتنفيذها، إن االعتامد عىل الذاكرة لن جيدي، فكثري من األمور يضيع أو ُينسى بقصد 
أو غريه، ولكن »صيد الغزالة« وإحكام الرباط بقيدها وتسجيلها يف هذه املذكرة سوف 

يأخذ مسارها للتنفيذ.
إن اتباع هذا النهج مع مديري املكاتب والسكرتارية ومجيع من يتلقون التوجيهات 
- صغروا أو كربوا - سوف تكون له آثار إجيابية وفاعلة لدى القيادة التي هيمها حتقيق 
وتنفيذ التوجيهات، ومن َثمَّ يعود بالنفع العام عىل اجلهة احلكومية أو املؤسسة. خذها 
يف  اجعل  وأمهيتها،  صالحيتها  عىل  احلكم  ألعطي  كافية  أهنا  وأعتقد  سنة،   30 جتربة 

صحيفة اليوم
1422/2/2 هـ



 262 

أنا والصحافة وربع قرن

رسير  بجانب  اجعل  فوًرا،  فسجلها  فكرة  طرأت  وإن  »الالصقة«،  الدفاتر  السيارة 
ل أي فكرة طرأت أثناء  نومك مفكرة وقلاًم؛ ألنه غالًبا ما تأيت األفكار وقت النوم، وسجرِّ
تواجدك يف مكتبك، ضع بجانب التليفون وأمامك جمموعة من الوريقات »الالصقة« 
بحيث إن جاءك اتصال تليفوين سّجلت فيها املعلومة فوًرا، وإن كانت هناك واجبات 
هلذا اليوم تكن أمامك، ستجد أنك قد أزحت عن كاهلك الكثري من األمور التي قد 
ا، فأثناء  ترتاكم عليك مع األيام ويصعب عليك تنفيذها، إن »مفكرة اجليب« مهمة جدًّ

رك موضوًعا مهامًّ سجله قبل أن تفلت منك هذه املعلومة. تواجدك يف أي مكان وَتَذكُّ
تأكد أن ما أقوله لك سوف يساعدك صحيًّا ونفسيًّا، فهناك الكثري من األفكار التي 
تتمنى تسجيلها وتنفيذها ولكنها ضاعت عليك، لذا جتد نفسك مستاء، بل قد  كنت 

تسبب لك نوًعا من الضغط النفيس والعصبي.
ونحن  تفكريك  من  حيًزا  تأخذ  سوف  ألهنا  تنفيذها  مطلوب  معلومة  أي  حتتقر  ال 
نطالبك بتخفيض الضغط عن فكرك ورأسك بتسجيل هذه املعلومة، وأخرًيا، وحتى ال 
أطيل، ستجد أن جيبك يشتكي من كثرة األوراق، اطمئن، بعد فرته ستكون قادًرا عىل 

التحكم يف املهم من هذه الغزالة! 
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التدريب على رأس العمل

)ما يف هالبلد إال هالولد(، كثرًيا ما نسمع هذه املقولة، وخاصة عندما نتضايق من 
إجراء يتخذ وله مساس مبارش بمصاحلنا أو حتى من باب االنتقاد، ال أحد جيهل أن 
استمرارية املوظف يف وظيفة معينة مدة طويلة تكسبه خربهتا وخفاياها وخريها ورشها، 
وقد تكون وسيلة لإلنتاج واإلبداع، ولكن عىل العموم ال تنطبق هذه احلالة، لو سألت 
أي موظف حكومي وخاص جتد نوعا من عدم الرضا، وهذا نابع إما لراتبه أو لطبيعة 
ما  يأخذ  أو... لكي  أو...  النظام  أو  أو ألنه »هيرول يف مكانه« ومل يسعفه احلظ  عمله 
املدير املسؤول نظًرا النشغاله  أو  العمل  إليه، وقد يكون هذا غفلة من صاحب  يتوق 
بأمور أكثر حساسية وأمهية، وخاصة عندما تعود املسألة لتحسني أوضاع املوظفني عىل 
حساب منشأ أو الرتقاء أناس يرى أهنم غري مؤهلني لذلك، ال شك أن ضغوط العمل 
والعقاب  املكافأة  نظام  يف  التساوي  عند  خصوصا  البالغ،  أثرها  هلا  املوظفني  ونفسية 
وعند التساوي يف الراتب للموظف العامل وغري العامل، وقد وجدت من خالل خربيت 
ل املوظفني بني فرتة وأخرى ملجاالت عمل أخرى توِجد لدهيم مهارات  الوظيفية أن تنقُّ
وإبداعات خفية أحدثها ذلك التنقل، بل جعلت النظرة ختتلف إىل األفضل وإىل الرغبة 
يف إجياد صفوف أخرى مدربة تستطيع أن تقوم باألعامل حيثام وجهت، بل استطاعت 
ألجل  العليا  باإلدارة  االجتاه  أن  خصوًصا  املميزة،  اإلدارية  شخصيتها  هلا  تكون  أن 

صحيفة اليوم
1422/2/16 هـ        
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التدريب يف موقع العمل، وأن يأخذ التدريب جانب التطبيق الفعيل وهذا ما حدث.
علميًّا وعمليًّا وختطيطيًّا  قادر ومؤهل  بناء شباب  توجد ألجل  أن  بد  التضحية ال 

ألجل حتمل مسؤولية املناصب العليا وإدارة الدفة.
وأخرًيا، أهل لنا أن نقيض عىل الرتاخي واجلمود والكسل يف أعاملنا ونعطي الفرصة 
لآلخرين إلثبات قدراهتم وإمكانياهتم لعل بعضنا جيرب ذلك حتى نعالج مشكلة )ما 

يف ها لبلد إال هالولد(
واهلل من وراء القصد.
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حكومتنا الرشيدة وتلبية رغبات المواطنين

عهده  ويل  وسمو  الرشيفني  احلرمني  خادم  موالي  حكومة  ظل  يف  العطاء  ويستمر 
األمني وسمو النائب الثاين، وليشمل هذه املرة إنشاء عدد من كليات البنات باململكة، 
ومن ضمن هذه الكليات كلية البنات بحوطة سدير، وال شك أن هذا التقدير والعناية 
واالهتامم من والة األمر ناشئ عن تلبية رغبة املواطنني يف هذه املنطقة وغريها من املناطق 
أن  شك  وال  سكنهن،  مواقع  من  قريبات  وليُكنَّ  بناتنا،  عىل  الدراسة  أمور  ولتسهيل 
االبتهاج والفرحة قد شمال مجيع والة األمر لبناتنا، وقد أزال ذلك عبًئا كبرًيا من ناحية 
إكامل دراستهن وتلقيهن العلم يف مواقع املدن دون عناء السفر واالغرتاب واملشقة التي 
يالقيها اآلباء ألجل إكامل الدراسة، وهي فرصة ثمينة ملزيد من العلم واالرتقاء بمستوى 
تنمية  أمهية  اجلميع  ويعلم  والثقافة،  التعليم  من  العليا  الدرجات  لنيل  السعودية  الفتاة 
التي  احلسنة  الرتبية  يف  املوجهات  اهلل  بإذن  وهن  املستقبل،  أمهات  فهن  بناتنا،  مواهب 
تشملها الرعاية والرتبية الدينية الصحيحة واملبنية عىل أصول علمية سليمة، ووجود هذه 
الكلية يف مدينة حوطة سدير ال شك سوف يقدم خدمات تشمل مجيع املدن املجاورة 
وسوف تكون ذات تأثري بالغ يف استقطاب املتعلامت وتيسري أمور التعليم، فالشكر هلل 
- سبحانه وتعاىل - ثم للمقام السامي والذي حيرص دائاًم وأبًدا عىل نرش العلم وتسهيل 
الوصول إليه، وندعو العزيز الكريم أن جيعل يف هذه اهلبة امللكية اخلري وأن ينفع هبا بناتنا.

واهلل املوفق ،،،

صحيفة الجزيرة
1422/6/27 هـ
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فهد وهاجس الوطن

ختدم  البالد  هلذه  ملًكا  ثم  العهد  والية  ثم  للمعارف  وزيًرا  كنت  منذ  متصلة  حلقة 
معطيات  من  له  قدمت  بام  الوطن  واملواطن،  الوطن  وهاجسك  الرشيفني  احلرمني 
التحتية، لقد  البنية  الزمن من أجل  الفرص ألجل اختصار  التدبري واستغالل  وبحسن 
أو  ملرشوع  أساس  أحجار  وضعت  كلام  حمياك  عيل  واضَحني  والرسور  الفرحة  كانت 
البالد، وكانت توجيهاتك للوزراء  افتتحت آخر، كنت تريد أن تشمل اخلدمات مجيع 
واحلرص  االهتامم  هذا  نعيش  اآلن  نحن  وها  التنفيذ،  ورسعة  املشاريع  طرح  رسعة 
ملشاريع الدفاع والطرق واالتصاالت واملياه والغاز والبرتول والصناعة واملوانئ، وعىل 

رأس ذلك الصحة والتعليم، فحق لنا أن نفخر بك أمينًا عىل وطنك.
وأعتقد شخصًيا أن أهم إنجاز حتقق يف هذا القرن للعامل العريب كنت أنت وراءه؛ فلقد 
استطعت أن تأيت بجنود األرض رشقها وغرهبا ألجل عودة احلق إىل أهله أثناء االحتالل 
العراقي لدولة الكويت، وقد حتقق - بفضل اهلل ومنته - ما أردته دونام خسائر ُتذكر عيل 
شعبك ووطنك، كانت األقوال والتكهنات تزداد يوًما بعد يوم أمام هذه اجليوش التي 
وكنا  مهمتها،  انتهاء  بعد  اجليوش  هذه  عادت  ثم  الكويت  لتحرير  بالدنا  من  انطلقت 
وقت احلرب نعيش بأمن واطمئنان ومل يكن هناك أي تأثري هلذه اجليوش يف بالدنا، بل 
العكس، فإن الكثري منهم تأثر باإلسالم واملسلمني ودخل الكثري منهم يف اإلسالم، لذا 

صحيفة اليوم
1422/08/24 هـ
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- واحلمد هلل - فقد تأثروا بنا ومل نتأثر هبم، ولوال رمحة اهلل ثم القرار الصائب الذي اختذته 
لكان اهلل أعلم بحالنا، فيكفي هذا العمل الوطني لنذكرك ونشكرك.

ثم يأيت هاجسك الثقايف وهو املوطن، فجميع املقابالت التي نسمعها منك مهك فيها 
اهلل  فضل  ولنذكر  انتصاره،  وسالمة  وأمنه  وصحته  وتثقيفه  تعليمه  حيث  من  املواطن 
- سبحانه وتعاىل - ثم الدولة التي ترأسها أنت، ولنقارهنا بجميع الدول مهام تنوعت 
مجيع  يف  مطبق  احلنيف  اإلسالمي  فالرشع  اهلل،  بفضل  بخري  واإلدارة  احلكم  أساليب 
املصالح العامة واخلاصة، ونجد سياسة الباب املفتوح من أعىل سلطة وتدرًجا إىل األمراء 
والوزراء واملحافظني، فهذه ال توجد يف أي بلد هبذه البساطة والسامحة؛ لذا حق لنا أن 

نذكرك فنشكرك.
وليعلم اجلميع أن هذا من نعم اهلل علينا ومن واجبنا املحافظة عىل هذه النعم بالشكر 
هلل - سبحانه وتعايل - ثم لقائد هذه األمة وإخوانه – حفظهم اهلل – من كل مكروه، ومن 

واجبنا أن نستشعر هذه النعم ونسري عىل نفس النهج.
واهلل ويل التوفيق ،،،
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كلية المعلمين بالدمام تقيم يوًما مفتوًحا بمناسبة »البيعة«

بمناسبة  وذلك  مفتوًحا  يوًما  املايض  الثالثاء  صباح  بالدمام  املعلمني  كلية  أقامت 
مرور عرشين عاًما عىل تويل خادم احلرمني الرشيفني – حفظه اهلل – مقاليد احلكم.

وبدأ احلفل لليوم املفتوح بالكلية بافتتاح املعرض الفني، وقام بافتتاحه عميد الكلية 
احلرمني  خادم  ملسرية  معربة  صور  عىل  املعرض  واحتوى  اجلهيامن  عبداهلل  الدكتور 

الرشيفني خالل عرشين عاًما مضت.

صحيفة اليوم
1422/9/3 هـ
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وقام احلضور بأخذ جولة يف املعرض.
تال ذلك وصول ضيف اليوم املفتوح عبداهلل أبابطني وإلقاؤه حمارضة بعنوان »امللك 
فهد وإنجازاته اجلليلة«، وجاء فيها بعض الكلامت التي ألقاها خادم احلرمني الرشيفني 
الدولة، وكذلك اإلنجازات  إدارة  به يف  قام  الذي  املشاريع والدور  افتتاحه أحد  حني 
هذه  أهداف  وأوضح  املناطق،  ونظام  للشورى  جملس  إنشاء  أبابطني  منها  ذكر  التي 
األنظمة وكذلك الدور احلكيم الذي قام به خادم احلرمني الرشيفني إبان الغزو العراقي 
لدولة الكويت الشقيقة، والدور الذي تقوم به احلكومة من دعم ملشاريع القطاع اخلاص 

مما جعل يف اململكة أكثر من 2500 مصنع ينتج ويقوم بالتصدير إىل اخلارج.
وأضاف أبابطني يف كلمته بعض ما قاله رؤساء بعض الدول العربية واألجنبية عن 
خادم احلرمني الرشيفني ودوره يف النهوض بالبالد والدور الذي قام به يف إهناء األزمة 

يف لبنان وإعادة اهلدوء إليه.
أن  بمداخلة  الكلية  عميد  اجلهيامن  إبراهيم  بن  عبداهلل  الدكتور  أكد  ذلك  عقب 
اإلنجازات التي قام هبا خادم احلرمني الرشيفني ال حُتىص، ولكن ما قام به من خدمة 
املساجد  ببناء  واألمريكية  األوروبية  الدول  يف  البالد  خارج  يف  واملسلمني  لإلسالم 
هناك واملراكز الدعوية له األثر الكبري يف نفوس اجلاليات املسلمة هناك، وما تم افتتاحه 
مؤخًرا يف إسبانيا وجبل طارق ما هو إال دليل الستمرار النهج يف نرش اإلسالم وخدمة 

املسلمني هناك.
وعقب ذلك توجه احلضور إىل أعامل النشاط الريايض بمالعب الكلية، وختلل هذا 
املناسبة، وهي عبارة عن »جوال ورشحية«  االحتفال السحب عىل جوائز مقدمة هبذه 

لكل جائزة.



 270 

أنا والصحافة وربع قرن

سلطان الخير

وألن  به،  يذكر  أثر  له  يكون  أن  سلطان  األمري  حيرضه  خريي  اجتامع  أي  يف  بد  ال 
أثلج  فقد  وديدنه،  أسلوبه  اخلريي  العمل  أصبح   - عزه  وأدام  اهلل  حفظه   – الرجل 
صدورنا عندما اقرتح إنشاء صندوق للمعاقني، كام أثلج صدورنا تربعه السخي بمبلغ 
مخسة ماليني ريال إلنشاء هذا الصندوق ودعم مادي سنوي بمقدار مليون ريال سنويًّا.
وأمهية  املعاق  احتياج  س  تلمَّ فقد  الكبري؛  األثر   – اهلل  حفظه   – لفكرته  كان  لقد 
تواجده بني أهله وذويه الذين يقومون برعايته وهيتمون به، فهم أدرى وأعلم بحالته 

ونفسيته وما يناسبه، بل إن ذلك - بإذن اهلل - من دواعي شفائه وارتياحه. 
ويبقى أمام دعوة األمري سلطان إلنشاء هذا الصندوق تكاتف وتعاون أهل اخلري 
ومن جيودون بالعطاء حتسًبا لألجر والثواب من العزيز الكريم، وهم واحلمد هلل كثريون 
الواحد يشد بعضه بعًضا، وتبقى كذلك  يف بالدنا؛ ألهنم يشعرون أن املسلم كاجلسد 
رسعة تشكيل جملس إدارة هلذا الصندوق ليمكن أن يبارش عمله وأن حيقق الطموحات 

التي قصدها األمري سلطان من إنشاء هذا الصندوق.
واقرتاح أسوقه إىل وزارة العمل - وهي بوزيرها الرجل الفاضل الذي ينرش اخلري 
تنشئ  وأن  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  سلطان  األمري  دعوة  تعمم  أن   - عليه  وحيث 

صناديق مماثلة، فهي بإذن اهلل سوف ختدم فئة من أبنائنا هلم حق علينا.
واهلل املوفق ،،،

صحيفة اليوم
1422/10/11 هـ 
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35 عاًما تشفع لمطار المجمعة بمعاودة العمل

إىل رئيس التحرير:

قبل نحو 35 عاًما أقلعت الطائرة من مطار الظهران باجتاه الرياض ثم مطار املجمعة، 
لكن هذه الرحلة توقفت وأصبحنا نستخدم السيارات كوسيلة وحيدة.

عاًما   30 عىل  يزيد  ما  بعد  أي  واليوم  املدة،  هذه  من  قريًبا  التوقف  هذا  يكون  قد 
التطور  أو  السكان  زيادة عدد  كامًّ وكيًفا، سواء يف  اهلائل  التوسع  املنطقة  شهدت هذه 
العمراين والصناعي، لذلك فإن من املأمول دراسة افتتاح املطار، ومما يدعم طلب عودة 
هذا املطار كون عدد السكان جتاوز 300  ألف نسمة، وأنه سيخدم - بإذن اهلل - العديد 
من املحافظات يف حلقة متصلة، ابتداًء من حمافظتي املجمعة والغاط، مروًرا بمحافظة 
شقراء وسدير وثادق وحريمالء، وتربط مجيع هذه املحافظات املدينة الصناعية اجلديدة 

يف سدير، هذه املدينة التي أصبحت مثل القلب للجسد.
مثل  الرئيسة  املدن  عىل  الضغوط  ختفيف  يف  والرغبة  املتزايد  السكاين  التعداد  إن 
الدمام، الرياض، سيجعل هناك أمهية اجتامعية وسكانية هلا آثارها الطيبة، كام أن إنشاء 
املدينة الصناعية يف سدير يتطلب أن يكون هناك اتصال مستمر، سواء داخل السعودية 
أو خارجها، ولوجود هذا املطار آثار اقتصادية وصناعية، وأيًضا تعد املدينة الصناعية 

صحيفة االقتصادية
1422/10/19 هـ
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سبًبا يف عودة أهايل هذه املحافظات إىل مدهنم والعمل فيها، ألجل ذلك خيفف الضغط 
السكاين واالستهالكي واملروري عىل املدن الرئيسة.

واملالحظ أيام املناسبات والعطالت عودة أهايل هذه املحافظات من املدن الرئيسة 
وتسهيل  ا  اقتصاديًّ املحافظات  هذه  وازدهار  للسياحة  تشجيع  ذلك  ويف  بلداهنم،  إىل 
التنقل وختفيف الضغط عىل الطرق الرئيسة، خصوًصا أهنا الوسيلة الوحيدة للتنقل بني 

هذه املحافظات ومدن السعودية 
ولو نظرنا إىل مثلث املنطقة التي مل ختدم بالطريان، وهي املثلث الواقع بني الرياض 
والقصيم واملدينة املنورة لوجدناه يرتاوح بني 400-600 كيلومرت، وهذا مطلب وطني 
له أمهيته ودوره االجتامعي واالقتصادي، بل يتعدى ذلك إىل خمتلف األغراض الوطنية.
ومن األمهية بمكان أن إدارة الطريان قد قامت بحجز أرض هلذا املطار ختدم أعامهلا 

يف الوقت احلارض واملستقبل.
كل هذه املسببات ما هي إال تطلعات مواطن أواًل وأخرًيا.
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نظام الخدمة المدنية ال يسمح باإلبداع

حوار / حممد ضيف اهلل
ضيف هذا العدد رجل أمىض أكثر من ثالثني عاًما يف قطاع املياه والرصف الصحي 
من  خاص  بتقدير  وحظي  الرشقية،  املنطقة  يف  القطاع  هلذا  نجاح  بمحطات  وارتبط 
وتقديم  للعمل  تركه  بعد  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
استقالته مؤخًرا من عمله كمدير عام ملصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية، 

بعد مشوار طويل حقق خالله تنفيذ العديد من املشاريع يف هذا القطاع احليوي.

املراحل التعليمية ؟
درست اجلامعة يف جامعة امللك سعود بالرياض وذلك يف ختصص إدارة األعامل، 
أما املاجستري فمن جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية يف عام 1975 

يف اإلدارة العامة وحتليل الوظائف.

اليوم جريديت املفضلة 

ما جريدتك املفضلة ومن من الكتاب الذين تتابع مقاالهتم باستمرار ؟
يوم،  كل  عليها  أصبح  التي  حبيبتي  وهي  املفضلة،  جريديت  تعد  »اليوم«  جريدة 
وأرجو أال تنقطع بعد أن تركت العمل، فهي مرآة صادقة عن إنجازات املصلحة والتي 

صحيفة اليوم
1422/10/25 هـ
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- منذ نشأهتا - تتميز بأهنا يف تطور مستمر إىل األفضل، وأمتنى أن يتم توزيعها يف مناطق 
خمتلفة يف اململكة، وأن يكون هناك ُكّتاب جدد مع وجود الُكتاب املميزين حاليًّا، أما 

متابعتي فأتابع »داؤنا الرشيان« واآلن أتابع كتابايت الشخصية.

السياحة يف اململكة، خاصة يف املنطقة الرشقية ما املطلوب منها؟ وكيف تراها اآلن؟
عىل  امتدادها  إىل  إضافة  املنتزهات  بوجود  تتميز  فإهنا  الرشقية  املنطقة  إىل  بالنسبة 
وتطويرها  املنطقة  هبذه  املسؤولني  اهتامم  إىل  أدى  مما  العريب؛  اخلليج  شواطئ  طول 
مناطق  خمتلف  ومن  اخلليج  من  السياح  من  الكثري  جتتذب  سياحية  منطقة  لتصبح 
اململكة، وكل ذلك بفضل ما يقدمه ويبذله صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد 
بن عبدالعزيز أمري املنطقة الرشقية وسمو نائبه صاحب السمو امللكي األمري سعود بن 

نايف بن عبدالعزيز.
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سعادة الرتقية

متى شعرت بالسعادة عندما كنت عىل رأس العمل ؟

سعيًدا  فتجدين  موظف،  ترقية  قرار  عىل  أوقرِّع  عندما  بثمن  تقدر  ال  فرحتي  كانت 
أحد  عىل  نايف  بن  سعود  واألمري  فهد  بن  حممد  األمري  يوقرِّع  عندما  سعاديت  بمقدار 

املشاريع اجلديدة هلذه املصلحة.

ا  أومن بمبدأ »ُخْذ وَطالِْب« وسياسة األمر الواقع »افرض نفسك«، فال تكن احتكاريًّ
ا يف صالحياتك ويف عملك وسوف ترى اإلنتاج، كنت أردد دائاًم: ازرع الثقة يف  ومركزيًّ

املوظف وازرع املحبة واالنتامء ألن ذلك ينتج اإلبداع.

لقب ومتسبب

ما أول عمل تنوي القيام به بعد أن قدمت استقالتك من العمل ؟

أول عمل أقوم به هو أنني أنتظر املوافقة عىل تغيري بطاقتي من موظف إىل متسبب.

لو كنت مسؤواًل يف دائرة أخرى، فام الذي كنت ستفعله؟

لو كنت مسؤواًل بالذات عن السعودية بالرشكات والتجارة وعن التجار »لشاطرهتم 
نصف ثرواهتم«.

نظام ال يسمح لإلبداع

من خالل جتربتكم يف اإلدارة، من املوظف املثايل يف نظركم؟
املوظف املجتهد الذي يؤدي عمله بأمانة ويقوم بإهناء معامالت املواطنني دون أي 
تأخري، ولكن نظام اخلدمة املدنية ال يميز بني املوظف املثايل واملوظف غري املثايل، فال 
املثايل  العمل، واملوظف  اإلبداع يف  بوجود  ترقيات وال يسمح  أو  توجد هناك حوافز 
- من وجهة نظري – هو الويف املخلص الذي يؤدي عمله عىل خري وجه ويقدم عمله 

خدمة للوطن واملواطنني.
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ة وتوصيلها، كيف ترى  تركَت املصلحة وما زالت املنطقة بحاجة إىل املياه املحالاّ
هذه احلاجة؟ ومتى سيتم تلبيتها بالكامل؟

أنه خالل  الذي أعرفه هو  املياه، ولكن  لتحلية  العامة  باملؤسسة  املحاّلة خاصة  املياه 
فهي  للمدن  الرئيسة  الشبكات  أما  التجريبي،  الضخ  وعمل  الضخ  سيتم  قليلة  أشهر 
الستقبال املياه التي تنتجها التحلية يف كل املناطق وحسب علمي خالل شهرين من اآلن.

ما اجلهات التي تستفيد من املياه املنقاة؟ وكيف يتم االستفادة؟

أنا أمتنى أن تقوم وزارة الدفاع واهليئة امللكية باجلبيل وأرامكو السعودية باستخدام 
هذه املياه املنقاة، والتي سوف تبلغ أكثر من مليون مرت مكعب بعد تنقيتها لالستفادة منها 

يف الصناعة والري، حتي ال تذهب هذه الثروة يف البحر دون االستفادة اجليدة منها.

سأكتب جتربتي 

ما أهم اإلجراءات والتجارب خالل مشواركم الطويل يف العمل يف املصلحة؟

للكتابة  طريقي  يف  وأنا  بسيطة،  ليست  العمل  من  سنة  ثالثني  مدة  خالل  التجارب 
القرارات  التوظيف واختاذ  يتعلق بأساليب  عن جتربتي يف املصلحة والعمل عموًما، وما 
املسؤول يف  يكون عليه  أن  العمل، وما جيب  والتدريب عىل رأس  الصالحيات  وتوزيع 
اإلدارات واخلدمات العامة وبعض التجارب، فتجربتي األوىل فيام يتعلق بنظام املصالح 
باململكة نظام جيب تعديله، نظام مرتهل  املياه  بنتيجة وهي أن مصالح  باململكة خرجت 
َسْحُب البساط من حتته حيتاج إىل من يدرسه دراسة متأنية بحيث يعطي املطلوب منه خلدمة 
الوطن واملواطن، كام أن نظام املصالح اآلن مهلهل، وكثرًيا من موارده معطلة أو سحبت، 
وباعتقادي أن هذا اإلجراء يستلزم بأن تقوم جهة خمتصة ختدم وتنظر إىل مجيع مصالح املياه 
النظام، وأنا اآلن متقاعد، ولكن لدّي االستعداد  ل مثل هذا  باململكة وتعرف كيف تعدرِّ
بأن أشرتك يف أي جلنة تكون لتعديل هذا النظام أو أي نظام آخر تعايشت معه يف املصلحة 
ويف اململكة، أما اجلانب اآلخر، فلو اعتمدنا عىل نظام املصالح املوجود يف املصلحة لتأخر 
الكثري من مشاريعنا القائمة، لقد كان وراء هذه املشاريع جهد ورجال، فلم أكن وحدي، 
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بل كان هناك إخواين وزمالئي، وخلف كل هذا سمو األمري حممد بن فهد واألمري سعود 
. واألمري فهد بن سلامن  واألمري عبداملحسن بن جلوي 

تفويض الصالحيات

ما أفضل القرارات التي اختذهتا يف نظرك؟

مما  الصالحيات  بتفويض  قمنا  العمل  اخلربات ومن خالل  وتبادل  التجربة  من خالل 
أكرب  وإدارة  باألعامل  القيام  املوظفني وقدراهتم عىل  لدى  احلكيمة  اإلدارة  من  نوًعا  أوجد 
واإلدارية  الفنية  القدرة  لديه  بعضهم  وجتد  هبا،  املوجودين  املصلحة  وأعامل  اإلدارة  من 
والتشغيلية والصيانة وحل املشاكل مهام كان نوعها. وأضاف: لقد استفدت من القرار الذي 

اختذته يف املصلحة وذلك من خالل إجياد خلفية قوية تدير هذه اإلدارة عىل أحسن وجه.

توزيع  سياسة  نجحت  وهل  الفروع؟  إىل  ترد  كانت  التي  املشاكل  حجم  ما 
الصالحيات؟

املوظف  متيز  طرق  من  نوًعا  واإلدارات  الفروع  يف  تنشأ  التي  املشاكل  اختذت 
كامل  لدهيم  أن  باعتبار  مبارشة  حتل  الفروع  يف  املشاكل  من  كثرًيا  أن  ووجدنا  املثايل، 
حترص  الذي  هو  اجلانب  وهذا  املطلوبة  بالرسعة  املواطنني  مشاكل  حلل  الصالحيات 
عليه الدولة، وهو األسلوب الذي جعل املصلحة تتفوق عىل غريها وتغطي إنجازات 
املنطقة الرشقية بخدمات الرصف الصحي مثل املدن الكربى، وتصل نسبة اإلنجاز فيها 

إىل 75% للرصف الصحي، وهو ما يزيد عىل 90% لشبكة املدن. 

ما اهلدف االسرتاتيجي الذي حتقق وهتدف إليه مصلحة املياه والرصف الصحي 

وأكرب اإلنجازات يف هذا السياق ؟

اهلدف اإلسرتاتيجي األمثل هو تنقية مياه الرصف الصحي وأصبح لدينا اآلن خالل 
السنوات الثالث القادمة بعد تنفيذ املشاريع التي رسيت حوايل مليون مرت مكعب يوميًّا 
األمري  سمو  وقع  وقد  منها،  تستفيد  أن  أخرى  جهات  من  مطلوبة  ثالثية  تنقية  منقاة 
حممد بن فهد عدة خطابات لعدة وزارات وهيئات ألجل االستفادة من هذه املياه كام 
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ذكرنا سابًقا. وأعتقد أن مثل هذا البذل من حكومة خادم احلرمني الرشيفني جيعل هناك 
نظرة مستقبلية ونظرة عطاء ونظرة متيز فيام يتعلق بتطور أعامل املياه والرصف الصحي 
ألجل أن تكون فائدة يستفيد منها الوطن وهذا أعتقد قمة التقنية ألعامل املياه والرصف 
الصحي لدولتنا احلبيبة، وأقرب مثال عىل ذلك خالل شهرين - بمشيئة اهلل - سيبدأ 

ضخ مياه التنقية الثالثية بحجم حوايل 150 ألف مرت مكعب من األحساء.

التنسيق يعطل املشاريع 

هل هناك تعارض بني ختطيط األحياء السكنية يف املدن ومشاريع الرصف الصحي 
واملياه؟

احلكومية  اجلهات  بني  التنسيق  أسلوب  أن  جربنا  وقد  الوظيفة(  )خارج  اآلن  أنا 
قد يؤدي إىل تأخري املشاريع؛ لذلك يف فرتة عميل حتى أرسيها مل أنسق، وكنت أؤمن 
بسياسة األمر الواقع، فلوال هذا األمر ملا رأيت املشاريع يف املنطقة الرشقية، أما ما يتعلق 
باملخططات املغلقة النموذجية فال تفكر هبا، فهمنا كان إيصال اخلدمة بأي أسلوب رغم 
كل الصعاب التي نواجهها يف اجلوانب التخطيطية والتي يل فيها رأي آخر سوف أنرشه 

عرب جتربتي يف العمل احلكومي.
إىل غربلة وإعادة  البالد حتتاج  التخطيطية يف  األساليب  نظًرا ألن بعض  وأضاف: 
نظر وأنا عايشتها يف مناطق أخرى مثل جدة والرياض، لذلك هناك نظرة خاصة يب، 
بحيث تعطى املصداقية عام جيب أن يكون الوضع عليه من تسهيل أداء اخلدمة، وسهولة 
والتشغيل  الصيانة  وسهولة  التنفيذ،  إىل  بالنسبة  التكلفة  وتقليل  املواطن،  إىل  وصوهلا 

والتفرد لكل جهة مثل:
اهلاتف والكهرباء واملياه والرصف الصحي والغاز أو اخلدمات األخرى، كل عىل 

حسب خمططات معينة وثابتة.

هذه  تتكرر  ملاذا  ترصيفها،  وسوء  األمطار  مياه  جتمع  حول  دائاًم  تساؤل  هناك 
املشاكل؟ وما احلل األمثل؟
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هذه مشكلة يرجع سببها إىل املناسيب »مناسيب الطرق«، فاملناسيب حتتاج إىل تغيري 
وحتتاج إىل دراسة، وهو القرار النهائي يف حياة الشارع، إما حياة أو ممات للمنسوب.

وإن ُحوفظ عىل املنسوب فأبرش باخلري لكل املنازل، فسوف يأخذ عنها أذى األمطار 
يف  ُيرى  كام   - املنسوب  هذا  أمهل  وإن  اخلدمات،  وستصلها  الصحي  الرصف  وأذى 
بعض املناطق، فارتفاعه اليوم 10 سم وغًدا 15 سم وبعدها 25 سم - فسنحتاج إىل 

قرار حازم.

وهل املناسيب يف شوارع املنطقة وراء جتمع املياه؟

نعم، قضية املناسيب ليست فقط يف املنطقة الرشقية، بل يف كافة مناطق اململكة فهي 
حتتاج إىل اختاذ القرار الصلب الذي ال نحيد عنه قيد أنملة، فيجب أن خُتطَّط الشوارع 

لدينا يف اململكة وفق نظام صارم ال يسمح ألي جهة كانت بتغيري يف هذا االجتاه.
وأكد أنه بسبب »منسوب الشارع« وظلم املنسوب تطفو مياه األمطار وتدخل إىل 
البيوت وتبقى يف الشوارع؛ فتذهب املياه إىل البحر، ونحن يف منطقة قريبة إىل البحر، 

فكيف تغرق الدمام واخلرب والبحر موجود؟

عكسنا معادلة البحر 

ما املطلوب إًذا لتدارك الوضع القائم؟

يفرتض أن تكون هناك مشاريع لترصيف مياه األمطار وأن حترتم مناسيب الطرق، 
واهلل - سبحانه وتعاىل - أعطانا هبة ال بد أن نحافظ عليها، وهي أننا نطل عىل البحر، 
وكان من املفرتض أن تنزل املناسيب إىل البحر، والواقع هو أن البحر يرجع علينا اآلن!

هذه إنجازاتنا

يف حالة استمراركم يف العمل، ما الذي كنتم تريدون القيام به؟

التقاعد لدي ليس باإلمكان أفضل مما كان، وأعتقد أنني بذلت ما هو مطلوب مني 
يف املصلحة عىل الوجه املطلوب، وآخر ما قمت ووصلت إليه من نتائج هو: 
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- تغطيات أعىل معدل باململكة هي املنطقة الرشقية.
- أعىل طاقة إنتاجية موجودة باململكة.

- التنقية الثالثية بمختلف مدن املنطقة الرشقية.
ورؤساء  سعود  واألمري  فهد  بن  حممد  األمري  سمو  من  شهادة  ويكفيني  التميز،   -
املصالح احلكومية واإلعالميني ومن ذوي االختصاصات أن املصلحة أنجزت كل ما 
عليها من التزامات، إىل أن أصبح لزاًما عيّل يف هذه الفرتة أن أجد ما يناسب تطلعايت، 
سواء خدمات عامة أو اجتامعية أو األعامل اخلاصة، إضافة إىل أبحاث ووثائق أو جمال 
الكتب، فأنا أعتز بأن عندي أكرب مكتبة يف املنطقة الرشقية، وعندي من الوثائق النادرة 

التي ال توجد عند غريي.
وأضاف: هناك جوانب يرتاح هلا اإلنسان وهي أغىل وأثمن من الشهادات والكلامت 
به  أقوم  ما  أن جيعل  اهلل - سبحانه وتعاىل -  أرجو من  أن  التي حصلت عليها، وهي 
أن  األمانة، ونرجو  الذين أعطونا هذه  األمر  ثم لوالة  بالدرجة األوىل  الكريم  لوجهه 

نكون أديناها عىل الوجه املطلوب.

رسالتي لزمالئي 

املياه  املانع مدير عام مصلحة  املهندس عبدالرحن  إىل  التي توجهوهنا  الرسالة  ما 
والرصف الصحي باإلنابة؟

املهندس عبدالرمحن املانع أرجو له التوفيق ولكل الزمالء، وأرجو أن يكون هناك 
له  الوطن، وأرجو  بيننا؛ وذلك للعالقة واملحبة والوفاء واإلخالص هلذا  فيام  تواصل 
ولزمالئه مديري الفروع االستمرار عىل النهج الذين كانوا هم أساس فيه، وأن يكون 
التعاون بينهم، وأن يستمروا يف البحث عن التميز والبذل واإلبداع، وأن تكون بينهم 
األخوة الصادقة يف سبيل تنفيذ املشاريع، وأن تكون قلوهبم حانية عىل الفقري وصاحب 
فقد  رحب،  بصدر  واملشاكل  الشكاوى  يتقبلوا  وأن  املنطقة،  من  يأتيهم  الذي  احلاجة 

كانوا نعم املوظفني، وأن يتحلوا باألخالقيات املتميزة واألمانة وحب العمل.
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املطلوب من وزارة املياه 

ما املطلوب من وزارة املياه عند إقرارها؟

طبًعا سوف يشمل كل ما يتعلق باملياه والرصف الصحي كام سمعنا يف الصحف، 
ويف نظري إذا مل تكن هناك اختصاصات وقدرات هيكلية »وظائف مميزة« واعتامدات 
باملياه  الوزارة الكثري من املشاكل، وفيام يتعلق  وافرة ونظام مستقل فسوف تعاين هذه 
فإهنا تركة بني مصالح املياه والرشكات واملؤسسة العامة للتحلية، تتجمع يف وزارة تريد 
قرارات صعبة ورسيعة وعاجلة وقوية، وإذا كانت سوف ختضع ألنظمة موجودة حاليًّا 
وقديمة فسوف تتعب هذه الوزارة، أما إذا كان هناك نظام مميز ووظائف قوية وقدرات 

مهنية فستكون موفقة.

جائزة متميزة 

كيف تنظرون إىل جائزة األمري حممد بن فهد لألداء املتميز؟ ويف نظرك ما أفضل 

املعايري التي يمكن أخذها يف االعتبار؟

ألن األمري حممد بن فهد حقيقة رجل مميز؛ لذلك انبثقت هذه اجلائزة املميزة، وهذا 
سوف أذكره يف كتاب جتربتي يف احلياة العملية، وهناك من سوف يرىض عام أقوله.

فاألمري حممد بن فهد كان مثااًل احتذينا به يف ذكائه وتفهمه ووقوفه مع املصلحة يف 
الكثري من املشاكل التي تعرضنا هلا؛ لذلك فشهادة التميز التي حتمل اسم سموه أعتقد 

أهنا من األشياء التي يعتز هبا كل إنسان يترشف باحلصول عليها.
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رأي يف الواسطة 

والرصف  املياه  مصلحة  يف  هبا  ُعِمل  وأن  حدث  وهل  »الواسطة«؟  يف  رأيكم  ما 
الصحي؟

الواسطة يف اخلري مطلوبة، أما تفضيل شخص عن شخص فهو رش، وهذه سيئة نجاهد 
أن نقيض عليها، وليس هناك جمال للواسطة يف املصلحة، فاملصلحة توصل مياًها وتوصل 

رصًفا صحيًّا، وهذه األمور ال بد من وجودها من غري أن تكون هناك واسطة ُتْذَكر.

أنفسنا من  إليها، ونحن ال نزكي  الناس  ينظر  وأضاف: لسنا جهة ذات ثقل اجتامعي 
عدم وجود الواسطة، ألنني يف أحد األيام كتبت مقالة سميتها »حتى أنت يا بروتوس«، 
إلعالم  وذلك  شخصيًّا،  ولنفيس  للمصلحة  باملقال  تعرضت  ولقد  نفيس،  هبا  أعني 

اآلخرين بوجود خطأ ما حتى ُيتدارك فيام بعد.

وكذلك يشعر املسؤولون يف املصلحة أن هناك خطأ حتى ال يكون املدير بربج عاجي.

لقبوين باملستبد

كيف كان تعاملك مع املوظفني وكذلك مع املقاولني من حيث الشدة واللني؟

هلل احلمد تعاملنا عىل التواضع والبساطة وإضافة الشدة أيًضا، وأطلق عيّل يف أحد األيام 
مليون  إىل  تصل  غرامات  وأفرض  بزيارات  أقوم  كنت  ألنني  وذلك  »املستبد«؛  اسم 
ريال، وأطلب ترحيل أجانب من البلد خالل 48 ساعة، وقد ُنرش ذلك يف الصحف، 
وهناك جانب اللني أيًضا فنأخذ بعصا أو بشعرة معاوية بحيث تكسب املوظف وتكسب 

التنفيذ للعمل عىل الوجه املطلوب، وتكسب املواطن بتقديم اخلدمة إليه.
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رسالة توجهها إىل أهايل املنطقة الرشقية؟

التعامل، ومها من  النوايا وحسن  املنطقة الرشقية تغلب عليهم طبيعة حسن  أهايل 
األسباب التي أدت إىل أن يكون هناك تفاعل ما بني املصلحة واملوظفني ونتائج أفضل.

السعودة ؟
هذه وراءها شجون وشجون وهناك تعليق ذكرته أمام سمو األمري نايف بن عبد 

العزيز الرئيس األعىل للسعودة يف عام 1418 هـ.
السعوديني  وتدريب  توظيف  صندوق  موضوع  يف  فكر  من  أول  أنني  فيه  ذكرت 

ونرش يف الصحف قبل عدة سنوات.

االنضباط يف املواعيد؟

االهتامم بالوقت واالنضباط لدّي أمر مهم، أذكر أنه عندما نعقد اجتامًعا يف ساعة 
يتأخر ولو لدقيقة واحدة، فيجب أن يكون ملتزًما  بأن  معينة فال أسمح ألي موظف 

بالوقت.

رسالة إىل اإلعالميني 

اإلعالميون ورجال الصحافة يف مالحظتي أهنم مظلمون يف إدارهتم يف كثري من األمور، 
وأناشد املسؤولني يف إعطاء دورات صحفية يف خمتلف الدول العربية وإعطائهم مكافآت 
جمزية لكل عمل مميز، فالصحفي ليس لديه وقت، فوقته ليس ملكه، فنجده يف الصباح 
قبل  اجلادة مطلوبة من  باملكافآت واملحاورة  واملساء ومع كل حدث وقضية، والتميز 

اإلدارة.

تركز عىل  أن صحافتنا  بسبب  علينا  تقدمت  العربية  الصحف  أن  اآلن  نجد  وأضاف: 
اجلانب التجاري وعىل اجلانب اإلعالين، فالقارئ يريد أن يقرأ لكاتب يطرح موضوًعا 
ا لإلبراز الصحفي، وجيب  مفيًدا، وهذا ال يأيت إال بتدريب ومتيز وبذل من الصحيفة ماديًّ

أن يدخل الصحفي املميز ضمن جائزة األمري حممد بن فهد لألداء املتميز.
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علموني ما العولمة؟

1423/1/27هـ  يوم  االقتصادي«  »اليوم  ملحق  يف  املنشور  االستطالع  قرأت 
وتعليقات بعض رجال األعامل، ولن أدخل يف تفاصيل ما نرش ألن كال له رأيه.

ولكن بمقدار وكثرة ما ُنرش عن العوملة واالنضامم إىل منظمة التجارة العاملية حتى 
تارخيه وربام إىل ما بعد تارخيه، مل تتضح الرؤية عن هذه املنظمة، أما موقفنا فنحن يوم 
)مع( ويوم )ال مع( العوملة، وال أقصد )ضد العوملة( ألننا ال نريد األضداد، بل نريد 

األصدقاء.
ما جعلها مثل  املعجزات  املعجزات وغري  العاملية هلا من  التجارة  أن منظمة  ولربام 
أمهر بيوت األزياء )وغالبية العاملني من ذوات احلسن واجلامل( تقوم بتفصيل الثوب 
وفق ما تريد هي ال ما يريد الزبون، ومن قدرهتا تقوم بتحجيم هذا الزبون حتى يصل 
ل له، وسعيد احلظ من يوضع له القبول ولو عىل حساب زيادة  إىل مناسبة الثوب املفصَّ
يف كمه لتطول يده أو يف وسطه ليكرب »كرشه« أو يف قرص ثوبه لتبدو حماسنه، وكل هذه 
العريب  نقبله يف مجيع وطننا  أن  الذي جيب  الواقع  بل هذا هو  للتسلية،  ليست  األمثلة 
وحتى يف الرشق، فنحن يف »اهلم سواء؛ لذا نصيحتي لرجال األعامل أال يشغلوا فكرهم 
وفكرنا باقرتاح دمج املؤسسات الصغرية أو املتعثرة أو... أو...، فهناك واقع سوف يقع 
وإقرار سوف ُيقَبل وُيطبَّق، وأنصحهم برتك الناس؛ فهم أدرى بشؤوهنم، ولست أقصد 

صحيفة االقتصادية
1423/1/30 هـ
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بذلك أن التاجر جيب تزكيته قبل قبول شهادته، واألخرية ليست من بنات أفكاري، بل 
يقوم  أن  أخرى  مرة  االقرتاح  وأعيد  اقرتحت،  مقالة سابقة  الكتب يف  من طيات  هي 
طبًعا  وهي  بالرضورة  ليس  العوملة«،  »صندوق  عليه  يطلق  صندوق  بإنشاء  »التجار« 

األهم ثم االجتامعية ثم االقتصادية واألخرية هي املتصدرة يف الصحف واملقابالت.
أما األوىل فهي األهم ألن أي يشء خيالف رشيعتنا مرفوض، ومرفوض دون تردد 
ومهام كان مصدره أو جهته، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هو: َمن يستطيع أن يعلمنا 

عن العوملة هل هي متوافقة مع رشيعتنا أم العكس؟
االقتصاد  طالب  من  جمموعة  إرسال  منه  مطلوب  العوملة  صندوق  فإن  كذلك 
والرشيعة إىل البالد التي خرجت منها فكرة العوملة ليمكن فهم العوملة كعلم وكتطبيق، 
ثم اخلروج بمفاهيم متالئمة هلذه العوملة أو البدائل املقرتحة، مع أنني أشك يف إمكانية 
البدائل إن كانت العوملة من الغرب، وغرب الغرب هؤالء - أعاذنا اهلل من رشهم - 
سوف حيجمون هياكلنا كام يريدون، وما مشكلتنا يف فلسطني إال أقرب مثال عىل ذلك، 
ولو أننا أوجدنا هذا الصندوق منذ بداية السامع هبذه العوملة لكفانا الكثري من الدراسات 

واآلراء واملقرتحات.
يف  ولربام  العوملة«  دراسات  »صندوق  عليه  لنطلق  صندوق  بفتح  الرأي  أكرر  لذا 
هذا املجلس اجلديد للغرفة التجارية وبأفكار الشباب ومحاسهم نخرج بمعطيات أكثر 

واقعية وتعمًقا يف القرار الصائب والسليم.
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عبداهلل أبابطين رئيس للجنة المقاولين بغرفة الشرقية

تم عقد االجتامع األول للجنة املقاولني بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الرشقية 
أبابطني رئيًسا للجنة وراشد  يوم االثنني املايض، وتم اختيار كل من عبداهلل بن حممد 
شكره  عن  أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  أعرب  املناسبة  وهبذه  للرئيس،  نائًبا  السويكت 
وتقديره ألعضاء اللجنة، واعتبار تواجد وتضافر جهود اجلميع نحو حتقيق طموحات 
الغرفة للوصول إىل األهداف املطلوبة يف خدمة قطاع املقاوالت واملنتسبني هلذا القطاع 
التحتية  والبنية  املقاوالت  قطاعات  خمتلف  يف  والتشييد  البناء  يف  الركائز  أهم  من 
واكتساب اخلربات واملهارات وتذليل العقبات أمام املقاولني، وقد متت يف هذا االجتامع 
مناقشة بعض اخلطط التي تعتزم اللجنة القيام هبا مستقباًل مع الرتكيز عىل استثامر جهود 
مجيع األعضاء يف خدمة املقاول وإعطائه األمهية التي يستحقها، ودراسة املشاكل التي 
قد تعرتض املقاوالت بصفة عامة وحماولة تذليلها مع تطوير قطاع املقاوالت وإيصال 

املعلومة إليه بشكل سهل وميرس.

صحيفة اليوم
1423/7/26 هـ
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»المقاول« لجنة المقاولين والتطلعات

املرسوم امللكي الكريم الذي شكل جلاًنا متخصصة يف الغرف التجارية كان اهلدف 
منه إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد عىل تطوير التجارة والصناعة. 

كل  التجارية،  الغرفة  يف  جلان  عدة  وتشكلت  تعددت  املفهوم  أو  املنطلق  هذا  من 
جلنة خمتصة بقطاع معني، ومن هذه اللجان جلنة املقاولني، وحديثي هذا سوف ينطلق 
من مفهوم شخيص ألنني مل أطلع عىل مهام حمددة وختتص هبا هذه اللجنة، ولكن من 
ولن  املحدد،  واملفهوم  املناسبة  األرضية  إجياد  باإلمكان  اللجنة  لتشكيل  العام  املفهوم 
آرائهم  منهم عن  والسامع  التخصصات  املقاولني وبمختلف  بمشاركة  إال  يتأتى ذلك 
يف أسلوب وطريقة تطوير أعامهلم، وكذلك وجهات النظر التي قد تطرح من بعضهم 
سواء باملراسلة أو باملقابلة أو عن طريق فتح شاشة باإلنرتنت خاصة بقطاع املقاولني، 
ومن خالل هذه الرسالة التي أوجهها إىل إخواين املقاولني وزمالئي يف اللجنة يسعدنا 

أن نقدم ما هو واجب علينا جتاه بلدنا.
والتدريب  التطوير  يف  األمهية  وهلم  النامء،  هذا  ركيزة  هم  العاملون  املقاولون 
التحتية والتطور العمراين، ولعل غرفة الرشقية  البنية  ودعم االقتصاد الوطني وإنشاء 
هم  باملنطقة  األعامل  رجال  وكذلك  التجديد  يف  ورغبة  وسمعة  مكانة  من  اكتسبته  بام 
بمسؤوليتها  املقاولني  أن جلنة  املقاوالت، كام  قطاع  وأداء  عنرص مهم يف رفع مستوى 

صحيفة اليوم
1423/8/16 هـ
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نحو البحث والدراسة ومعرفة ظروف وتطلعات املقاولني جيب عليها أن تدرس مجيع 
الظواهر نحو حل اإلشكاليات التي قد تعرتض هذا القطاع واملشاركة الفعلية يف دراسة 

األفكار احلديثة ومتثيل هذا القطاع عىل املستوى الذي يستحقه. 
وال ننسى يف هذا املقام دور رشكة أرامكو السعودية ورشكة سابك وجامعة امللك 
فيصل وجامعة امللك فهد وأمهيتها نحو املقاولني العاملني باملنطقة الرشقية، وَتَطلُّع جلنة 
املقاولني إىل املشاركة الفعلية من هذه الرشكات واجلامعات، وأعتقد أن جامعة امللك 
تقرتحها  التي  الدراسات  إعداد  فهد سوف تكون خري عون يف  امللك  فيصل وجامعة 
اللجنة، كام أن القدرات املتوافرة لدى رشكة أرامكو السعودية ورشكة سابك والرشكات 
العمالقة باملنطقة الرشقية سوف يكون هلا دور مهم وفعيل نحو مقاويل املنطقة الرشقية. 
وأخرًيا، آمل من إخواين املقاولني إبداء وجهات نظرهم وإرساهلا إىل غرفة الرشقية 
حتى نتمكن من دراستها واالستفادة منها، فاجلهود مشرتكة والرغبة واضحة يف دعم 
هذا القطاع، وأرجو اهلل أن يساعدين يف الكتابة عن موضوع املقاوالت واملقاولني لعل 

فيها الفائدة، وأتطلع إىل آراء اإلخوان املقاولني.
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وقفة رسالة إلى وزير البترول

حترير  رئيس  الوعيل  حممد  األستاذ/  كتبه  ما  إىل  مواطن  وصوت كل  صويت  أضم 
جريدة اليوم وطلبه وقف قرار أرامكو بإيقاف بناء املدارس يف اململكة عام 2005م.

الذي  الرجل  النعيمي، ذلك  املهندس/ عيل  الكريم  ورسالتي هذه إىل معايل األخ 
من  والكثري  الكثري  حتقق  يديه  وعىل  سنة،  أربعني  من  أكثر  منذ  أرامكو  بناء  عارص 
القرارات السديدة والسليمة التي تصب يف صالح هذه البالد، هذا املنطلق كل مواطن 
محله يف عقله وفكره عن ذلك الرجل الطيب، واليوم تأتينا طامة كربى هبذا القرار الذي 
كانت  فمهام  التعليم؟  من  أهم  يشء  هناك  وهل  وتأخره،  التعليم  بعرقلة  إال  أصفه  ال 
األعذار أو املسببات فلن يقبلها املواطن العادي، خصوًصا من رشكة أرامكو السعودية 
ج الكثري من أبناء ورجال األعامل عىل  التي كنا نعتربها رمًزا للعلم والتدريب؛ فقد خَتَرَّ
العملية  نواجهها يف  التي  األزمات  أشد  يأيت يف  القرار  أن هذا  أرامكو، واملحزن  يدي 
لت جمموعة من الوزراء لبحث مشاكل املدارس  التعليمية، فالدولة - حفظها اهلل - شكَّ
يف وزارة املعارف وبحث السبل لزيادهتا واإلكثار من مشاريع البناء، والعلامء - جزاهم 
توقف  أن  إنسان  يقبل  أو  يعقل  فهل  املدارس،  بناء  عىل  املحسنني  حيثون   - خرًيا  اهلل 

أرامكو السعودية بناء املدارس؟

صحيفة اليوم
1423/8/21 هـ
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بناء  إلغاء  حق  أرامكو  متلك  هل  السؤال:  هذا  طرح  يف  جرأيت  تقبل  أن  وأرجو 
املدارس مع أن اجليب واحد، ورئيس جملس أرامكو هو أحد أفراد جهاز الدولة الذين 
حيرصون عىل انتشار املدارس وختصيص االعتامدات الالزمة هلا؟ وهل مثل هذا القرار 
ُدرَست آثاره عىل املواطنني؟ وهل كانت أرامكو عىل خطأ منذ تأسيسها عندما التزمت 

بتأدية وبناء املنافع ومنها املدارس؟
مجعة  عبداهلل  واألخ/  النعيمي  عيل  املهندس/  ونحرتم  نحب  ألننا  أرجوه  الذي 
اهلل  أعزهم   - األمر  والة  أن  متأكد  ألنني  الضارة؛  التوصية  هذه  إيقاف  ومساعديه 

وحفظهم - هيمهم املواطن ثم املواطن ثم املواطن قبل كل يشء.
وختاًما، أرجو العزيز الكريم أن يسدد خطاكم ملا فيه اخلري والعلم النافع.
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بحث فرص التدريب للمقاولين بالمنطقة الشرقية

الثاين  اللقاء  الرشقية  باملنطقة  الصناعية  التجارية  الغرفة  بمقر  األول  أمس  عقد 
أنه  اللجنة  أبابطني رئيس  لـ »اليوم« عبداهلل حممد  بالغرفة، وقد رصح  املقاولني  للجنة 
متت مناقشة ما يتعلق بتطوير وتدريب املقاولني السعوديني العاملني مع رشكة أرامكو 
التي  العمل املختلفة، وخاصة  الفرصة نحو االستفادة من جماالت  السعودية، وإتاحة 
رائدة  خطوة  وهذه  السعودي،  املقاول  إليها  وحيتاج  والتقني  الفني  بالطابع  تتصف 
تنمي  سوف   - اهلل  بإذن   - ألهنا  عليها؛  وُتشكر  السعودية  أرامكو  رشكة  هبا  تقوم 
مهارات وقدرات الشباب السعودي يف العديد من األمور ذات الطابع والصفة الفنية 
أجل  من  اللجنة  من  عمل  فريق  شكل  وقد  التقنية،  جماالت  من  كثري  يف  املتوفرة  غري 
املقاولني  العديد من  قدم  أرامكو، وقد  لدى  التدريب  مركز  العمل ضمن  متابعة هذا 
وجلنة  الرشقية  غرفة  خالل  ومن  التخصصية،  الفنية  بالوظائف  بيانات  السعوديني 
املقاولني يتم تنظيم هذا العمل اجليد، كام ناقشت اللجنة األسلوب األمثل نحو إجياد 
الرتابط والتكامل بني مقاويل املنطقة الرشقية من خالل استخدامات وسائل اإلعالن 
واحلاسوب ودليل املقاولني، وهذا النهج سوف يعطي الفرصة املناسبة جلميع املقاولني 
عىل خمتلف مستوياهتم، بل إن ذلك سوف يزيد التفاعل من ناحية توفر األعامل وتبادل 

املنافع بكل سهولة ويرس.

صحيفة اليوم
1423/9/1 هـ         
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انشغال الناس بالمادة أفقدنا بعض التقاليد الرمضانية،

نحن مسؤولون عن برامج الفضائيات في رمضان

الدمام - عيل شهاب
لشهر رمضان خصوصيته لدى رجال األعامل؛ ففي هذا الشهر يتغري كل يشء، بدًءا 
ملا  تنسى  الشهر ذكريات كثرية ال  العمل وانتهاء بربنامج األرسة، كام أن هلذا  بجدول 
حيمله من اخلري والعطاء والكرم، وهنا نستضيف رجل أعامل يتحدث لنا عن ذكرياته 
واملقروءة واملسموعة خالل شهر رمضان، وكذلك  املرئية  ورؤيته يف وسائل اإلعالم 

برناجمه اليومي وقراءاته.
ضيفنا اليوم هو عبداهلل حممد أبابطني رئيس جلنة املقاولني بالغرفة التجارية الصناعية 

للمنطقة الرشقية، ومدير عام مصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة الرشقية سابًقا.

البدايات
ماذا يمثل لك شهر رمضان؟

 - فرصة ثمينة من عمري جيب أن أستغلها يف طاعة اهلل.
متى بدأت الصيام؟

-  بحمد اهلل وعمري 10 سنوات.
هل أكملت اليوم األول؟

صحيفة اليوم
1423/9/7 هـ    



-  فهمت من والدي  أن صيامي إىل صالة الظهر فقط.
متى صمت الشهر كامال؟

-  حني كان عمري 12 سنة تقريًبا.
هل توافق أن رمضان ليس صوًما فحسب وإنام سلوك عام أيًضا؟

-  األساس هو اإلمساك عن الطعام والرشاب، ومن فوائده أنه حُيِدث نقلة نوعية يف 
حياة مجيع املسلمني، هذه النقلة تغسل أوراق السنة املاضية وتعطي قوة للسنة القادمة.

ما الفرق بني رمضان يف املايض واآلن؟
-  لو سلمنا من الفضائيات الضارة فلن يتغري يشء.

ملاذا فقدنا بعض التقاليد الشعبية يف رمضان؟
-  بسبب تطور املدن واتساعها، وانشغال الناس باملادة والتكالب عليها، وانقراض 

قيم اآلباء واألجداد وعدم غرسها يف األبناء.

ترسيخ التقاليد

كيف نرسخ العادات والتقاليد الرمضانية يف أذهان النشء اجلديد؟
-  يف السابق كان التلفزيون نشاطه أكثر يف هذا اجلانب، وأعتقد أن ما تقومون به من 
مقابالت هو تأصيل هلذا اهلدف، وبإمكان التلفزيون واإلذاعة والصحافة االهتامم هبذا 

املوروث الشعبي املهم.
هل نحن أفضل حااًل من غرينا من حيث املحافظة عىل روحانية رمضان؟

-  بشكل واضح واحلمد هلل، ومع ذلك نريد يف هذا الشهر اهتامًما أكثر.
هل صمت خارج اململكة، وما الفرق بني الصيام يف اخلارج والداخل؟

-  صمت عندما كنت أدرس يف أمريكا، وبحكم املجموعة التي عشت معها فقد 
كان هناك اهتامم أكثر من اآلن.

كم مرة أديت العمرة يف رمضان؟
-  نسأل اهلل القبول.

هل ختتلف مشاعرك أثناء تأدية العمرة يف رمضان عن أي شهر آخر؟
-  احتساب األجر وتطبيق السنة.
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الربنامج اليومي

صف لنا برناجمك اليومي يف رمضان؟
الراحة  الفجر، ومن ثم أخذ قسط من  الكريم بعد صالة  القرآن  -  أحاول تالوة 
والتوجه إىل عميل اخلاص إىل الساعة الثانية والنصف عرًصا، ثم حماولة قراءة القرآن بعد 
صالة العرص، وبعد املغرب السالم عىل الوالدة واجللوس معها، وبعد صالة الرتاويح 
والنوم  للوالدة  أخرى  مرة  أذهب  وقد  عرشة،  احلادية  الساعة  إىل  العمل  إىل  الذهاب 

الساعة الثانية عرشة.
منذ متى تطبق هذا الربنامج؟

-  بعدما تقاعدت من العمل احلكومي.
هل تتأثر أعاملك إجياًبا أو سلًبا برمضان؟ وملاذا؟

-  يف رمضان أستطيع أن أكتب يف عدة مواضيع، واآلن حتت يدي موضوع اجتامعي 
وآخر تارخيي وجلنة املقاولني.

هل العصبية أثناء الصوم حقيقية أم مفتعلة؟
-  العصبية موجودة يف مجيع الشهور، وسببها التفكري يف فاتورة الكهرباء والتليفون 

ومصاريف األوالد وبعض سلبيات املجتمع واحلبل عىل اجلرار.
هل تشجعون أبناءكم عىل الصيام يف سن مبكرة؟ وكيف؟

-  نعم، وعندي ولدي معاذ عمره 11 سنة ويصوم كامل الشهر.
هل منهم من بادر بالصيام مبكًرا؟ ويف أي سن؟

-  مجيعهم واحلمد هلل.
يرى البعض أن رجال األعامل ال يسامهون يف األعامل اخلريية إال يف رمضان، فامذا 

ترى أنت؟
-  احلمد هلل ما دام هناك فعل اخلري، وهؤالء حيتسبون األجر والثواب، وباعتباري 
يقوهيم وال حيرمهم  اهلل  أكثر من غريها،  اخلريية يف رمضان  األعامل  فإن  رئيس مجعية 

األجر يف رمضان ويف بقية الشهور.
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أوقات العمل والدراسة
هل ترى أن وقت بدء عمل الدوائر احلكومية مناسب خالل رمضان؟ وملاذا؟

-  جيد ألنه مدروس من كافة النواحي.
هل أنت مع استمرار الدراسة ومواعيدها خالل رمضان؟ وملاذا؟

-  لو كانت الدراسة بعد صالة الفجر لكانت أفضل لعدة أسباب، أمهها املواصالت 
والكهرباء وحضور ذهن الطالب.

هل لك دور يف اختيار أطباق اإلفطار؟
-  ال ُيسَمح يل بالتدخل، لذا أقبل بالواقع.

هل تساعد ربة املنزل يف إعداد مائدة اإلفطار؟
-  أيضا ممنوع من دخول املطبخ.

هل ما زالت ربة املنزل تعد األطباق الرمضانية؟ أم أن ذلك أصبح من مهام اخلادمة؟
-  أم حممد ترشف عىل كل صغرية وكبرية.

إعداد اإلفطار
ما الطبق األساس عىل مائدة إفطارك؟

-  اخلري كثري واحلمد هلل، ولكن كل جديد من يد أم حممد يعد طبًقا أساسيًّا.
كيف تقيم برامج القنوات الفضائية يف رمضان؟

-  نحاول يف منزلنا عدم مشاهدهتا.

اإلعالم
أال ترى أن القنوات الفضائية أساءت إىل روحانية رمضان؟

-  بدون شك، ونرجو اهلل العزيز الكريم أن يعفو ويتسامح ألننا مسؤولون عن هذا 
الرضر.

بَِم تفرس كثرة املسلسالت الكوميدية والربامج الفكاهية يف رمضان؟
-  احلصول عىل املال مهام كانت الوسيلة وبدون التفكري يف أرضارها.

ما نوعية الربامج التي تتمنى تواجدها يف القنوات الفضائية خالل رمضان؟
-  املفروض الدعوة واإلرشاد والنصح، والتاريخ اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، 

واألمور االجتامعية التي تعالج مشاكل املجتمع.
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ما الربامج الفضائية التي حترص عىل متابعتها يف رمضان؟
-  كام ذكرت سابًقا نحاول يف منزلنا عدم مشاهدة الفضائيات.

الربامج الدينية

هل ترى أن مستوى الربامج واملسلسالت الدينية يف رمضان جيد وجيذب املشاهد؟ 
أم هي خطابية فقط؟

-  جيدة وحتتاج إىل ممارسة أكثر بحيث جيد السائل أو املستمع مبتغاه من املشاهدة.
هل حترص عىل قراءة الصحف يف رمضان؟

-  جريدة »اليوم«.
ما نوعية املوضوعات التي تتابعها يف الصحف خالل رمضان؟

-  الشؤون االقتصادية بحكم مسؤوليتي عن جلنة املقاولني وكذلك األخبار املحلية.
ما الوقت املناسب لك لقراءة الصحف خالل رمضان؟

-  أحياًنا يف املساء وأحياًنا بعد صالة الظهر.
ما الكتب التي تقرؤها يف رمضان باإلضافة إىل القرآن الكريم؟

-  الرتكيز فقط عىل القرآن الكريم.
هل تستمع إىل اإلذاعة يف رمضان؟

-  دائاًم أثناء قيادة السيارة.
هل فقدت رونقها مع ظهور الفضائيات؟

القرآن  إذاعة  بذلك  أقصد  تألقا وروعة بصورة مستمرة،  تزداد  بالعكس؛ فهي    -
الكريم فقط.

ملاذا يوصف رمضان بشهر التسوق؟
-  ليت هذا السؤال يوجه إىل أمهات األوالد، فالزوج جمرب ومكره، والنقص عىل 

جيبه وماله، أال يقول )أمرك يا أم حممد(.
هل تتسوق كثرًيا يف رمضان؟

- تريد احلقيقة، ما عندي وقت للتسوق.
كيف ترى األسعار يف رمضان؟
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-  اهلل يكون يف عون »أبو األوالد«، خاصة أن دخوهلم ال تساعدهم عىل تلبية أبسط 
احلاجات.

ملاذا تكثر التخفيضات يف رمضان رغم كثرة التسوق؟
التجارة  وزارة  عون  يف  اهلل  وكان  احلرة،  والتجارة  والطلب  العرض  قانون    -

والبلديات.
هل ترى أن هذه التخفيضات حقيقية؟

-  تأكد أن التاجر لن خيرس، فهو حيسب مجيع تكاليفه ويضيف عليها ربًحا جمزًيا.
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المقاول... تعريف ومدخل

لرشوط  مستكمل  معني  بعمل  بالقيام  يتعهد  من  هو  املقاول  أن  الصحاح  يف  ورد 
خاصة كبناء بيت أو إصالح طريق، وتوضح التفصيالت له يف عقد يوقعه املتعاقدان، 
أما املقاولة فهي القيام بعمل قياًما مستمًرا ومنتظاًم بغية احلصول عىل ربح، وذلك إذا 

اختذ النشاط شكل املرشوع، وهو ما يستوجب أن خيضع النشاط لقدر من التنظيم.
واملباين: كام ورد أيًضا يف الصحاح هي القيام بعمليات البناء يف صورة مرشوع مما 
يستوجب تكرار وقوع العمل بصفة مستمرة ومنتظمة، فضال عن املضاربة عىل عمل 

العامل وعىل األدوات التي حيتاج إليها الباين يف القيام بالعمل.
معني،  بعمل  القيام  عن  مسؤولة  األفراد  من  جمموعة  بأهنا  اللجنة  تعرف  اللجنة: 
فإذا كانت اللجنة تتمتع بسلطة تنفيذية هلا القدرة عىل اختاذ القرارات وإصدار األوامر 
امللزمة للغري، وإن كانت اللجنة مسؤولة عن تقديم اقرتاحات وتوصيات، فإنه يطلق 

عليها يف هذه احلالة جلنة استشارية.
وما دمنا يف تعريف اللجان، فإن فوائد اللجنة ظاهرة، خصوصا أن الرأي اجلامعي 
املدروس يكون أفضل من الرأي الفردي، وجلنة املقاولني بحكم ختصص أعضائها يف 
أعامل املقاوالت وعىل خمتلف مناشطها وتنوع أعامهلا سوف - بإذن اهلل - تكون هلا فوائد 

عىل هذا القطاع،

صحيفة اليوم
1423/9/12 هـ
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وال شك أن جمال التعاون والرغبة امللحة بني أعضاء اللجنة واجلهة املسؤولة سوف 
يؤيت ثامره، وأعتقد أن تالقح األفكار وتداوهلا بني األعضاء بخرباهتم وقدراهتم هلا تأثري 
الفرد  »الرأي  عنه:  اهلل  رىض  اخلطاب  بن  عمر  ويقول  اللجنة،  هذه  نجاح  يف  واضح 

كاخليط السحيل، والرأيان كاخليطني املربمني، والثالثة مرار ال يكاد ينتقض«،
الرأي  أهنا شورى  نرى  أن  بن اخلطاب   تعقبنا مشاورات عمر  إذا  اليسري  ومن 

األصيل يستعني فيها بكل أصيل من اآلراء.
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جلسة هادئة مع توظيف األموال

إقبال متزايد من املواطنني عىل استثامر أمواهلم يف رشكات ومؤسسات قد ال متلك 
التي ال  املعنية عن هذه الرشكات  ترخيصا نظاميا هبذا االستثامر، وحتذير من اجلهات 
يل  وليسمح  واالستثامرات،  اإليداعات  بتلقي  املخولة  هي  البنوك  وأن  ترخيصا  متلك 

القارئ الكريم برسد هذه النقاط:
1- إن هذه املؤسسات يف تزايد مستمر وهلا عدة سنوات، واجلهات املختصة كانت 
التي  ذلك  قبل  الرسمية  اجلهات  فأين  األخرية،  الفرتة  عدا  ما  ساكنًا  حترك  ومل  هادئة 
باستطاعتها معرفة أسلوب وطريقة استثامرات هذه الرشكات وأماكنها قبل نرش هذه 
املناسب قبل استفحال األمر وإقبال  القرار  القدرة عىل اختاذ  التحذيرات، وكان لدهيا 

اجلمهور هبذا الشكل الكبري عىل هذه االستثامرات املغرية؟
2- هل هناك رضورة إىل التحذيرات التي تنرش بني فرتة وأخرى؟ أال تعتقد أن هذه 
التحذيرات بمثابة إقرار بانتهاء حد املسؤولية، وما حيدث بعد ذلك يأخذ رشعيته من 

التحذير نفسه، واألمر - كام خييل للجميع - هنايته يف نرش هذه التحذيرات.
3- لو فرض - وهو ما جيب عمله - أن اجلهات الرسمية بدأت البحث والتقيص، 

أليس من األفضل تأجيل التحذيرات وجعلها بعد معرفة النتيجة؟

صحيفة اليوم
1423/9/18 هـ
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جمااًل  أليست  باملخالفة  إليهم  التهم  هت  ُوجرِّ من  واستدعاء  التحذيرات  إن  ثم   -4
للدخول يف متاهات وإجراءات قد تؤثر يف الطرفني؟

5- ثم سؤال آخر: ملاذا ترك املواطنون البنوك واجتهوا إىل هذه الرشكات واملؤسسات؟ 
بدأت  حتى  اإليداعات  كثرة  من  التخمة  وأصابتها  قارصة  البنوك  أن  ذلك  معنى  هل 
لقلة عددها ولعدم  النمو يف بالدنا  لتأخر  أداة  أمواهلا باخلارج، وأصبحت  يف توظيف 
يأكل )طالع  يقال - منشار  املميت يف إجراءاهتا وألهنا - كام  املنافسة وللتعقيد  وجود 
ونازل(؟ لذا وجد املواطن بغيته وهدفه يف هذه املؤسسات االستثامرية، خصوًصا أن 
بنوكنا السبعة التي ال تزيد تشوهبا الصفة اإلسالمية يف أعامهلا، بينام املؤسسات - عىل ما 

فيها - طابعها إسالمي.
6- هل هذه التحذيرات املتأخرة جدا ختدم املواطن فقط أم ختدم البنوك وأرباهبا؟

7- أليست هذه احلالة تفتح الباب ألجل وضع بنوكنا حتت املجهر وتوجيه األسئلة 
إليهم قبل غريهم.

8- أليست هذه احلالة أيضا تضع اجلهات الرقابية حتت املجهر، خصوًصا أن الوضع 
كام يقال )الفأس يف الرأس( أو بعبارة أوضح )صح النوم يا رقيب(؟

9- أليست هذه احلالة تفتح املجال ألن نجلس مع هؤالء املستثمرين جلسة هادئة 
خارج الصفة الرسمية والتحذيرات واإلنذارات، ومن َثمَّ مناقشتهم ألجل االستفادة 
التقوى  اهلل -  إن شاء  والغالب عليهم -  البلد  أبناء هذا  فهم  من خرباهتم وقدراهتم؛ 

واإليامن؟
ولنسمع وجهة  الرتاخيص  فلنعطهم  تراخيص،  لدهيم  ليس  أنه  املسألة  كانت  وإن 
نظرهم، بل لنقم بحاميتهم بدال من حماربتهم؛ ألن األخرية لن جتدي بل ستزيد األمور 

تعقيًدا.
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نبض المواطن

التقى ثالثة من الشباب الذين مههم الدراسة والوظيفة والراتب والزواج والشقة، 
وهذا أقىص تفكريهم وأمنياهتم، قال األول:

غًدا اجتامع امللتقى الرابع لتطوير املوارد البرشية، ليتنا نعرف نتائج امللتقيات الثالثة 
السابقة وما نتائجها لصاحلنا، وليتنا نجد يف هذا اللقاء الرابع تقيياًم للقاءات السابقة.

رد عليه الثاين: اطمئن؛ فإن التوصيات هلذا اللقاء أعتقد أهنا ُكتبت قبل هنايته.
املهم،  اجلمع  هذا  أمام  ألحتدث  الفرصة  ُأعطى  ليتني  وأمل:  حرسة  بكل  الثالث  رد 
فهد  بن  حممد  أمرينا  عن  عرفناه  وما  يرأسه،  الذي  هو  الغايل  أمرينا  ألن  أمهيته  وتأيت 
االستجابة الفورية لنداء الشباب وحتقيق طموحاهتم وأهدافهم، حقيقة إهنا فرصة ثمينة 
ما دام أن أكرب رشكة برتول يف العامل وهي أرامكو سوف تكون موجودة، كام أن وزير 
إن  بل  اململكة،  رجاالت  أغنى  وكذلك  موجودا  أيًضا  املهني  التدريب  وحمافظ  املالية 
بعضهم من أغنى رجال العامل. حقيقة، كنت أمتنى أن أقول هلؤالء: أهيا الناس، شبعنا 
تم اسم هذا امللتقى إىل ملتقى توظيف الشباب،  من االجتامعات والندوات، ليتكم غريَّ
نحن بحاجة إىل الوظائف ألجل أن نعيش، ولسنا بحاجة إىل أن تعطي كل جهة جتارهبا 

يف التدريب.

صحيفة اليوم
1423/11/22 هـ      



رد األول: واملشكلة أن هناك 30 ورقة عمل كلها أكاديمي ونظري، ويف النهاية ما 
التطور ومعايري األداء وتطبيقات نظم  الرنانة يف حتديث  تقبض شيًئا، ويكفي األسامء 

التدريب.
رد الثاين: هم ال يدرون أننا عندنا - حسب ما ذكرت الصحف - ما يزيد عىل مليوين 
عاطل وعاطلة )يعني ما فيش فلوس(، هم ال يدرون أن اجلامعات ترفضنا، وأن مراكز 
التدريب وكليات التقنية مل يعد فيها جمال ألحد، هم ال يدرون أن نمو معدل السكان 

ا، بينام الشباب والشابات يشكلون ما يزيد عىل نصف السكان، 4% سنويًّ
هم ال يدرون أن دخلنا القومي 90% من البرتول، واملفروض أننا نخرج أبناء هذا 
الوطن ومعظمهم يف ختصصات البرتول، أال يكفي أن خرجيي الثانوية األقسام األدبية 
وخرجيي اجلامعات النظرية ال فائدة هلم، كام أن البلد لدهيا تضخم من هؤالء، هم ال 
أننا لسنا يف حاجة إىل أدباء ومؤرخني وجغرافيني وَكَتبة وشعراء، بل نحن يف  يدرون 

حاجة إىل فني كهرباء وفني ميكانيكا وفني كمبيوتر وفني تشغيل.
ملاذا هذه املبالغ اهلائلة التي ُترصف عىل طالب الثانويات األدبية والكليات النظرية؟ 
أليس من األجدى أن نتوقف عن تدريس هذه العلوم ولو خلمس سنوات وننظر إىل 

حاجة بلدنا؟
رد الثاين: يا أخي كن متفائاًل، وإن شاء اهلل سوف تسمع خرًيا؛ فالدولة - حفظها 

اهلل - هتتم باإلنسان قبل كل يشء.
اجتمع الثالثة وكل واحد رفع يديه إىل السامء لعل اهلل يقبل دعوهتم وحيقق أمنياهتم 

وهي:
قال األول: أمتنى أن تفتح رشكة أرامكو السعودية جمال االستثامر الصناعي العلمي، 
وأن يقوم املستثمر السعودي بإنشاء معاهد وكليات حسب احتياج أرامكو السعودية 

وبتمويل منها.
قال الثاين: أمنيتي أن تطرح وزارة املالية والتدريب املهني أيضا فرص االستثامر يف 
إنشاء كليات ومعاهد مهنية وفق احتياج كل منطقة، وال بأس أن تكون الدراسة فيها 

بمقابل، املهم أن خترج شباًبا تستفيد منهم البالد ويستفيدون أنفسهم من ختصصاهتم.
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قال الثالث: وأنا أمتنى أن يطرح صندوق املوارد البرشية فرص االستثامر للرشكات 
بتمويله  ويقوم  منطقة،  كل  احتياج  حسب  تدريب  ومعاهد  كليات  إنشاء  يف  الوطنية 

بمشاركة من املنتسبني له.
 لقد أمجعوا كلهم عىل أمنية مشرتكة وهي أن يقوم التجار يف كل منطقة برد بعض 
الكليات ومعاهد تدريب وُتسمى باسمهم وُتسلَّم  بإنشاء  الدولة  الذي قدمته  اجلميل 

إىل التدريب املهني،
وال يمنع أن يكون التربع مااًل أو عينًا باملواد أو األرض أو بالعمل،

املهم أن نشرتك مجيًعا يف حل هذه املشكلة.
وأخرًيا، توجهوا مجيًعا إىل اهلل - سبحانه وتعاىل - أن ينفع هبذا امللتقى وأن تكون 

أوىل توصياته حتقيق رغبات »نبض الشارع«.
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فذلكة

إِْلَحْق قروشك

أبو عثامن وأبو عرام وأبو عباس مجعتهم املحبة والصداقة أيام الدراسة، واستمرت 
الصحف  ويطَّلعوا عىل  ليلة  يسهروا كل  أن  أنفسهم  التقاعد، وأخذوا عىل  بعد  معهم 
فقط، ثم يعطي كل واحد منهم وجهة نظره أمام املوضوع الذي استحوذ عىل تفكريهم، 

وبعد ذلك يعطي كل واحد منهم االقرتاح الذي يراه مناسًبا وإليكم السيناريو األول:
اليل  أن احلكومة وقفت  يوم عن  قبل كم  االقتصادية  اليل نرشته  أبو عثامن: شفتوا 

يتعاملون بتوظيف األموال وحجزت عىل حساباهتم.
أبو عرام: املشكلة ما هي مشكلتهم، املشكلة الناس املسامهون اهلل يكون يف عوهنم.

أبو عثامن: وش تقصد.
أبو عباس: يقصد )سالم عىل قروشنا(.

أبو عثامن: فال اهلل وال فالك. وقامت رجلني وإيدين أيب عثامن ترجتف.
أبو عرام: خري يا أبو عثامن؟ إيش بك يا راجل؟ الظاهر إن لك يف الصف عصا.

يعقل حلييل  اهلل  ما يسمعونه:  بدون  ربه  يتكلم وبراطمه ترجتف ويدعو  أبو عثامن 
توبة إن عدت هلا، إن قضبت اجلعري فقطع آذانه، طيب يا مجاعة وش الرأي.

صحيفة اليوم
1423/10/25 هـ
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ابني  م  الوقت  إن  وأكيد  ما حذرت،  النقد  ليت مؤسسة  يا  اهلل هيدهيم،  أبو عثامن: 
التحذير وغلق احلسابات جعلتهم يترصفون يف حليلنا.

املبالغ  أن  وتعلن  قروشهم  عىل  الناس  تطمن  احلكومة  أن  أقرتح  أنا  عباس:  أبو 
متوافرة؛ ألن الشائعات بدأت تنترش بشكل يضيق الصدر.

فائدة  فيه  وال  املوضوع  بتحل  واحلكومة  انحسم  املوضوع  خالص  عرام:  أبو 
لالقرتاحات.

وأثناء حديثه بدأ العرق يتصبب من جبني أيب عثامن وأيب عباس وقامت حنوكهم 
ترجتف، وفجأة سقط االثنان مغشًيا عليهام، وأخذمها أبو عرام يف سيارته إىل املستشفى، 

كان اهلل يف عوهنام.
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فذلكة - مطاردة

هاه، وش آخر أخبار الصحف؟
أبو عباس: مطاردة بني الصندوق العقاري والناس، هذا ما نرشته االقتصادية.

عايزين  مها  لكده؟  وصلت  األمور  هي  مطاردة؟  هالفوىض؟  إيش  عرام:  أبو 
يطاردوهنم بالطيارات وال بالسيارات وال باخليل وال... )بالش نذكرها(.

أبو عثامن: يا األجواد هونوا عليكم، هذا حق جيب أن يرد إىل أهله.
بالشامل؟ وبعدين وين مها  باليمني ويأخذوا  أبو عرام: إيش حق؟ معقول يعطونا 

حتى ينتظروا ويوصل املبلغ 24 مليار؟
أم  ومصاريف  املدراس  ومصاريف  واملويه  والتليفون  الكهرباء  فاتورة  يكفي  ما 

عرام؟ واهلل كل الدنيا بصوب ومصاريف البزورة وأم عرام بصوب.
أبو عباس: املشكلة أن املطالبني بالسداد من عامل أرامكو وسكيكو، طيب والبقية 
يسددوا  حتى  تكفي  ما  بيته  صيانة  وبعضهم  واملساكني،  واألرامل  األيتام  من  األكثر 
للصندوق، تصوروا هالبيوت هلا فوق عرشين سنة مبنية واهلل أعلم كيفية البناء، معظمها 

م وحيتاج إىل قرض آخر إلعادة البناء. هتدَّ
البناء، أنت تسمع املثل اليل يقول  أبو عرام: اسمع أخينا، عايز قرض آخر إلعادة 

)مش خشتك(، املهم عطونا اقرتاحاتكم.

صحيفة اليوم
1423/10/26 هـ
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أبو عباس: أقرتح أذن طينة وأذن عجينة، وتشوف من يطرد من.
أبو عثامن: يا حليلك، رح شف بريدك تراك مطلوب عند احلقوق وقل ما قلته لك.

البشوت  لسوق  نروح  أقرتح  أنا  املفيد،  وعطونا  هاهلرجة  من  اتركونا  عرام:  أبو 
وناصل  اجلامعي  النقل  ونركب  شمغ،  وثالثة  عقل  وثالثة  بشوت  ثالثة  ونشرتي 
جلناب  نروح  رباح،  والصباح  فيه  وننام  مسجد  أقرب  عىل  وندور  بالليل  الرياض 
جناب  من  ونطلب  و...  والشامغ  والعقل  البشوت  ونحزف  راسه  ونبوس  الصندوق 
أن  متأكد  وأنا  سنوات،  مخس  عىل  الباقي  ونسدد  املبلغ،  بنصف  السموحة  الصندوق 
اهلل  أن  إال  البشوت  بعد رمي  ناس طيبني ويقدرون، وما  الصندوق والعاملني  جناب 

يرقق قلب الصندوق، وكامن حتى يسلم من املطاردة والطرود وخذ وهات.
كلهم وافقوا، وأخذوا يلبسون البشوت وكلهم أمل يف موافقة جناب الصندوق.
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رحمك اهلل يا أبا خالد

مكاملة تليفونية من األخ خالد بن محد املبارك )الوالد يطلبك احلل(، مصاب عظيم 
يف رجل له من املحبة والتقدير اليشء الكثري، رمحك اهلل يا شيخ الرجاجيل وجعل مثواك 

جنات النعيم، وجزاك ريب عن أعاملك الطيبة وذكراك العطرة خري اجلزاء.
فقدنا ركنًا من أركان املنطقة الرشقية، بل من أركان اململكة؛ ألن أمثالك قليلون يف 
هذا الزمان، كنت الصديق املخلص واألب الناصح واملثال املحتذى يف الكرم والشهامة، 
مل تغفل بالسؤال عن حمبيك وإن غفلوا، ومل تشغلك الدنيا عن الواجب أمام األحباب 
مل  األكارم  وبأنجالك  بك  العامر  منزلك  ألن  تعرفه،  ال  أو  تعرفه  من  كل  واألقارب، 
يغلق بابه لياًل وال هناًرا، أخذت عىل نفسك الكريمة - جعلها رب العزة واجلالل يف 
الفردوس األعىل من اجلنة - أال ترتك ضيًفا يصل إىل املنطقة الرشقية إال أكرمته ودعوته 
استعرضت  ولو  عملك،  يف  املخلص  الويف  كنت  صفتك،  كانت  وهكذا  منزلك،  إىل 
ولكن  صفحات،  الستغرقت  غريك  ومن  منك  وسمعتها  عليك  مرت  التي  القصص 

رقابتك هلل - سبحانه وتعاىل - وحرصك عىل النزاهة جعالك لنا مجيًعا مثااًل حيتذى.

صحيفة اليوم
1423/10/27 هـ
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ما أصعب فراقك! ولكن هذا أمر اهلل وقضاؤه، وليس أمامنا إال الصرب واالحتساب، 
ويكفينا أننا نرى محد املبارك شيخنا احلبيب يف وجوه أبنائك خالد وعيل والوليد ويزيد، 

فقد ربيتهم نعم الرتبية، فهم عزاؤنا بعدك.
جنات  يف  بك  جيمعنا  أن  ودعاؤنا  مصيبة،  كل  عىل  هلل  ومحدا  قضائه،  عىل  هلل  محدا 

النعيم، وعزاؤنا أخرًيا ألم خالد وكل قريب وصديق وحمب لك.
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فذلكة

تفريغ الجامعات

يصري  علشان  املوضوع  لطفوا  مناسًبا،  عنواًنا  اختاروا  هيديكم  اهلل  عباس:  أبو 
لكالمكم قبول.

نا العنوان  أبو عثامن: عز اهلل إن كالمك عني الصواب، اهلل يدلك عىل اخلري، ال وغريَّ
إىل: تنظيم مستخرجات التعليم، أو توثيق التعليم بحاجة السوق.

أبو عرام: اتركونا من هاهلرجة وأعطونا املفيد، طبعا ما نرش بجريدة »اليوم« بتاريخ 
1423/10/25هـ عىل لسان التجار وباألرقام كامن

بيقول إن 28% من اخلرجيني حيصلون عىل وظائف! طيب إيش حال 72%؟ من فني 
ياكلوا ويناموا ويتزوجوا؟ يا مجاعة وين الناس؟ وين املجلس األعىل للجامعات؟ وين 
وزارة التعليم العايل؟ وين وزارة املعارف؟ وين اخلدمة املدنية؟ وين التخطيط؟ وين؟ 
وين؟ مها ما عرفوا أن الطالب والطالبة حتى يتخرج يكلف الدولة مبالغ طائلة، هي 
معقولة خترج فقط 28% والباقي )مش عايز أقول الكلمة، خليها مستورة( ماين قادر 
أصرب؟ الزم نروح للحكومة اهلل يطول عمرها وخيليها لنا، وهم أكيد بيحلون املشكلة.

أبو عثامن: عىل هونك، اهلل يصلحك عقب ما شاب ودوه الُكّتاب! هون عىل نفسك 
وامحد ربك واقبل بوضعك ال جييك أردى منه.

صحيفة اليوم
28/ 10/ 1423 هـ
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أبو عباس: أنت يا أبا عثامن الزم نطلق عليك مثبط اهلمم، أو علشان عيالك لقيت 
هلم واسطة وحصلوا عىل وظائف، أو علشان أم عثامن وقفت التفريخ، جارنا أبو حسني 
عنده »اثنني« »متخرجني« هلم ثالث سنوات وكل واحد منهم ما يدخل مع الباب من 
طوله وجمنط يف البيت، ما عنده إال هاتوا فطوري وغداي، وراجع أبو حسني 20 دائرة 

حكومية و200 مؤسسة وطنية، وآخرها كتبت عىل باهبا ال يوجد وظائف شاغرة.
أبو عثامن: أقرتح نجمع 72% من اخلرجيني وبدون عمل ونتوجه إىل وزارة التعليم 
العايل ونعرض عليها املشكلة، وإذا ما شفنا فائدة قلنا هلم: حوفك يا... وكليه ونرتكهم 

يف حوش الوزارة يأكلون ويرشبون الني تفرج.
العايل وتصري  التعليم  املعارف مع  أنا أقرتح أن احلكومة تدمج ميزانية  أبو عباس: 
رقم )21( يف اخلصخصة، ونرتك أمر توجيه التعليم الحتياج السوق، والتاجر أدرى 

بمصلحته وحاجته من املتعلمني.
أبو عرام: يا إخوان، اشكروا ربنا اليل أعطانا 90% من الدخل القومي من البرتول، 
تنجح  ما راح  البرتول، واحلكاية  النسبة إىل صناعة  بنفس  تتجه  التعليم  مناهج  والزم 
للبرتول والتأهيل  إنشاء جامعات  أرامكو مهمة  البرتول وخاصة  إذا تولت وزارة  إال 
السكان  تركيبة  وحسب  احلاجة  وحسب  احلبيبة،  بمملكتنا  منطقة  كل  يف  الصناعي 
تنظم العملية، والزم كامن تكون هادي املهمة حتت إرشاف أرامكو، تراها رشكة ممتازة 
وعندها خربة من أحىل ما يكون، أحلف لكم إن أرامكو لو اهتمت هبذا املوضوع فلن 
ينسى هلا شبابنا هذه اخلدمة، وسوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وكامن أنا مستعد 
أحلف أن 1% واحًدا باملائة من سعر بيع البرتول لو خصص هلذه اجلامعات واملعاهد 

الصناعية فلن نحتاج إىل أي اجتهادات أخرى.
رفعوا مجيعًا أيدهيم إىل السامء وقالوا: يا رب زيرِّن هذا الرأي يف عني أرامكو.
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فذلكة
إلحقوا يا تجار

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة »اليوم« يف 1423/10/26هـ بخصوص السكة احلديد:
أبو عثامن: كالم طيب ويشكرون عليه، وحتى لو أخذنا خربات األجانب، يا حالوة 

هالكالم جاي مبطي، ولكن مثلام قال املثل الصيفي يلحق البكور.
حاجة  التجار؟  وين  الناس؟  وين  احلارة؟  أوالد  وين  أنت؟  تقول  إيش  عرام:  أبو 

بسيطة، سكة حديد وعربات ما نستطيع نعملها، اتركونا من حانا مانا.
أبو عباس: احلقيقة أنكم تبطون اجلرب، بالعكس، اليل كتبته اجلريدة هو الصحيح، وما 
يمنع التزاوج )أقصد االختالط( أقصد تبادل اخلربات، والدنيا كلها عطني وأعطيك، 
وإن شاء اهلل املستقبل تكون عندنا اخلربة اليل تطلبها وزارة املواصالت، لكن رشهتنا عىل 
املواصالت، وين كبار املقاولني اليل استطاعوا أن ينفذوا أكرب الكباري وأحسن اخلطوط 
الرسيعة بمليارات الرياالت؟ هل معقول ما عندهم قدرة عىل السكة احلديد؟ عموما 

هم أبخص.
أبو عثامن: أنا أقرتح عىل املواصالت دعوة املقاولني السعوديني للتأهيل وإن شاء اهلل 

سوف جيدون ما يرسهم.
أبو عباس: أنا أؤيد االستفادة من خربات األجانب، وياما لنا من اخلري يف املستقبل.

صحيفة اليوم
1423/11/1 هـ
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أبو عرام: أنا يا أبويا ال هادا وال هادا، أنا أقرتح دعوة مقاولني سعوديني ومها بطريقتهم 
اخلاصة يدعون اليل مها عايزينه من األجانب، وبعدين يقدموا عروضهم للوزارة، املهم 

ترتك للمستثمرين، وكام قيل: »األحدب يعرف كيف ينام«، وربنا جييب اخلري للجميع.
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فذلكة
ال ألمراض الكبد

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة »اليوم« بتاريخ 1423/10/30هـ:
سبب  هو  املجاري  طفح  إن  تقول  الصحة  وزارة  املصيبة!  واهلل  هاذي  عثامن:  أبو 
أمراض الكبد، والطامة أن وزارة املياه تقول إن املجاري العمومية ما غطت إال %35 
تكون من  باحلق فضيلة، وقد  االعرتاف  أن  ما تالحظون  يا مجاعة  لكن  العمران،  من 

األولويات رصاحة املسؤولني، لكن مثل ما قيل: »مالك عن املكتوب يا املودماين«.
أبو عرام: إيش يا بويا؟ بتقول إيش مودماين؟ اتكلم يا أخي عريب خلينا نفهمك. 
اطمنوا،  جييبوها،  راح  فني  من  مها  ملياًرا،   18 حيتاج  املشكلة  تصليح  أن  املصيبة 
اخلصخصة ما راح تفيدهم، والزم يفكروا كويس قبل ما تزيد املشكلة أكثر وأكثر، ويا 
املجاري، أعرف واحًدا  البيارات وطفح  يزوروا جدة، فعاًل جدة غري من كثرة  ليتهم 

اسمه أبو رساج ما يروح من بيته للمسجد إال بالسيارة من كرتة البيارات.
أبو عباس: ليش تتكلم عن جدة؟ تعال شوف احلسا واملنطقة الرشقية، صدقوين إذا 
ما الوزارة اهتمت باملنطقة بيكون وضعها أسوأ، طبعا أسوأ ألهنا ما تصلح فيها البيارات 
املفيد ألن  البحر، املهم عطونا  واملياه اجلوفية عىل سطح األرض، خصوصا بعد دفان 

املوضوع خطري وهيم صحة الناس، والدولة أعزها اهلل حريصة عىل املواطنني.
أبو عثامن: مالنا إال اهلل ثم املالية، يا ليتهم ينظرون لألولوية ويقدرون اخلسائر - ال 

صحيفة اليوم
1423/11/2 هـ
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سمح اهلل - يف حالة انتشار األمراض، ومن يدري، اليوم أمراض كبد، وباكر اهلل أعلم، 
ومثل هاملوضوع ما يبيله مطمطه وكالم جرايد، ورده هاته يبيله قرار رسيع.

أبو عباس: ما دام فيه خصخصة ليش ما جيربون يف مدينة أو جزء من مدينة وبعدين 
بقضية  متفائل  غري  أنا  الصدق،  لكم  أقول  أين  مع  حيكمون،  وعليها  النتيجة  يعرفون 

اخلصخصة.
أبو عرام: أنتم تعرفون املثل اليل بيقول: »ما يموت الديب وال تفنى الغنم« هو دا 
إحنا عايزينه، احلكومة تدفع واملواطن يدفع، يعني احلكومة - ربنا حيفظها - تدفع قيمة 
املحطات الرئيسة والفرعية والشبكات الرئيسة والفرعية، واملواطن يدفع - بالتي هي 
أحسن - قيمة التوصيلة واخلط الفرعي، واملسألة كلها من الشارب إىل اللحية، وبدل ما 

ندفع قيمة البيارة ومشاكلها ندفعها للحكومة.



 318 

أنا والصحافة وربع قرن

فذلكة
تستاهلون

تعقيًبا عىل ما نرش بجريدة »االقتصادية« 30 ديسمرب 2002:
أبو عثامن: يا زين السنع ورد اجلميل، واهلل حيفظ مليكنا وجيزاه خري عىل حرصه لكل 
جمتهد خيدم دينه ومليكه ووطنه، والفرحة ما هي فرحة األمري عبداهلل الفيصل وحممد بن 

سلطان وسعد املعجل، هي فرحة للجميع ولكل جمتهد نصيب.
أعامرهم  أفنوا  يستاهلون،  وهم  الصواب،  عني  احلكومة  عملته  ما  عباس:  أبو 
حتى وصلوا إىل ما وصلوا إليه، وهم حقيقة مثال ملن أراد أن حيتذي هبم، وحنا نطيل 

بطايلتهم، ونبارك هلم هبذا الفوز العظيم، هاه عطونا رأيكم.
أبو عثامن: أنا أقرتح أن الصحافة تعمل لقاء مع كل واحد منهم حتى يعطي جتاربه 
وخرباته واجلميع يستفيد منها، حتى التليفزيون الزم يسجل معهم هذه اللقاءات؛ ألنه 
يف يوم من األيام يبي يقول يا ليت لو كنا عملنا لقاء معهم، واألعامر بيد اهلل، ولكن هذه 

من مهامت التليفزيون واإلذاعة والصحافة.
أبو عرام: مع اقرتاح أيب عثامن، يا ريت أن كل نادي يكون املكرم يف بلده أن يعمل 
»كتاب« عن حياة هذا الرجل املكرم، وما فيه مانع أن يكلف أحد األدباء أو املؤرخني 
ومها  املكرمني  أكلم  مستعد  أنا  ميزانية  النادي  عند  ما  كان  وإذا  العمل،  هلذا  بمقابل 

صحيفة اليوم
1423/11/03 هـ



 319 

أنا والصحافة وربع قرن

يدفعوا الثمن، املهم يكون شخًصا متخصًصا، صدقوين، باهلل عيالنا بكرة راح يشكرونا 
هلا العمل.

ومؤسسة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مؤسسة  هناك  هلل  احلمد  مجاعة  يا  عباس:  أبو 
اجلميع ولعل  نطلب من  أبو عرام، خلونا  تفضل هبا  إىل  والنوادر  فيصل  امللك  جائزة 

الرمية تصيب.
املهم، من حق املكرمني علينا أن نطالب بتأليف كتب عنهم مع اللقاءات، وكذلك 
وضع صفحة جلميع من يكرمون يف اجلنادرية السابقني والالحقني، املهم أن هذا تاريخ 

جيب أن نحافظ عليه.
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فذلكة

سالم على العلم سالم

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة اليوم بتاريخ 1423/10/28هـ:
أبو عثامن: تعرفون املثل اليل يقول: »اما حبا واال برك، واال ميش بالنوطزة«، أما ثامين 
جامعات ال ما يزيد عن 40 سنة وال 30 كلية بني عشية وضحاها، وش بىل هالتجار 

تراكضوا عىل وزارة التعليم العايل.. هو حب يف العلم وال حب يف القريشات؟
أبو عباس: إيش هادا واملثل العنطزي، امحد ربك أن املسألة صارت عىل ثالثني كلية، 
هاه... لو رجعنا للطلبات الظاهر بتكون 300 ثالثامئة طلب؛ ألن املسألة فتح بقاالت، 

طبًعا جتارة، والتجارة شطارة.
أبو عرام: يا هوه إنتو ما تتذكروا يوم بدأت جامعة امللك عبدالعزيز كانت تبع األهايل، 
وبعدين صارت تبع وزارة التعليم العايل، طبعا الناس هناك فهموا أن احلكومة-  اهلل 

حيفظها - أحسن ألف مرة من التجار اليل مههم كم حيصلوا من ريال عىل كل راس.
أبو عباس: خلونا من هاخلبطة، طبًعا وزارة التعليم منظمة املسألة وعارفة االحتياج، 

إن شاء اهلل فيهم اخلري والربكة، واهلل ينفع هبالكليات وأعطونا املفيد.
أبو عثامن: أقرتح عدم االستعجال بإعطاء الرتاخيص وعمل جتارب ولو ملدة سنتني، 
واملعروف أن الرتاخيص فقط للكليات التقنية والفنية، أما الكليات النظرية فهاذي ما 

فيها إال مضيعة للشباب وخسارة عىل الوطن.

صحيفة اليوم
1423/11/04 هـ
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أبو عرام: أنا أقرتح إيقاف الرتاخيص متاًما واالتفاق مع التجار ومعرفة احتياجهم 
حاجة  وبعدين  هلا،  املحتاجة  الكليات  يف  الوزارة  تنظر  وبعدين  واملهنيني،  الفنيني  من 
مهمة، اهلل - سبحانه وتعاىل - أعطانا البرتول ودخلنا منه 90%، معنى ذلك الزم أوالدنا 

وبناتنا 90% منهم يدرسوا كل حاجة خاصة بالبرتول يف اإلنتاج والتكرير وخالفه.
كثرة  يف  العاقبة  حيسن  اهلل  بأن  وندعو  السامء  إىل  أيدينا  نرفع  أن  أقرتح  عباس:  أبو 

الكليات، واهلل يكون يف عون الوزارة.
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فذلكة

شمع أحمر على األدبي

تعليًقا عىل ما ُنرِشَ بجريدة اليوم 1423/11/1هـ مع رئيس الغرف السعودية:
أوالدنا  من   %80 معقولة  هي  العظيم!  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال  عرام:  أبو 
ناقصني  حمنا  الناس؟  حكاية  إيش  إلخ(؟  جغرافيا...  )تاريخ  نظرية  دراسات  وبناتنا 
بطالة وقلة وظائف، وكل سنة وكل خطة نسمع مستخرجات التعليم، وهادي النتيجة 
اليل  اجلهة  وفني  حيشغلهم؟  مني  واملشكلة  رصفت،  اليل  والفلوس  هالسنني  كل  بعد 

تقبلهم؟ طبًعا مافيش تدريب وال كفاءة وال قدرة. آه يا عني عليهم.
أبو عثامن: ال وأزيدك من الشعر بيًتا، صارت أخالقهم جتارية، وأحدهم ما حيكيك 
إال من طرف خشمه، ومع عيبه قوايه عينه، ال وبعد إذا خلصنا له وظيفة كويتب قام 
يا  هاه  وبالتليفون:  باجلرايد،  تأخرت  وراك  كافيه،  هات  شاي،  هات  ولد  يا  يترشط: 

شباب وين السهرة الليلة؟
أبو عباس: طبًعا أوالد نعمة ما عندهم صرب وال مقدريه، واحلقيقة أنا مع أبو عرام، 
الرشهة عىل خطة املعارف وخطة التعليم العام وخطة الغرف التجارية وخطة القوى 

العاملة وخطة...
 أبو عثامن: عىل هونك، ما بقي خطة إال وترشهت عليها، وش دعوا، كلها ما نفعت، 

يا اهلل اخلرية وحسن العاقبة، صدق راعي املثل: عرب اولديك عربه والنار من شباهبا.

صحيفة اليوم
1423/11/06 هـ
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وكفاية  مؤقتة،  بصورة  ولو  األديب  الثانوي  بإغالق  نطالب  الزم  املهم  عرام:  أبو 
فلوس وخسائر، واهلل يكون يف العون عىل 80%، لكن املهم السنوات اجلاية الزم نفكر 

فيها، إيش رأيكم؟
لكن  الوجود،  من  شطبه  ليس  البرشية،  املوارد  صندوق  إلغاء  أقرتح  عثامن:  أبو   
ضمه إىل املؤسسة العامة للتدريب املهني؛ ألهنا حمتاجه إىل فلوس، وهم عارفني احلاجة 

وعندهم خربة باملعاهد املهنية والكليات، ومثلام قال راعي املثل: أعِط اخلباز خبزه.
أبو عباس: أقرتح نكتب »مكتوب« ونوقع عليه كلنا وأهل احلارة، ونطالب بإغالق 
الثانوية األديب وحتويل فلوسه إىل املؤسسة العامة للتدريب املهني، أو أن املعارف توضع 
ضمن برنامج الثانوي العلمي شهادات مهنية تسمح للمطالب بعد حصوله عىل الثانوي 

بالعمل، وإذا رغب بإكامل اجلامعة.
صندوق  من  ونطلب  معانا،  عايشني  اليل   %80 الـ  مشكلة  نحل  الزم  عرام:  أبو 
املوارد يكثف جهوده، وكامن نطلب من التجار يتساحموا شوية ويقبلوا أوالدنا، ومها 
وسابك  أرامكو  يف  التدريب  مراكز  من  نطلب  كامن  وجوهنا،  حيبيضوا  اهلل  شاء  إن 
العوائد  املشكلة، وربنا جييب  التدريب وحل  معانا يف  يتساعدوا  والتحلية  والكهرباء 

سليمة، قولوا يا رب.
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فذلكة

بقية 75%.. وين تروح

حمافظ  )معايل  مع  حوار  1423/11/2هـ  »اليوم«  جريدة  نرشته  ما  عىل  تعليًقا 
التعليم الفني(:

أبو عباس: يا ريت الصحفي سأل أين التعليم الفني؟ كم عدد اخلرجيني من تاريخ 
إنشاء التعليم الفني؟ وأين هم اآلن؟ ووين يعملون؟ وهل التعليم اليل حصلوه نفعهم؟
أبو عرام: الكتاب يا أبويه من عنوانه، املؤسسة ال تستطيع استيعاب أكثر من ربع 
كان  إن  املشاكل  مشكلة  هادي   ،)...( يف  يروحون  أوالدنا  من   %75 يعني  املتقدمني، 
البزورة عاوزين يتدربون ويتفهمون ويعيشون لكن األبواب أمامهم مغلقة، جامعة ما 
من  أنا خايف عىل %75  واهلل  يقبل،  ما  الفني  التعليم  تقبل، وكامن  ما  وكليات  تقبل، 
األوالد حيصلون من يقبلهم يف الشوارع والبطالة وقلة احليا واملشاكل التانية، ربنا حيمينا 

منها مثل اجلرائم واملسكرات واملخدرات... إلخ.
أبو عثامن: وهذا ما فيه طقت عصا، وين تبيهم يقضون فراغهم

إال يف مثل هاملشاكل، اهلل يسرت علينا وعليهم،
يا إخوان هذا املوضوع يضيق الصدر وال زمن له حل، ألنه من فضائل اهلل علينا أن 
ما  املسؤولني يطردوهنم،  املهنية، وال هو واجب عىل  للمعاهد  يروحون  عيالنا وافقوا 
يكفي كثرة اجلرائم والرسقات، وهاذي اهلل يكون يف عون حكومتنا تبذل كل املساعي 

صحيفة اليوم
1423/11/08 هـ
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علشان حتمينا منهم، وحنا - بحمد اهلل وفضله ثم فضل ها احلكومة - عايشني بسالم 
وأمان.

أبو عباس: ويش رأيكم أنا أقرتح عىل مؤسسة التدريب املهني أن ترفع شعار: )نحن 
ال نرفض أحدا(، وصدقوين اهلل يبي يفرجها هلم؛ ألن الدولة - أعزها اهلل - راح تعالج 

املشكلة، ولو طلبت مساعدة من التجار علشان التدريس الكل يريد يفزع معاهم.
أبو عرام: وكامن أقرتح تكون الدراسة مسائية، وأنا متأكد أن فيه 50% من املتقدمني 
ما عندهم مانع يتساعدون مع املؤسسة ويدفعون فلوس؛ ألن هادا مستقبلهم ومستقبل 

بلدهم.
وال  املعقول  واطلبوا  واقعيني  خلوكم  الصعو،  بيض  طالب  مثل  أنتم  عثامن:  أبو 
من  اجلود  لكن  ذخرت،  ما  »يشء«  تسوى  تقدر  املؤسسة  أن  لو  ليل،  حلوم  تأخذكم 
أسواق  سعودت  البلديات  هاذي  اهلل  وامحدوا  ملغي،  لعيالنكم  ودوروا  املوجود، 

اخلرضة، وسواويق الليموزين اليوم أو باكر يروحون لبالدهم.
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فذلكة
جنادرية 18

تعليًقا عىل يوم اجلنادرية يف كل الصحف: 
اهلل  تربط ماضيك بحارضك، وتشكر حكومتنا -  أن  أبو عثامن: من أمجل األشياء 
يعزها - عىل هذا اجلهد، والشكر يزداد ألنه ها السنة اجلنادرية تتحدث عن اإلسالم 

احلنيف.
تعاليمه  وتوضيح  ونرشه  الدين  عىل  احلريصة  هالدولة  بمثل  دمنا  ما  عباس:  أبو 

السمحة، فحنا بخري وألف خري.
بريجع  الكل  يعني  العامل،  أقطار  خمتلف  من  املدعوين  أن  مجيلة  وحاجة  عرام:  أبو 
لبلده وهو عارف حقيقة هذا الدين احلنيف وحقيقة هذه احلكومة القوية باهلل - سبحانه 
وتعاىل - ثم بحاكمها ورجاله وشعبه، ربنا يديم املعروف وحيفظنا من كل مكروه، طيب 

إيش رأيكم يا أوالد الثامنني سنة عندكم حاجة يف هاذي املناسبة الوطنية؟
أبو عثامن: أنا أقرتح أن اجلنادرية كل سنة تكون يف منطقة من مناطق اململكة علشان 
تفعيل أكثر، والناس يف كل بلد يصري هلم نصيب هم وعياهلم وحريمهم، وحتى فنادقهم 

وأسواقهم تنتعش.

صحيفة اليوم
1423/11/09 هـ
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أبو عباس: وأنا أقرتح أن إحدى رشكات اإلعالن تطبع مجيع مناسبات اجلنادرية 
من أوهلا إىل اآلن ونضعها يف كتب ويف اإلنرتنت ويف أرشطة ويف دسكات، وإن شاء اهلل 

بتحصل مبالغ طائلة منها، أيًضا تكون يف متناول اجلميع.
أبو عرام: أنا معاكم يف كل ما قلتوه، لكن إيش رأيكم لو اقرتحنا أن تكون اجلنادرية 
كل سنة يف بلد من بلدان العامل العريب والغريب، ال تقولوا صعب نقل املباين، اليوم فيه 
رشكات تعمل نفس شكل املباين بمواد سهلة احلمل والفك والرتكيب، هاذي الفكرة يا 
ا من كل النواحي، وأمهها الدين، وكامن  ا جدًّ ريت تتحقق، واهلل بيكون هلا تأثري ممتاز جدًّ

الناس اليل باخلارج يفهموا بلدنا وكيف تطورت من كل النواحي.
اجلميع اتفق عىل ذلك، وركبوا ونيت أبو عثامن الغامرتني متوجهني إىل الرياض. 
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فذلكة

الشورى ووزير المعارف

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة »اجلزيرة« 1423/11/2 هـ:
أبو عرام: إيش عندكم من أخبار تنفع؟

أبو عثامن: يبون يقابلون وزير املعارف يف جملس الشورى، وينشدونه عن التعليم، يا 
حالالة منهو حيرض ويسمع كل ما يقال.

أبو عباس: أنت ال هتش وال تنش، ما عندك إال اخلراط، أنا لو يسمحون يل قلت 
أوال ليش ما تذاع هاذي املقابلة عىل اهلواء مبارشة ما دام إن املوضوع هيم التعليم، واملادة 
التعليمية هي أوالدنا وأيًضا بناتنا بعد ما ضموا البنات عىل األوالد، واملعارف وجملس 

الشورى كلها من أجلنا وأجل عيالنا، طبًعا الزم نسمع ونعلق عىل كل حاجة.
أبو عرام: يا ناس يا هوه كفاية كالم الليل، احلمد هلل فيه جملس الشورى وهم ناس 
»فامهني وقادرين«، ومها كامن يمثلونا وعندهم أوالد وعندهم بنات ومشاكلنا مشرتكة، 

وبكرة وال بعده حتشوفوا النتيجة يف اجلرايد.
أبو عثامن: اجلرايد وبس، هو كلن يقرأ اجلرايد، عىل العموم النتيجة معروفة، ولو هنا 
جديد ما ذخرت املعارف وهم - حسب علمي – جمتهدون، والنصيب عىل اهلل وأعطونا 
املفيد، وأنا أقرتح أن األمور التي يتم نقاشها يوضع هلا توصيات من املجلس وتنرش عىل 

الناس، وما فيه باس إن املجلس يطلب آراء الناس وترسل إليه ويدرسها.

صحيفة اليوم
1423/11/10 هـ
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أبو عباس: أنا أقرتح أن املقابالت اليل هتم الناس تذاع بالتلفزيون واجلميع يشارك 
فيها، وليس بالرضورة أن تكون عىل اهلواء مبارشة.

أبو عرام: أنا أقرتح أن جملس الشورى قبل أي مقابلة ينرش يف اجلرايد والتلفزيون 
واإلذاعة موضوع املقابلة، ويعطي فرصة للناس يكتبوا للمجلس أو يتصلوا فيه ويعطوه 
آراءهم مع ما يتم مناقشته مع أعضاء جملس الشورى، وبعدين خيرجوا بتوصيات تنرش 
أما مسألة اجتامع املجلس  فيه تفاعل وتقدير ملنجزات املجلس،  الناس ألنه الزم  عىل 
والنظر يف األمور املدرجة عىل جدول اجللسة واختاذ حياهلا القرارات املناسبة، فهاذي 

عبارة )طفشنا منها(.
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فذلكة
خبر صغير.. لكن مهم

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة »اليوم« بتاريخ 11/4/ 1423 هـ حول جملس الشورى:
أبو عثامن: جملس الشورى يبي خيفف الدين العام إىل 60% بعد عرش سنوات.

أبو عباس: طبًعا، وحسب الربنامج املنظم.
املهم جًدا، الزم  أفهمه مثل ها اخلرب  اليل عايز  يا إخوان، بس  تعليق  أبو عرام: ال 
نسمع أكثر يف التلفزيون واجلرايد، ليش خرب عنوانه أكرب من موضوعه، وبعدين إيش 
معنى 60%، وإيش معنى 10 سنوات؟ وإيش معنى أكد؟ وإيش معنى برنامج؟ وإيش 
معنى الناتج املحل؟ وإيش معنى ربط امليزانية؟ وإيش معنى مشاركة القطاع األهيل؟ 

وإيش أولويات اخلطة السابعة؟
أبو عثامن: يا طول لسانك! وش تبي أزين من هالكالم؟

أبو عباس: يا ريت أهنم قالوه قبل عدة سنوات، اآلن الرزق عىل باب اهلل، واهلل يسرت 
احلال، طيب والزبدة؟

أبو عرام: أنا أقرتح ما دام هادي احلايل أن املجلس يعطي تفصياًل لربناجمه، حتى إن 
الناس يتفهموا ويستعدوا.

صحيفة اليوم
1423/11/11 هـ
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أبو عثامن: وأنا أقرتح أن املالية أيًضا تعد برناجمًا وترشحه للناس، وهنا واحلمد هلل أمة 
واحدة وهيمنا ما هيم جملسنا وحكومتنا، والنعمة اليل حنا فيها نبي نحافظ عليها، واهلل ال 

يغري علينا ويعني دولتنا ويسدد خطاها.
أبو عباس: بلدنا بخري، ويكفي هالرشكات األجنبية جات تستثمر يف بالدنا، وهادا 
دليل خري وأمان، وياما لنا من اخلري، بس علينا الصرب. قاطع أبو عرام وقال: واهلل يا مجاعة 
الشورى،  وجملس  املواطن  بني  والتعاون  املحبة  ألجل  سألتها  اليل  االستفسارات  كل 

ومش عايز جملس الشورى يزعل علينا، وهادي بوسة عىل رأس جملس الشورى.
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فذلكة
السعودة.. على المائدة

تعليقا عىل ما نرش بجريدة »اليوم« 1423/11/3هـ:
أبو عثامن: كان اهلل يف عون هالسعودة، يف كل مكان جتدها، يوم ندوة، ويوم حمارضة، 
ويوم مؤمتر، ويوم عىل املائدة، ويوم يف التلفزيون، ومن أراد يكتب وال حصل له موضوع 

يكتب فيه نخا السعودة.
أبو عرام: تصدقوا باهلل، ال إله إال اهلل، حلمت بالليل أن السعودة جاية وتقول: يا أبا 
عرام، يا أم عرام... دخيلكم فك، أنا طفشت من كثر ما بتكلموا الناس عني، خالص 

أنا قابلة بوضعي.
أبو عباس: ال واملسكينة جاية تلطم عىل وجهها من قلة بختها،

اخلرضة  بياعني  إال  حصلت  ما  الطايح،  حظي  قالت:  سعودة؟  يا  مالك  إيش 
وسواويق الليموزين. املهم وش احلل؟

أبو عرام: املوضوع مهم، لذا أقرتح نخصص له جلسات كثرية، واليوم أقرتح نجمع 
كل ما كتب عن السعودة ونعيد دراسته.

أبو عثامن: عثامن ولدي أشوفه حيورف يف الكمبيوتر، ويقول أيب أمجع كل ما كتب 
وأحطه يف الكمبيوتر، وبعدين أعرضه عليك يا يبه.

صحيفة اليوم
1423/11/12 هـ
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أبو عباس: أنا أقرتح أن جملس القوى العاملة جيمع كل املقاالت واملقابالت وحيطها 
يف اإلنرتنت، ويطلب من املختصني كل واحد حيط اقرتاًحا وبعدين )5 سنوات أو 10 

سنوات أو أكثر( يعطينا النتيجة، املهم ال تكون السعودة حالوة املائدة.
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فذلكة
المبني للمجهول

يوم  وكذلك  1423/10/29هـ  »اليوم«  بجريدة  نرش  ما  عىل  تعليًقا 
1423/11/4هـ:

أبو عباس: استساعت صدورنا وانبسطنا يوم قال د. بكر إنه يؤكد عىل وجود بحار 
أفكر  بأراٍض وال  الزين خالين أمتسك  اململكة، صدقوين ها اخلرب  املياه يف أرايض  من 
أبيعها، لكن... يا فرحة ما متت، ذكر وزير املياه الدكتور غازي القصيبي أن تقديرات 

املخزون املائي يف اململكة باتت يف حكم املبنى للمجهول.
من  اتركني  شيخ  يا  ينفي،  والثاين  يرصح  واحد  مرة  كدة،  دايام  إحنا  عرام:  أبو 

هاهلرجه، هو عىل كيفهم يلعبوا بأعصابنا.
ثقيلة، وسعوا  فيه نفس  ما  البال يف جملس  الفنجال مع سيحة  يا ماحال  أبو عثامن: 
أبو عرام طهروها  ويا  أبو عباس  يا  اليل عندك  وادفعوا زكاتكم، وهالدرهيامت  بالكو 
بالزكاة، وأبرشوا باملطر من السامء، وأما حتت األرض فاهلل أعلم به، واهلل يفكنا من تالية 
البنك الدويل يقولون والعهدة عىل )أون( إن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وكل 
يشء خارج عن حدودنا ما فيه بركة، وربام رضره أكثر من نفعه، وال حيتاج التوضيح 

أكثر، املهم وش نقول.

صحيفة اليوم
1423/11/15 هـ
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أبو عثامن: أنا أقرتح عمل مناظرة بني املؤيدين لوجود املياه وغري املؤيدين، وربام أن 
بعضهم يقنع اآلخر.

أبو عباس: التجربة خري برهان، ليش ما حيفرون ويعرفون النتيجة؟
أبو عرام: عىل العموم االختالف ال يغري من املودة، وخلونا نتفرج مخس عرشة سنة 
ثانية، ونطلب ربنا أن ينزل القطر من السامء واهلل سبحانه أعلم بحالنا، والزم - إن شاء 

اهلل - يف أول صالة استسقاء نتوجه كلنا إىل ربنا.
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فذلكة
شعراء آخر موضة

تعليًقا عىل صفحات الشعر والشعراء يف جريدتنا:
املعصمة،  القصايد  نقرأ  صباح  كل  الزم  هو  احلكاية؟  إيه  عارف  ماين  عرام:  أبو 
الواحد يصري يف رأسه بيتني وعىل طول ينرشها يف اجلريدة، واجلريدة عىل طول تنرشها. 
أبو عثامن: قصايد اليوم صارت مثل اليل يسمونه فيديو كليب، الزم اجلريدة حتط 
أيب  مثل  تذوب  وابتسامة شفتني  بنت 17،  القصيدة عيون مسلهبة وال جدايل  جنب 

عباس وأيب عرام. 
أبو عباس: طبًعا القلب أخرض، ويا ليت من يرجع مخسني سنة، عموًما أنا ما أقرأ 
القصايد وحتى أفهم إيش يقولون، واجلرايد ما نلومها، هم عندهم برنامج أذواق القراء 
والزم حيطون ما يناسب القراء، املهم - إن شاء اهلل - ما تكون كل صفحات اجلرايد من 

هاذي القصايد املهلهلة. 
أبو عرام: أنا أقرتح إنشاء مجعية للشعر العريب والنبطي وهاذي اجلمعية - بإذن اهلل 
- سوف جتمع مجيع أنواع القصايد يف بالدنا الغالية ألن كل بلد هلا لون من القصايد، 

وبعدين بيكون عندنا معلومات كاملة وواضحة للشعراء وقصايدهم.
أوضاع  تصحيح  هلا  يراد  النوادي  لكن  األدبية،  النوادي  مهمة  هاذي  عباس:  أبو 

وزيادة يف العمل والتخصص.

صحيفة اليوم
1423/11/16 هـ



 337 

أنا والصحافة وربع قرن

يا مجاعة ترى ما يصح إال الصحيح، وأنا أقرتح عىل اجلرايد والنوادي  أبو عثامن: 
قصيدة،  ألمجل  مسابقة  سنة  كل  تضع  أن  الشباب  ورعاية  األهلية  وامللتقيات  األدبية 
سواء يف أمور الدين أو األمور اإلنسانية وخدمة البالد، وأنا مستعد أتربع بمبلغ عرشة 
عندها  املعروضة  القصايد  ودرست  هالفكرة  عملت  »اليوم«  جريدة  إذا  ريال  آالف 

طوال السنة واختارت أحسن قصيدة يف مدح الضب.
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حديث المجالس
السعودة وكالم الناس

تقول  واملؤمترات،  الندوات  بالصحف واملجالت وما عقد من  ما نرش  تعليًقا عىل 
من  للعديد  يومية  )كليشة(  أصبح  السعودة  موضوع  إن  املؤكدة  غري  املصادر  بعض 
الصحف، وإن هناك رصاًعا طال أمده وامتدت جذوره بني مكاتب العمل واالستقدام 
واخلدمة املدنية والقطاع اخلاص، وقد وصلت القطيعة إىل حد ال يقبل وجيب إيقافه، 
بل إن التهم أصبحت تعلن يف املجالس بأن الشاب السعودي »غري نافع«، يعني )ولد 
األجنبي  وأن  فيها،  فلح  ما  دراسته  حتى  الكورنيش،  يف  والتميش  السهر  مهه  نعمة(، 

أفضل وأرخص وأضبط للدوام وللعمل، وبعضنا صدق ها الوهم،
والغريب أن االمور انتكست مع تطور العلوم واملعرفة، ونسينا أن الشاب السعودي 
مجع عوامل البناء واالنتامء واإلخالص والوفاء كلها جمتمعة، ونسينا أن الشاب السعودي 
هو أساس لتطور البالد، وأن علينا واجب أن نعطيه كام أعطتنا الدولة من خريات - 
بفضل اهلل - ننعم هبا يف أيام الرخاء، كام أن احلكومة تعطي القدوة والتسهيالت، ومن 

أراد إنشاء مرشوع هيأت له األرض والقرض، وقد تعفيه من كثري من االلتزامات.
أليس من حق هذا الشاب أن نتبناه وننمي قدراته ومعرفته؟ ولو أن بعضنا احتسب 
رجل  يعلم  أال  والقدرات.  املفاهيم  من  كثري  لتغري  الشاب  هذا  تدريب  يف  ماله  زكاة 
حتتاج  هذه  وأن  واألغالل؟  والرسقات  اجلرائم  من  للكثري  سبب  البطالة  أن  األعامل 

صحيفة اليوم
1423/12/27هـ
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أيًضا إىل اإلنفاق عليها يف حفظ األمن ومحاية املمتلكات، ومن َثمَّ حتتاج إىل اإلنفاق من 
خزينة الدولة؟ هل يقبل التاجر ورجل األعامل أن تزداد عليه الرضائب والرسوم من 
أجل تدريب وتعليم أبنائنا؟ أم أن اإلحساس الوطني واالنتامء قد ُفقد بمقدار فقدان 

األموال اهلاربة من بالدنا إىل الغرب والرشق؟
أو أربع  الشهادة اجلامعية، وله ثالث  يقول أحد اإلخوان إن لديه أخوين حيمالن 
سنوات مل جيد هلام عمال من خالل هذه األزمة، ومن خالل حديث املجالس ومن خالل 
املعاناة الوطنية من هذه املشكلة نجري احلوار التايل أو قل حديث املجالس مع رجال 

أقلهم عمًرا سبعون عاًما:
مسمى  حتت  يوم  جتدها،  مكان  كل  يف  )هالسعودة(،  عون  يف  اهلل  كان  عثامن:  أبو 
ندوة ويوم حمارضة، ويوم مؤمتر، ويوم عىل طاولة الطعام، ويوم يف التلفزيون، واجلميع 
)مع القوم يا شقراء(، ومن كثر ما يناقش هاملوضوع، إذا مل يكن عندك ما تقوله »أنخا« 
البيض  مثل  كالمه  الناس  بعض  األخرية  والكلمة  واملرج،  اهلرج  كثرة  ويا  السعودة، 
املارج، أغلبكم ما يعرفون البيض املارج، أرجو أال يربط املوضع مع بيض الوز الذهبي 

كام ُذكر يف جريدة »اجلزيرة« 1423/12/22هـ.
أبو عرام: من كثر ما حصل من اخلبط عىل الرأس حلمت أن السعودة جاية تطلب 
الفزعة وتقول: أبو عرام... أم عرام... عرام... دخيلكم فكوين، أنا طفشت من كرت ما 
بتكلموا الناس عني، خالص فهموهم أنا موافقة وقابلة بوضعي بس اختلص من علك 

اللسان والفلسفة اليل ما جابت وال ودت.
أبو عباس: ال، واملسكينة جاية تلطم عىل وجهها من قلة البخت، إيش؟ خري؟ ليش؟ 
اخلرضة،  وبياعني  اخلاصة،  والرشكات  والتلفزيون،  والصحافة،  الناس،  بالعكس، 
الفحم والسامكة، واجلزارين، كل ها  الليموزين، وبياعني احلطب، وبياعني  وسواقني 

الفزعة وتقولني حظك الطايح؟
عن  يعجز  وكتب  أسفار  لدينا  ألصبح  السعودة  عن  كتب  ما  مجعنا  لو  اهلل  امحدي 

شيلها موتر أبو عثامن العراوي.
وبعد التداول بني هالشياب ووصلت الساعة 12 من الليل، والتليفونات والبياجر 

)ترن( من أمهات العيالن، خرجوا بالتوصيات التالية:
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من  ومستشارين  والكتاب  والشعراء  األدباء  من  هيئات  تشكيل  أقرتح  عرام:  أبو 
متفرغني  ومستشارين  والعامل  العمل  وزارة  من  ومستشارين  املدنية  اخلدمة  وزارة 
عن  وُنرش  وأذيع  وكتب  قيل  ما  كل  مجع  مهمتهم  وتكون  متفرغني،  غري  ومستشارين 
السعودة، وبعد ذلك يعرض عىل جملس الشورى، وال تؤاخذونا يا مجاعة، يا لليل ما 

أطولك يا لليل.
نعد  أقرتح  أنا  هاملشكلة،  حيل  واليل  الثابت  الرأي  تبون  إخوان  يا  عثامن:  أبو 
»معروض« ونروح به باكر من صالة الفجر، ونركب سياريت العراوي أو الشكوى إىل 
اهلل قطار احلكومة ولو أنه عليه بعضات األمور، ثم نذكر يف املعروض أننا نطالب بوقف 
مجيع التأشريات األجنبية ولو ملدة سنتني، وأنا ضمني لكم يا هناك أمور كثرية تبي تزين 

وعييلنا وبناتنا ننحصل هلم وظائف، واألمور - مثل ما يقال -  سوف تصري معدًنا.
تعرفون  وأنتم  يمكن،  ما  يشء  ونقرتح  األمور  نصعب  ال  إخوان  يا  عباس:  أبو 
وليلة  يوم  يف  وأنتم  نحله،  استطعنا  ما  كثرية  سنوات  وله  كثرية،  مشاكله  هاملوضوع 
للنسبة  يوصل  ما  عمل  وصاحب  مقاول  أي  أقرتح  أنا  كيفكم؟  عىل  الدنيا  صلحتوا 
املقررة يف السعودة يغرم بمبلغ مخسني ريااًل أو أكثر أقل، واملبلغ املحصل ميكون بيد 
هيئة تتبع الغرف التجارية، وهادي اهليئة تقوم بإنشاء معاهد ومراكز تدريب يشرتك فيها 
القطاع اخلاص مع املوارد املحصلة، وتكون هذه املراكز التدريبية حسب طلبات رجال 
األعامل بحيث كل رشكة تطلب نوعية التخصص حسب حاجتها، وهادا مثل ما يقال 

التدريب املنتهي بالتوظيف.
وصلت الساعة 2 لياًل، ومن خوف أمهات العيالن عىل هالشياب الكحيا، أرسلوا 

األوالد علشان يرجعوهنم لبيوهتم.
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حديث المجالس
صحـافـة وآراء مختلفة

مل تبق جريدة وال جملة إال وأشادت بقرار معايل وزير اإلعالم بإنشاء هيئة الصحفيني 
السعوديني، ولسان حال هؤالء الصحفيني يقول: »أخرًيا تنفسنا الصعداء«. واعترب يوم 
املتاعب، بل ومفرتق  تارخييًّا ملهنة  املوافقة - حدًثا  تاريخ  1423/12/24هـ - وهو 
الصحفية، وكام يتضح من  املفاهيم واألعامل  الكثري من  يتغري من خالله  طرق سوف 
اجلميع  وأن  والصحفيني،  للصحافة  املنقذة  هي  اهليئة  هذه  أن  املقاالت  بعض  قراءة 
لنقل نصف  الصحافة يف بالدنا - ومدهتا  الصرب، وال أعلم هل كانت  بفارغ  ينتظرها 
قرن - بال هيئة؟ وهل هذه اهليئة هي آخر املطاف؟ وماذا بعد إنشاء وتنظيم بيت اهليئة؟ 

وما مصري نصف قرن من التجربة الصحفية يف بالدنا العزيزة؟
ْلت أن أتركها من خالل قراءة حديث املجالس، وهؤالء النفر  أسئلة كثرية بعضها فضَّ
من الناس كان من املفروض التعريف هبم مسبًقا، فهم أبو عثامن وعمره 75 سنة جاء 
من نجد عىل )ذلوله( ملقاطعة الظهران قبل 55 سنة والتحق بأرامكو )أوفيس بوي(، 
هكذا يتحدث عن نفسه، وله زوجتان إحدامها »أم عثامن« وتطلبكم احلل، فقد ماتت 
قبل 35 سنة والثانية معها ضغط وسكر ويف يدها صواب من كثر تكسريها احلطب، ألن 
»أبا عثامن« هواوي وحيب الشبه والسواليف الزينة. وأما »أبو عباس« فعمره حوايل 78 
سنة، اشتغل يف كانتني أرامكو، ثم فتح اهلل عليه ورزقه دكاًنا كان يف األحساء ودكاًنا يف 

صحيفة اليوم
1424/01/04 هـ
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القطيف، وعنده )أم عباس( أصابتها جلطة يف الرأس وهي عند ولدها عباس، وحسب 
علمي أنه يدور له عىل بنت حالل، ومشكلته أن رضوسه طاحت من كثر رشب التتن 
القطيف اليل  أثر محى  أيًضا، صحته ما هنا زود من  أبو مجل  أبو لفة، ثم حتول إىل تتن 

أصابته قبل 60 سنة.
وأما أبو عرام فجاء من احلجاز يف سيارة بورويقن قبل ستني سنة، وأعجبه الوضع 
والتحق بأرامكو يكتب ألن عنده قلاًم جيًدا، وعمره حوايل 80 سنة وزايد عليه الشحم 
يرشفه،  اهلل  رمضان  أيام  الفول  وبالذات  واملعربوعة  املثلوثة  وأكل  اجللسة  كثرة  من 
وزوجته »أم عرام« مشوفته النجوم يف النهار، ولوال اهلل ثم قهوة أيب عثامن كان اهلل أعلم 
بوضعه، وعيبه أنه يرشب الرببارة )الشيشة(، وتوحي صفري ونفحات صدره وأنت يف 

اجلبيل.
مجعت هؤالء الثالثة الصدفة واتفقوا منذ ما يزيد عىل نصف قرن عىل أن جيتمعوا 
كل ليلة يف قهوة »أيب عثامن« وال مههم ال بلوت وال كنكان، مههم فتح اجلرايد وشحذ 
اللسان عىل كل يشء ما جيوز هلم، ويعتقدون أنه من صالح البالد والعباد، لذا فإن ما 
جاء منهم من خطأ أو عفو أو زلة لسان فهو من كالم الليل الذي يمحوه النهار، بل قبل 

طلوع النهار يطري مع دخان قهوة أيب عثامن.
هيعة  إنشاء  عىل  وافق  اإلعالم  وزير  إن  يقولون  األخبار،  آخر  ويش  عثامن:  أبو 
)هيئة( للصحفيني السعوديني مدري وشوله أضافوا كلمة السعوديني ما دام ما عندنا 
إال الصحفيون أبناء البالد وكلهم سعوديون، وما دام أهنا - كام ذكر الوزير يف جريدة 
بني  والتعاون  العالقات  لتنظيم  إطار   - 1423هـ   /2/24 الثالثاء  يوم  »الرياض« 
واملؤسسات  الصحفيني  بني  العالقات  تنظيم  وكذلك  الصحافة،  مهنة  يف  العاملني 

اإلعالمية التي يعملون هبا... إلخ.
الصحافة  وينظم  احلقوق  حيفظ  دام  ما  جيد  عمل  هذا  أن  أعتقد  أنا  حال  أي  عىل 
والصحفيني، وكان اهلل يف عون املجلس اجلديد هلذه اهليئة، فعليه مسؤوليات والتزامات 
وتطبيقها  ورشوطها  بنودها  عىل  وحيافظون  يضبطوهنا  وحمققني  صحفيني  إىل  حتتاج 
العموم اهلل  الناس، وعىل  ألسن  يعينهم عىل  ومتابعتها ونتائجها، وفوق هذا وذاك اهلل 

حيسن العاقبة وينفع هبا.
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قبل  أهنا موجودة  املفروض  إيش هيئة وإيش مجعية، هادي كان  أبويا  يا  أبو عرام: 
عرشات السنني، واحلاجة اليل مش فامهها ما فيه وال واحد من الصحفيني أثار هاذي 
النقطة، كلهم وبدون استثناء جمامالت يف جمامالت وما باقي إال إهنم يأخذون بعضهم 
دام تضمن هلم حقوقهم، مساكني  ما  أكيد هي مجعية  اجلمعية،  باألحضان عىل هادي 
أتعب،  التحرير  رئيس  وطلبات  تعبانة  رواتب  منني،  وال  منني  حيصلوها  مها  هادوال 
سعادته عايز مقاالت طازة )فرش( وببالش ويا ويلك يا صحفي تتأخر عن الدوام، 
حسابه  من  يدفعها  الورق  وحتى  الكامريا  وإصالح  واألفالم  البنزين  مصاريف  حتى 

اخلاص، غري البهدلة وكثرة األسئلة إنت فني؟ ورحت ملني؟ وليش تأخرت؟
شخصيًّا  أنا  البالد،  تنفع  اليل  احلقيقة  يعطوا  والصحفيني  اإلعالميني  الزم  كامن 
اليل تسموها هيئة، مش كفاية جلان ومؤمترات وندوات  ما متفائل من هادي اجلمعية 
كنت  مصاريف،  وكامن  جييب،  وال  يودي  ال  وكالم  وتوصيات  ونرشات  ومقابالت 
أمتنى لو أن مصاريف هادي املؤمترات من أكل وفنادق وزوار وسيارات عرفنا تطلع 
كم، وبعدين حطيناها يف إنشاء مدرسة أو مستوصف أو حتى مركز تدريب للصحفيني، 
ما عندهم ال تدريب وال تأهيل، وكامن لو حصل ألحدهم دورة تدريبية حتصل رئيس 
تؤثر  مصاريفه  ألن  طبًعا  ضده،  واقفني  املايل  واملراقب  واملالية  العام  واملدير  التحرير 
املجلة،  أو  اجلريدة  ربحت  كم  هيمه  املوقر  املجلس  وطبًعا  األرباح،  يف  السنة  هناية  يف 
يسرت من هاهليئة، وياهلل خيل  فلوها سرية واهلل  فيه،  يفكرون  ما  آخر  هاد  الكيف  لكن 

الصحفيني حيلموا وبعدين تطلع الشمس ونشوف.
أبو عباس )بعدما شفط استكانة شاي عراقي(: يا مجاعة عندي لكم خرب من حالوته 
عيل  الدكتور  مع  مقابلة  سوت  1423/12/26هـ  »اليوم(«  جريدة  الرأس،  يبسط 
املقابلة  الفريان،  فيصل  املقابلة  أجرى  اليل  باختصار، وسلموا يل عىل  القرين، خدوها 

بتقول:
أ - صحافتنا مرتهلة

وال أدري وشنهوه القصد من مرتهلة؟ هل هي سمينة وحتتاج إىل هتذيب روجيمي 
قاس؟ أم أهنا خمبطة وحتتاج إىل توضيب شامل مع الصبغ والتلميع )آه من األخرية( ما 

أكثرها وقلة بركتها.



ب - ورؤساء التحرير عىل صفيح ساخن:
إيش قصده بالصفيح هل هو قدر أو ذبيحة؟ مساكني رؤساء التحرير من كثرة مههم 
وعملهم وسهرهم يابسني عىل جلودهم وما حيتاجون صفيح ال بارد وال ساخن، أو 

يقصد مشاكلهم مع جملس اإلدارة والقراء وال املنافسة من اجلرايد الثانية.
بارد ما دام جاهتم  أيدهيم يف صفيح  انتهت مشاكلهم، ويا بختهم حيطون  خالص 

اهليئة اجلديدة.
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حديث المجالس
نادي العلوم والثقافة

تعليًقا عىل ما نرشته جريدة »اليوم« 1423/12/30هـ، وحسب ما نقلته الصحف: 
منفرجة 180  بزاوية  منهجها  بتغيري  األدبية  النوادي  يطالبون  السعوديني  املثقفني  فإن 

درجة - طبًعا هم يقولون:
-  لوائح جديدة.
- وزارة للثقافة.

- مؤمترات حرب عىل ورق.
- األندية األدبية مجعية خريية للمثقفني.
- تغيري الرؤساء ويكفي 20 سنة رئاسة.

- بريوقراطية األندية.
- إدخال العنرص الشبايب.

أبو عثامن: لو أنني حارض املؤمتر بالقصيم خصوًصا أيام ها الربيع كان أحسن يل، 
أقلتن أسمع ما يقولونه وما يوصون به، بس ما كتبه األدباء واملثقفون، مثلام يقال يعرف 
ويا سفاب عرشين سنة مضت من عمر  السالم،  أنديتنا  عنوانه، قل عىل  الكتاب من 
الثقافة يف ديرتنا، يا دام هذه الشهادة أهل اخلربة يف النوادي، كان اهلل يف عون املواطنني، 
ولو أنني من رؤساء األندية لفعلت أحد أمرين: إما أنني أواجه ها القول وأرد عليهم 

صحيفة اليوم
1424/01/11 هـ
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علنًا وأخيل كل الناس تسمع الصحيح من غريه برشط أن تكون املناقشة مفتوحة لكل 
الناس؛ وإال أسفط بشيتي وأسلم مفاتيح النادي ألهله، والعافية مطلوبة.

أبو عرام: أنت... أنت يا أبا عثامن دوشتنا بحكاية النوادي، هو فيه نوادي وال بوادي 
دامت  ما  إنتاج،  مافيش  وكامن  واملوظفني  املباين  خسارة  يا  سنة،  كل  احتفال  كل  بعد 
الشباب توقفها عند حدها وتطالبهم  النوادي مش أحسن رعاية  املشاكل موجودة يف 
ترى  ال  »عني  مثل  ومها  األندية  مجاعة  يف  السباب  نسمع  دائاًم  وليش  حاهلم،  بتصليح 

وأذن ال تسمع«.
أبو عباس: يا مجاعة هونوا عليكم، يمكن املشكل مش يف النوادي، مها ناس مثلنا 
هن  ما  وأصابعك  حساب،  ألف  لألمور  وحيسبون  خري  فيهم  وناس  يشتغلوا  يريدوا 
سواء، طيب ليش ما نسأل أنفسنا عن املثقفني وين تفاعلهم مع النوادي؟ وليش مههم 
شطارة يف النقد؟ وين شغلهم مع النوادي؟ وين حمارضاهتم؟ أنا ما أعتقد أن أحدهم 
اليل  فيهم خري ودين، وحيبون  والنادي منعه، والرؤساء مجاعة  ندوة  أو  طلب حمارضة 
خيدم البالد والعباد، وطبعا كالت هادي األمور الزم تعرض يف مؤمتر األندية، وأكيد لو 
كان هناك تعاون بني اجلميع يمكن حال النوادي واألدباء واملثقفني غري وضعها احلال، 

املهم ويش النتيجة ال يروح علينا الليل، هاه، ويش، هنو رأيكم.
كل  جابوا  الرؤساء  وحتى  سنة،  وعرشين  النوادي  بتجربة  أكتفي  أنا  عثامن:  أبو 
من  الوضع  وتقيم  الشباب  رئاسة  من  جلنة  عمل  وأقرتح  رس،  مكانك  لكن  جهدهم، 
مطلوبة،  تراها  والرصاحة  اجلميع  بني  مشافهة  هناك  ويصري  األدباء،  من  نخبة  اختيار 

وبالدنا حمتاجة للرصاحة والصدق، ويكفي نسكت عن الضار علينا وعىل ثقافتنا.
أبو عرام: شوف أنا عندي كالم بيختلف عن كل هادي اهلرجة، ما دام أن النوادي 
األدبية عليها كالم وإحنا بلد الزم هنتم بالعلوم وما يلزمها، ألن قضية األدب شبعنا 
منها، ولألسف مافيش فائدة للبلد، كلنا شعراء وكلنا أدباء وبعدين؟ هادي ما توكل 
عيش، ليش ما حيولوا النوادي األدبية إىل نادي العلوم والثقافة؟ وبعدين حتى رئاسة 
الشباب تفك رأسها من هادي املشكلة حتوهلا للجامعات، يعني كل منطقة فيها جامعة 
يكون نادي العلوم والثقافة تبعها، صدقوين كل الدكاترة واملثقفني والعلامء راح يعملوا 
حمارضات وندوات علمية وكامن ثقافية، وبعدين راح نسمع بنتائج حمارضات العلامء 

وتستفيد منها البالد، وكفاية ثالثة أرباع جرايدنا كالم ال يودي وال جييب.
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أبو عباس: النوادي األدبية مظلومة من قلة االعتامدات، والرؤساء بعضهم مشغول، 
واملباين غري مناسبة، معقول نادي أديب يف فيال بني املساكن أو تفصيل داخيل خمجل أو 
عشش يف السطوح؟ ليش ما يعمل محلة تربعات كل بلد يقوم جتارها بالتربع يف إنشاء نادي 
مناسب؟ وكذلك النوادي مفروض تتحرك شوي وبالش ها النومة، ليش ما يكون هلم 
حضور إعالمي وحضور خارجي؟ وليش ما يتبنون إقامة ندوات وحمارضات؟ وليش 
بينهم ووزارة  التعاون  يتفقون مع اجلامعات ويدعون حمارضين من اخلارج؟ حتى  ما 
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الزم الرؤساء حيدثون أعامهلم سواء يف الكمبيوتر 
واإلنرتنت أو يف النرشات والدوريات املحلية والعاملية، أقصد الزم يكون هلم حضور 
يف كل مناسبة، ويا ريت اجتامع األندية يدرس كل مالحظات املثقفني ويشوف الصالح 

منها ويتبناه، املهم ما نريد أحًدا خيتلف.
ويف هذه األثناء وجد أبو عباس أن أبا عرام وأبا عثامن يف سبات عميق ولسان حاهلم 

يقول: يا ليل ما طولك يا ليل.
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حديث المجالس
هو إحنا ناقصين.. يا غرف؟

حديث املجالس توقف كثرًيا عندما نرشه »اليوم االقتصادي« قبل أيام، وتناول أبو 
أقدم  الكريم  القارئ  املوضوع من جوانب عديدة، وإىل  عثامن وأبو عرام وأبو عباس 

هذه اخلالصة املفصلة.

بيش وبيش!
رسوم  رفع  اقرتحوا  للمملكة  التجارية  الغرف  ممثيل  إن  يقول:  اخلرب  عثامن:  أبو 
الغرف  جملس  متويل  يف  للمسامهة  ملاذا؟  باملائة،   %10 بنسبة  الغرف  منتسبي  اشرتاك 
السعودي، احلقيقة أن اجلامعة متفرغون، الناس يف بيش وهم يف بيش، الناس تدعو اهلل 
العزيز الكريم أن جييل عنهم هالغمة وهم يبون يغموهنا أكثر وأكثر، إذا كان والبد من 

ضيقة الصدر، فأقلتن اختاروا الوقت املناسب.

دمغة
أبو عرام: ليش العكننة؟ هو ما فيش حد يوقفهم عند حدهم؟ حقيقة ناس فاضية، 
ومهها كيف حتصل مقابل الدمغة، وكامن هادي الدمغة ال تودي وال جتيب، وِقّلتها أو 
كامن قول عدمها أحسن من وجودها، باهلل عليكم إيش استفدنا من الغرف السعودية 
يصريوا  عايزين  كلهم  واملشكلة  عليه؟  حصلنا  اليل  اجلديد  إيش  سنة؟  مخسني  طوال 

صحيفة اليوم
1424/01/18 هـ
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أعضاء ورؤساء يف الغرف ومستعدين يذبحون اخلرفان والبعران وآخر مهزلة، تصدقوا 
عايزين  واليوم  والفشخرة  واهلدايا  الكيك  بيقدم  بعضهم  االنتخابات  أيام  إخوان  يا 

يذبحونا بفكرهتم )بالش أقوهلا(.

غشامن
تعرفون  ال  وأنتم  وقولكم  حالكم  هادي  كان  إن  هالكالم،  فادوى  عباس:  أبو 
التجارة وال حتى وين غرفة التجارة، إيش حالنا؟ اهلل يكون يف عوين وعون أمثايل إيل 
أربعني سنة وأنا تاجر خرضة ومعلبات وال عمري رحت للغرفة أو حتى استفدت منها 
بأي يشء إال أهنم لو تسلم عىل أي واحد يف الغرفة قال لك ادفع، وأنا أحلف لكم أنه ما 
يقل عن 80% من منتسبني هالغرف أمثايل غشامن ال يفهمون ويعتقدون أن الغرف مثل 
احلكومة الزم ننفذ كل أوامرها، واملشكلة يقولون إن الغرف عليها ديون، وطبًعا ما فيه 
من هالتجار أحد يتربع بتسديد الديون، وأنا متأكد لو اتفق كل أعضاء غرفة وتعاونوا 
لكان سددوا مجيع ديوهنم، وال حاجة هلذه املشاكل، ومثل ما يقول من أمرك قال من 
هناك، وسالم يا وزارة التجار، املهم عطونا احلل علشان نرسل برقيات لغرف اململكة 

بوقف هادي املهزلة.

السنع
أبو عثامن: وش رأيكم يا مجاعة بدل ما يصريون ضدنا نصبح بكرة عىل رئيس الغرف 
السعودية، يقولون إنه رجال نشمي وعنده فهم وصاحب مبادرات واسعة ونرشح له 
الرغبة يف صالح بالدنا  لنا يف هاألمر، لكن  ناقة وال مجل  أننا ال  الوضع، ونبني هدفنا 

وإحنا نمثل أكثرية الناس وهم اليل بتوجعهم زيادة الرسوم.

اجتامع الوزير
أبو عرام: يا أحبايب هادي فرصة مناسبة نكاشف فيها كل رؤساء الغرف، ونطلب 
املسؤول األول، ومافيش حاجة  التجارة ألنه  اجتامع معهم كلهم، وكامن معهم وزير 
وعليهم  نسأل  حق  لنا  مواطنني،  وإحنا  شغلته  هادي  وكامن  فامهها،  وهو  إال  بتصدر 
الواجب أهنم يفهمونا وما فيش رسوم إال بعد املشاورة واملسألة ما هي خذوه فغلوه، 
وال هي وكالة من غري بواب، واهلل يسرت من الوكالة والوكاالت، ماين عارف وين تروح 



 350 

أنا والصحافة وربع قرن

الوكاالت، هاه! هو فيه أحد منكم عنده وكالة أو حتى يعرف شخص عنده وكالة إال 
أبو عباس اهلل يسرت عليه، عنده وكالة بيع اخليار والطامطم والطروح.

خمرصة
أبو عباس: أبو عرام أنت تتمخرص يب اهلل هيداك، احلمد هلل عىل السرت وأنا أقرتح أن 
كل واحد منكم يعض عىل شحمه وحيمد ربه عىل العافية واليل يريدونه بيصري، قبلتم أو 
رفضتم، واهلل يسرت ال يزيدون وعسى فيها خري، لكن لعل اهلل جيعل يف كتابنا واملسؤولني 
عن هاألمر خرًيا ويراجعون ويكتبون بوجهات نظرهم، ويا ريت حيصل اجتامع مثلام 
التجارة، ما دام أن  التجار والغرف ووزارة  أبو عرام، ويكون فيه رصاحة ما بني  قال 
هادولني أصاًل خلدمتنا، يعني الزم نسمع منهم ويسمعون منا، وأنا متأكد هناك كثري من 
املشاكل بيوجدون هلا حل، بس دخيل اهلل جيتمعون وإحنا مستعدين ندبح هلم اخلرفان 

والبعران وبنات املذن.
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حديث المجالس
األموال المهاجرة

األموال  عن  األمني  العهد  ويل  حديث  من  الصحف  مجيع  نرشته  ما  عىل  تعليًقا 
املهاجرة )ال بارك اهلل يف مال كرب يف الوطن وهجر من صاحبه(.

- االستثامر داخل الوطن من منظور انتامء وطني.
- االستقرار السياس واالقتصادي.

- أحداث 11 من سبتمرب أكدت أمهية االستثامر داخل البالد.
- السوق السعودية حمل أنظار الرشكات واملستثمرين يف العامل.

- السعودية أكرب سوق استهالكي يف منطقة الرشق األوسط.
- نقلة نوعية يف اقتصاد اململكة مع وجود املجلس األعىل لالقتصاد.

- االستثامر يف بالدنا لن يتأثر بمخاطر احلرب.
- ومن خالل هذه املحاور ندخل مع حماورة حديث املجالس.

عمر: من املؤسف، بل من املخجل أن نسمع ونقرأ أن هناك حوايل 700 سبعامئة 
مليار ريال تعمل يف البنوك واالستثامرات األجنبية، بمعنى أصح خرجت بربد وسالم 
من أرض الوفاء والكرم إىل أرض الغرباء، وزاد الطني بلة أن أساس هذه األموال من 
امليرس من بالدنا حتى عندما حان قطافها محلت إىل  القروض واملساعدات والتمويل 

اآلخرين ليستفيدوا منها.

صحيفة اليوم
1424/01/25 هـ
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عثامن: لو قدر اهلل وكان عندي بعض من هذا املال لغريت الكثري من مفاهيم حيايت 
وأسلوب معيشتي، وأقرهبا يف نظري رشاء قرص ومزرعة، وكام يقال تطهري الشيب ببنت 

احلالل بداًل من عجوزي التي أصبح مرصويف يف عالجها أكثر من راتبي التقاعدي.
هذا  لنأخذ  ولكن  عيالك،  أم  مع  الوفاء  قليل  عثامن  أخ  يا  أنك  حقيقة  عباس: 
البالد  يف  أفهمه  الذي  البالد،  واحتياج  املعطيات  بني  يوازي  جدي  بمأخذ  املوضوع 
األجنبية أن االستثامر يف غري البلد - مثلام يقال - ال للبلد وال للولد، وهذا ما حدث بعد 
أحداث 11 من سبتمرب، هناك الكثري من رجال األعامل تأثرت إيداعاهتم واستثامراهتم 
عىل  واجب  أقل  وهذا   - بالدنا  يف  وظف  بعضها  أو  األموال  هذه  أن  ولو  اخلارجية، 
رجال األعامل جتاه بالدهم - لتغري كثري من املشاكل التي نعانيها، علاًم بأنه لو كان هناك 
عتاب فهو عىل اجلهات املختصة التي سمحت هلذه األموال بحرية مطلقة بأن خترج من 
البالد رغم املعاناة والتأثريات املعلومة مسبًقا بخطورة ذلك عىل البالد، وكام أرشت فإن 
هذه األموال إن كان للدولة احلق يف تنظيمها وطرق استثامرها؛ فللمواطن احلق يف أن 
تكون له األفضلية من االستفادة باستثامر هذه األموال بداًل من األجنبي، بل قد نتصور 
بنا، وهذا ما حيدث يف استثامرات هذه  أكثر من ذلك حينام تستخدم أموالنا يف الرضر 
األموال باخلارج يف مصانع األسلحة والتدمري، أو املضاربة يف الصناعات املحلية، أو 
حتى حرمان أبنائنا من العمل يف جماالت استثامر هذه األموال وتفضيل األجنبي علينا، 
وقد يتساءل البعض كام يقال »رأس املال جبان«، وهو يريد سالمة أمواله فهو يودعها 
بسالمة  وارًدا  التشكيك  فكان  أخطر من سابقه،  اخلارج، وهذا جانب  ويستثمرها يف 
استثامر أمواله بالوطن، ودون شك سوف جيعل اآلخرين حيذون حذوه، فتتفاقم األمور 

وتكون اخلسارة أشد.
وأمام هذا االستعراض خلص اإلخوان املقرتحات لعل فيها النفع.

التجار  فهؤالء  التشاؤم،  وإدراكي  فهمي  عىل  يغلب  أنه  املؤسف  من  عمر:  قال 
بالتأكيد درسوا أمواهلم من كل جانب واستقروا عىل ما هم قائمون بفعله، والدليل عىل 
ذلك بعد أحداث 11 من سبتمرب أخذنا فرتة، وكنا نتوقع عودة مجيع رؤوس األموال 
خمتلف،  وجتاري  صناعي  انتعاش  وإجياد  االقتصادية  األوضاع  حتسن  يف  أمل  وكلنا 
وحتى قيل إن البنوك املحلية ال تستوعب ما يرد إليها من أموال، وألهنا أيًضا مساءلة 

عن هذه األموال لذا ليس يل رأي يف ذلك، وللنظر... ماذا سيتم مستقباًل؟
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عثامن: كنت أمتنى لو أن لدي بعًضا من الصالحية عىل مسألة البنوك سواء الوطنية 
بالتعامالت  إقراري  وعدم  إيامين  رغم  األجنبية،  أو  اإلسالمية  أو  الوطنية  أنصاف  أو 
الربوية إال أنني أرى أن السبب يف هروب األموال هو بنوكنا والتعقيدات االستثامرية، 
البنوك التي جتاوزت أرباحها احلدود املعقولة،  لذا فالذي أراه أن تعاد دراسة أوضاع 
ولكنها عىل حساب حاجة وتغفيل املواطن الضعيف املضطر إىل هذه البنوك، فهي ترتع 
البلد،  املواطن وتطوير  أهنا عىل حساب  منها ولو  فائدهتا  أنظمة عرفت مسبًقا  يف ظل 
معظم  تستثمر  كلها  وأخواهتا  األجنبية  واالستثامرات  البنوك  هذه  أن  املشكلة  وتزداد 
البنوك كان هلا دور مثمر  البنوك واالستثامرات األجنبية، ومل نسمع أن هذه  أمواهلا يف 
جتاه االستثامرات الوطنية إن مل يكن هلا النصيب األوفر واألعىل يف نسبة العوائد، ونحن 
مضطرون إىل ذلك ما دام مثلام يقال ال يوجد يف البلد إال هذا الولد، وأعتقد أن املنافسة 
ضوابط  وفق  باململكة  بالعمل  هلا  سمح  إن   - األجنبية  والبنوك  املحلية  البنوك  بني 
منظمة - قد ُتوِجد نوًعا من املنافسة املطلوبة، سواء يف تسهيل االستثامرات والقروض 
أو االستثامرات املبارشة يف متويل العديد من املشاريع للبنية التحتية واخلدمات العامة، 
املنافسة  وكذلك  له  املجزي  املادي  العائد  وتوافر  باملواطن  االهتامم  هو  األمر  دام  وما 
التي تعود بالفائدة له، فالواجب تيسري وتسهيل إجراءات فتح فروع للبنوك األجنبية. 
وجانب آخر مهم وهو لعل يف األموال اهلاربة نوًعا من االطمئنان عىل أمواهلم ما دام أن 

ثقتهم يف البنوك األجنبية أكثر من غريها.
للنتائج،  حساب  دون  اخليال  من  رضب  عثامن  أخ  يا  أوردته  ما  أن  أعتقد  عباس: 
بل اسمح يل أن أقول إن أسلوبك يف مناقشة املوضوع هدم القتصادنا املبني عىل الثقة 
ما  تدرك  املحلية  البنوك  أن  شك  وال  البنوك،  هذه  من  والتمويل  البنكية  والتعامالت 
أرشت إليه وتعمل جاهدة إلرضاء املسامهني والتوافق مع األنظمة االستثامرية، ولعل 
سالمة  عىل  دليل  أكرب  الوطن  داخل  االستثامر  يف  الراغبة  األجنبية  الرشكات  كثرة 

وأسلوب االستثامر والتمويل، ولكن أعتقد لو أننا فكرنا بأسلوب آخر مثل:
أـ غربلة وحتديث أنظمة االستثامر يف الداخل واخلارج واختيار األفضل، أقصد أنه ال 
يمنع من املشاركة يف مناقشة هذه األنظمة املالئمة للرشكاء األجانب ووفًقا ملقرتحاهتم، 

املهم أن نكسبهم للعمل يف بالدنا، وبعدها كام يقال: هلا ألف حاّلل.
املحلية  للرشكات  مشاريعها  استثامرات  يف  املجال  الدولة  تفسح  عندما  ـ  ب 
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البالد ومن  واألجنبية وبرشوط ميرسة سوف يكون هناك منافس، نجدها من صالح 
صالح املستفيدين منها، بل سوف تعالج مسألة التوظيف والتدريب.

ج ـ بالدنا - واحلمد هلل - أنعم اهلل عليها بثروة الزيت )البرتول(، واألوىل أن توطن 
األهم  وهو  ثم  وتكريًرا،  واستخراًجا  استكشاًفا  الياء  إىل  األلف  من  البرتول  صناعة 
واخلارج،  بالداخل  املصنعني  جلميع  املجال  وفتح  الزيت  ملستخرجات  املصانع  إنشاء 
املهم أن تكون بالدنا موطن صناعة البرتول ومشتقاته، وإن كان للدولة - حفظها اهلل 
- السبق يف رشكات سابك وكذلك السبق للمواطنني يف إنشاء بعض من املصانع؛ فإننا 
تتاح للرشكات  الصناعة بحيث  التي ترتقي هبذه  املناسبة  نزال بحاجة إىل األرضية  ال 
األجنبية ذات اخلربة والتقنية جلب رؤوس أمواهلا إىل بالدنا واالستثامر هبا، وال ُيمنَع 
من تسهيل هذه االستثامرات وترغيب اآلخرين يف العمل يف بالدنا، طبًعا سوف تكون 
جمااًل لتدريب وتوظيف أبنائنا، وسوف نرى املستقبل أن تكون هذه الصناعة أحكمت 

ورسخت وأصبحت من مقومات اقتصاد البلد.

يف هذه اللحظة التفت األخ عثامن إىل عباس وقال له:

تنـــــاديلقـــد أسمعـت لـــو ناديـت حيًّــــا ملـن  حيـــــاة  ال  ولكـــن 

وأعتقد أنني وأنت سوف ننضم إىل رأي األخ عمر.
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حديث المجالس

الخيار بين التقنية والسعودة

- من يسبق من: السعودة أم التقنية؟
- كم نسبة الشباب التقني باململكة؟

- كم نسبة احلاجة إىل األعامل التقنية؟
العامة  الثانوية  مستخرجات  إىل  العلمية  العامة  الثانوية  مستخرجات  نسبة  كم   -

األدبية؟
- كم تكلفة دراسة الشاب التقنية مقارنة بالدراسة النظرية؟

- هل نحن بحاجة إىل األعداد اهلائلة من خرجيي األقسام األدبية سواء يف املرحلة 
الثانوية أو يف املرحلة اجلامعية؟

- هل األقسام العلمية - سواء يف املرحلة الثانوية أو يف الكليات أو املعاهد - كافية 
وحاجة البالد خالل اخلطط اخلمسية املقبلة؟

بالتجهيزات  املطالبة  أم  للسعوديني  التوظيف  نسبة  بزيادة  املطالبة  األفضل  هل   -
بآليات احلصول عىل التقنية؟

- هل األنظمة وحب الذات سبب يف هذه املشاكل؟
من خالل الكمكمة واهللهلة فلنسبح يف بحر حديث املجالس.

عباس: ما يندى له اجلبني ويقلق احلال أن نرى بعض أبنائنا هبذه الصورة املخجلة، 

صحيفة اليوم
1424/02/02 هـ
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امللبس  يف  الوافدة  سلوكياهتم  بعض  حتى  أو  النافعة  العلوم  عن  انرصافهم  يف  سواء 
وقضاء الوقت والتسكع يف املقاهي والشوارع، ولسان احلال يقول: شباب ُقنَّع ال خري 

فيهم ... وبورك يف الشباب الطاحمينا 
عمر: قد تكون هذه فرتة املراهقة، وبعد ذلك متر إن شاء اهلل بسالم وال يصح إال 
فأمامهم األقسام األدبية يف  العلمية،  أبناءنا ال يالمون عىل توجهاهتم  الصحيح، لكن 
الثانوية العامة وهي سهلة وال تريد العناء والتفكري، وهؤالء - كام سبق وأشري يف بعض 
الصحف - يشكلون 70% من مستخرجات التعليم، بمعنى أن 70% من طاقة الوطن 
الشابة موجهة إىل تعليم - اسمحوا يل أن أقول - غري نافع وغري جمد لتقدم البلد، ولدينا 
من األدباء والشعراء والكتاب ما جيعل صحفنا تزداد صفحاهتا كل يوم، ولكن... هل 
نحن بحاجة إىل هذه األعداد من خرجيي األقسام األدبية سواء يف الثانويات أو الكليات؟ 
أليس هناك تنسيق بني التعليم بجميع أنواعه ووزارة التخطيط؟ وملاذا هذا الغياب غري 
املقبول؟ وملاذا قبلنا بمثل هذا الوضع الذي سبب لنا بطالة نحن سببها وليس الغري؟ 
أمل يكن معلوًما أننا بحاجة إىل تقنني يف خمتلف أنواع التخصصات العلمية؟ أليس إنتاج 
أن  التعليم جيب  أن  ذلك  البالد؟ ومعنى  يزيد عىل 80% من دخل  ما  يشكل  البرتول 
يوجه وفًقا هلذا املورد األول، واملهم... ملاذا هذا التكدس يف الوظائف احلكومية حتى 
تعطياًل  أليس هذا  املائة من عاملته؟  أو ثالثني يف  إدارته بعرشين  أصبح بعضها يمكن 

ملعطيات الدولة وهو اإلنسان وكذلك االستفادة من العاملة؟
عثامن: خفف الوطء يا أخ عمر، فام أظن إال أن هذه املشاكل من تلك املحن، وأمهها 
التخطيط السليم الذي ُيبنى عىل معلومات حارضة ألجل احتياجات مستقبلية، وأظن 
أن الدولة تنبهت إىل هذا األمر، ومع وجود وزارة التخطيط فإن األمر قد تعداها إىل 

حلول عاجلة ال تنتظر مرئيات الوزارة.
املعاهد  فتح  يف  املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  املؤسسة  نشاط  مثاًل  خذ 
للتدريب  فهد  بن  حممد  األمري  ومركز  البرشية  املوارد  صندوق  وكذلك  والكليات، 
ونشاط غرفة الرياض يف التدريب، وكذلك بعض األنشطة لدى بعض الرشكات مثل 
السعودة  موضوع  عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  َتَبنرِّي  ذلك  من  وأهم  وسابك،  أرامكو 
والتدريب والتوظيف، وهذه كلها مؤرشات نحو األفضل، دعونا نكن متفائلني ولننتظر 

سنتني أو ثالًثا، فام حدث من تطورات إجيابية تبرش باخلري.
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كم  تعرف  أن  بالرضورة  وليس  البطالة،  موضوع  استعرضنا  أننا  لو  أمتنى  وكنت 
نسبتها باململكة ألن هذا األمر كثر الكالم فيه حتى أصبح كأنه املوضوع األهم، لكن 

التفكري اجلدي واملثمر هو كيف نستطيع أن نقيض أو نخفف من هذه األزمة.
وكيف نلغي مجلة: »توجد وظائف شاغرة«.

عباس: أنا أقرتح:
- مسألة التقنية حتتاج إىل مادة؛ لذا جيب أن نطالب البنوك باملسامهة يف هذا املجال 
التقنية،  عن طريق إعطاء قروض ميرسة وبدون فوائد ملراكز التدريب املهنية وكليات 

د هذه القروض من خزينة الدولة عىل فرتات مناسبة. وُتَسدَّ
- أن تساهم رشكة أرامكو السعودية مع مراكز التدريب وكليات التقنية وأن تفتح 

جماالت التعليم املتخصص يف صناعة مشتقات البرتول.
عمر: أنا أرى:

- أن تقوم وزارة املعارف بإغالق فصول الثانوية العامة األقسام األدبية ولو كتجربة 
ملدة مخس سنوات، واختيار إما حتويل ميزانية هذه الفصول إىل املراكز املهنية وكليات 
التقنية، أو أن تتعاون مع هذه املراكز يف تغيري املناهج األدبية إىل مناهج علمية تتناسب 

مع احتياج السوق املحيل.
- أن تشجع املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني القطاع اخلاص بفتح معاهد 

مهنية وكليات تقنية، بل أن تقوم بدعم هذه القطاعات ومتويلها وتذليل أي عقبة أمامها.
عثامن: أنا أقرتح:

ونمط  أسلوب  بإعادة  نطالب  وأن  التخطيط،  األسلوب يف  هذا  نستمر عىل  أال   -
التخطيط يف بالدنا؛ ألن املالَحظ أن التخطيط يف جهة واجلهات املنفذة يف جهة أخرى، 

وأقرب مثال مستخرجات التعليم.
احلكومية  واإلدارات  الوزارات  يف  التخطيط  أقسام  مجيع  تعيد  أن  أقرتح  أيًضا   -
دراسة أوضاعها، وأال تكون جهات استشارية ليس هلا من األمر يشء، حتى إن بعضها 

وصل إىل درجة أن أصبح - كام يقال – »تكية« للموظفني غري املرغوب فيهم.
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الوزير ... الخلف

العزيز الكريم أن حيفظ بالدنا من كل مكروه، وأن جيزي والة األمر  بداية، ندعو 
خري اجلزاء، وأن جيعل يف التشكيل الوزاري اجلديد النفع لصالح البالد والعباد.

تقول املصادر إن 95% من املواطنني ينتظرون سامع األسامء اجلديدة ألجل معرفة 
الوجوه اجلديدة ثم تقف الرغبة عند هذا احلد، فهي ال تريد أن تفكر، ويكفي معرفتها 
ويرضبون  يناقشون  الذين  هم  الباقية   %5 الـ  وأن  وزير(  وجاء  وزير  )ذهب  بحكمة 
أمخاًسا يف أسداس، وتبدأ بنرش صحائف الوزراء السابقني، وهنيًئا ملن كانت صحيفته 

خالية، ولكن رضا الناس غاية ال تدرك.
لذا فإن الوزراء - أعاهنم اهلل - أمام خضم من األطروحات والتوجهات، إن سلم 
منها السابقون فأمامهم أحداث 11 سبتمرب واحتالل أفغانستان والعراق والتهديدات 
املستمرة والتوجهات الربملانية الديمقراطية يف البلدان املجاورة، إضافة إىل أن مواطن 
الفرتة السابقة خمتلف متاًما عن مواطن الفرتة احلالية، فمعايشة هذه النقلة النوعية أمر 
جيب عىل الوزراء اجلدد وحتى ممن استمروا يف أماكنهم أن يأخذوا هبا، واملواطن لن يعذر 
ا وعمليًّا،  أحًدا منهم إن وجد التقصري والنظرية البريوقراطية الكالسيكية املمقوتة إداريًّ
ومقولة »حسب النظام واالعتامد« ال تكفي، وكذلك تشكيل اللجان والروتني اململ، 
كل هذه أصبحت غري مقبولة، بل ومستهجنة، هذا إىل جانب أن الشارع السعودي بام 

صحيفة اليوم
1424/03/01 هـ
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احلكم  أسلوب  الفاعلة يف  الوطنية  املشاركة  بأسباب  تأخذ  عليه من حكومة  اهلل  أنعم 
وجملس الشورى والتوجيهات نحو تلبية تطلعات املواطن، كل هذه جعلت املسؤولية 

عىل مجيع الوزراء خمتلفة عن السابق.
وكام ذكرت فإن )وكالة يقولون( قد استعرضت ما قد يسأل عنه الشارع السعودي، 
وعندما أقول الشارع السعودي فإننا جيب أن نخرج من بوتقة ضيقة األفق إىل املشاركة 

واإلحساس الوطني العام، فهناك من يقول:
ُتنرَش صحائف الوزراء السابقني وأن نعرف ماذا قدموا للبالد، وإن كان  أمتنى أن 
وال بد أن تكون حتت مظلة جملس الشورى، فأضعف اإليامن أن تعلن عىل املأل، هذه 
بال شك سوف تعطي املواطن الوضوح التام عن الوزير ووزارته، وتعطي أيًضا مؤرًشا 

للوزراء اجلدد أهنم سوف ُيسألون عن أعامهلم.
الثاين يقول: أمتنى أن تكون والية الوزير أربع سنوات؛ ألن التجربة يف التشكيالت 
السابقة تدلل عىل أفضلية االكتفاء بالسنوات األربع األوىل، أما السنوات األربع الثانية 

فهي مدعاة الستمرارية نمط مماثل، وألن جتربة التجديد مل تأت بجديد.
دوا عىل  الثالث يقول: كنت أمتنى أن يكون االختيار من غري األكاديميني؛ فهؤالء تعوَّ
نمط يف حياهتم، وسكناهم خيتلف عن بقية املواطنني، وأن يؤخذ بأصحاب التجارب 
كتهم احلياة واستفادوا من دروسها، فهؤالء أقرب إىل املواطن ويمكن أن تكون  ومن عرَّ

التجربة السابقة كافية للحكم.
الرابع يقول: أرجو من الوزراء اجلدد احلذر من التصاريح والوعود اإلعالمية؛ فهذه 
س احتياجات الناس من خالل زياراهتم  أثبتت فشلها، ويكفينا نزوهلم إىل الواقع وتلمُّ
الشخصية واملفاجئة، وليس من خالل زياراهتم فروع وزاراهتم التي غالًبا تضيع فيها 
أمام  اليوم  فنحن  واملجامالت،  التقارير  وإعداد  واللجان  االجتامعات  بني  احلقيقة 
حتدٍّ جيب أن نثبت فيه أن مقوماتنا الدينية والتارخيية وأصالة جمتمعنا ودولتنا هي خري 

املوجود.
بزيارة  ابتهاًجا  والقعدان  اخلرفان  املوائد وذبح  بنرش  التكليف  إىل  كذلك ال حاجة 
نلغي  أن  أمنياته  إحدى  يف  أحدهم  قاهلا  الوزير،  السيد  كلمة  واألخرية  الوزير،  السيد 
كلامت التبجيل والتعظيم مثل صاحب املعايل واالكتفاء بكلمة السيد، وألن بلدنا بعد 
عباءته  من  خيرج  الذي  الوزير  يريدون  هم  اللقب،  هذا  حيمل  بمن  تغص  فرتة سوف 



 360 

أنا والصحافة وربع قرن

ويلتقي مع الناس ويشاركهم يف مشاكلهم، وأال يعتمد عىل التقارير التي تصله وعباءته 
بإحساسهم  الذي حيس  الوزير  يريدون  أثناء عمله ويف مكتبه اخلاص، هم  عليه حتى 

ويتفاعل مع مشاعرهم.
املالية  وزارة  أن  دام  ما  رس(  )مكانك  يشء  كل  قال:  تشاؤًما  أكثر  وكان  اخلامس 
ووزارة اخلدمة املدنية تتحكم يف كل صغرية وكبرية يف كل وزارة، فالوزير ال يستطيع 
والعقاب ال  الثواب  مبدأ  أو حياسب موظًفا ألن  يكافئ  أو  يعني  أو  ينقل  أو  يلغي  أن 
يملكه، كذلك فإن أي مشكلة مالية ال يستطيع أن جيد هلا حالًّ إال بعد استئذان وزارة 
املالية، وكأن هاتني الوزارتني ترجعاننا إىل نصف قرن مىض عندما كانت وزارة املالية 
)أم الوزارات(، وأخرًيا فإن لكل وزارة ظروفها ونظامها، وقد يكون ما ذكر غري مقبول 
من البعض، ولكن هذه نظرة املواطن التي جيب أن نحرتمها مهام كان فيها من هضم 
حق أو إجحاف لوزارة ما، فهذه الوزارات هيأهتا حكومتنا الرشيدة من أجل املواطن 

وحتقيق تطلعاته.
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هل جاء دور البكاء على أوبك ؟

وتوقعهم  املنطقة  يف  األمريكية  األطامع  من  حتذيرهم  جيددون  االقتصاد  خرباء 
أطامع  أن  وخاصة  العراق،  احتل  أن  بعد  دوالًرا   15 إىل  النفط  برميل  سعر  بتخفيض 
إذ هتدف فيام هتدف إىل تغيري  املنطقة تفوق ما هو ظاهر حاليًّا؛  األمريكان يف مقدرات 
شكل النظام السياس يف دول املنطقة بام خيدم األهداف اإلرسائيلية واألمريكية )هكذا 

جاء يف إحدى الصحف املحلية(.
ويقول خرباء االقتصاد: إن انفراط عقد نظام احلصص ملنظمة أوبك يف الوقت الراهن 
يمكن أن يوجد مشاكل متعددة لالقتصاديات اخلليجية، خصوًصا أن تلك االقتصاديات 
تعتمد عىل النفط يف اقتصادياهتا الوطنية، وخبري آخر أشار إىل أن من اخلسائر املتوقعة َفْقد 
حوايل عرشة ماليني فرصة عمل يف الدول العربية، وسوف يؤدي انخفاض سعر البرتول 
إىل مزيد من البطالة وفقدان فرص العمل، بل األشد من ذلك أن دول املنطقة ستشهد 
نزوًحا لرؤوس األموال من هذه الدول إىل اخلارج، وقد بدأت بالفعل البنوك السويرسية 

محالت جلذب هذه األموال.

صحيفة اليوم
1424/03/08 هـ
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ثم أورد التقرير أن أمريكا ترغب - من خالل احتالل العراق واحتكار برتوله - يف 
تعويض خسارهتا من الزيادة املرتفعة يف سعر الربميل، خاصة أن العراق يمتلك احتياطيًّا 
يقدر بحوايل 112 مليار برميل، كام أنه يمكن ضخ من 10 إىل 12 مليون برميل يوميًّا.

وكان رئيس أوبك عبداهلل العطية قد توقع أن حتظى أسواق النفط بإمدادات وفرية قد 
متهد الساحة النخفاض حاد يف أسعار النفط بمجرد انتهاء احلرب التي قادهتا الواليات 
املتحدة األمريكية ضد العراق، كام توقع أن تؤدي اإلمدادات الفائضة يف األسواق العاملية 
إىل اهنيار أسعار النفط بمجرد انتهاء العمليات احلربية؛ وهذا بدوره يؤدي إىل مزيد من 
األمريكان  الغزاة  باستيالء  الكربى  الطامة  تأيت  ثم  العام،  التدهور  من  ومزيد  البطالة 
العراق، وطبًعا هذا له تداعياته يف السيطرة عىل  النفط يف  آبار  ومعهم الربيطانيون عىل 

كمية اإلنتاج.
احلرب  نتيجة  تنتظر  األوبك  منظمة  كانت  هل  نفسه:  يفرض  الذي  السؤال  يبقى 
لتنتهز فرصة ما بقي من عمرها؟ أم أهنا تنظم أمرها قبل انفراط العقد ثم تصبح جمربة 
وبدون خيار عىل االنصياع سواء لرغبة األمريكان أو للظروف املجربة لتدين األسعار؟ 

أم أهنا سوف تلعب لعبة العرض والطلب وتستفيد من متيُّز نفطها؟
كل هذه التداعيات، بل املالحم املؤملة التي نرجو اهلل - سبحانه وتعاىل - أن خيرجنا 
منها ساملني تدعونا إىل التفكري واجللوس مع أنفسنا جلسة نفطية وحماسبتها عىل السياسة 
نبحث  بأن  وذلك  درجة،  أقىص  إىل  منه  نستفيد  درًسا  احلرب  هذه  واعتبار  البرتولية، 
عن البدائل مهام كربت أو صغرت يف استخدامات مشتقات النفط؛ ألنه من املعلوم أن 
الصناعات التحويلية ذات املنشأ الوطني املبني عىل املنتج الوطني وباأليدي الوطنية هي 
القاعدة األساسية يف السياسة البرتولية املستوطنة، خذ مثاًل الصناعات اخلفيفة املعتمدة 
عىل النفط، هذه هلا تأثريات عظيمة يف استقرار وتوطني الصناعة ويف التمويل والقروض 
ويف سهولة الدفع، وأهم من ذلك تشغيل األيدي العاملة وتدريبها، بل سنجد املنافس 
ورسيعة  التخزين  وسهلة  التسويق  سهلة  ألهنا  الصناعة  هذه  مثل  يف  الراغب  األجنبي 
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العائد املادي، بل سوف تتعدى إىل أن تصبح موروًثا هلذا البلد حيافظ عليه وينميه جيال 
النفط بالشكل الذي  يتأثر بمسألة بيع  بعد جيل، وهذا املوروث الصناعي اخلفيف لن 
يؤثر يف اقتصاد ومعطيات وإنجازات الوطن، كذلك لن يتأثر بأي تكتالت أو مؤثرات 
ا لالقتصاد الوطني وفرصة ثمينة الستغالل النفط  خارجية، بل سوف يكون رافًدا قويًّ
علامء  تساؤالت  من  أخفف  وحتى  واخلارجي،  املحيل  السوق  إىل  منبعه  من  الوطني 
إشكاليات  لنا  تسبب  قد  التي  وفتاوهيم  أسئلتهم  أكثر  وما  واملايل،  الصناعي  االقتصاد 
نحن يف غنى عنها )قد تكون هذه رؤية خاصة فقط(، أقول هلم: أال يكفي أن اقتصاديات 

دول اخلليج العريب تعتمد من 80% إىل 90% عىل إنتاج وتصدير النفط؟
نرجو العزيز الكريم أن يأيت اليوم الذي نقول فيه إن اقتصادنا يعتمد بنسبة 80% عىل 

منتجات ومشتقات الصناعات التحويلية لنفطنا الوطني وليس عىل التصدير.
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رحم اهلل عميد أسرة القصيبي

املنطقة الرشقية علاًم من أعالمها وشخصية هلا  فجر األحد 1424/3/10 فقدت 
مكانتها العالية يف النفوس، لقد فقدنا شيخنا عبدالعزيز بن محد القصيبي، ذلك الرجل 
الذي كام عهدناه متواضًعا مل تؤثر فيه املادة أو املكانة، أحب الناس وأحبوه، كان واحًدا 
عندما  تشعر  حميَّاه.  تعلو  دائاًم  االبتسامة  وغنيهم،  فقريهم  وكبريهم،  صغريهم  منهم، 
حتادثه أن بينك وبينه عالقة هلا سنني طويلة؛ وذلك من تواضعه وحسن أخالقه واستامعه 

لكالم اآلخرين بتأنٍّ ورغبة يف احلديث.
واحرتام  الناس  وحمبة  اجلم  التواضع  أوهلا  كثرية،  بصفات  الرجل  يتصف  كذلك 
اآلخرين، ثم العطف عىل الفقراء واملحتاجني، واكتساب خربة اقتصادية أفاد منها بالده 

من خالل جتاربه وخرباته.
يف مدينة اخلرب - وهي مدينته الغالية - كان يتجول بصفة مستمرة؛ وألنه يتفقد كل 

تطور يف هذه املدينة، لذا حق علينا أن نرد له بعض الوفاء بتسمية أحد الشوارع باسمه.
بوفاته ترك فراًغا قل أن يوجد إال عند أمثاله من أهل الوفاء والصدق واألمانة، عرفته 
قبل مخس وثالثني سنة، وكلام قرصت يف زيارته اتصل تليفونيًّا عاتًبا عيّل يف التأخري عن 
العلوم  خمتلف  يف  منه  يستفاد  معني  ألنه  اجللوس  ألطلت  عليه  أثقل  أنني  ولو  زيارته، 

صحيفة اليوم
1424/03/11 هـ
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منهجه  عىل  يسريون  استثناء  وبدون  جتدهم  لذا  أرسته  يف  املحبة  هذه  زرع  واخلربات. 
وأسلوبه.

ن مآثر وخربات وأعامل هذا الرجل؛ ألن يف ذلك  أرى أن أرسته عليها واجب أن تدورِّ
فائدة عظيمة ملن يأيت بعد ذلك.

رمحك اهلل يا أبا سعود وجعل مثواك جنات النعيم، وجزاك اهلل كل خري عىل أعاملك 
التي تعملها وبصمت ألجل العزيز الكريم.
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حديث المجالس

خبير الفقراء

حول ما نرش بشأن االستعانة بخبري دويل لدراسة الفقر يف السعودية بإحدى الصحف 
املحلية، وأن من مهام هذا اخلبري وممثل برنامج األمم املتحدة اإلنامئي وضع تصور أويل 

لإلطار العام لإلسرتاتيجية الوطنية ملعاجلة الفقر.
وألن وزارة العمل والشؤون االجتامعية عىل رأسها رجل فاضل له حمبته وتقديره 
واحرتامه هو د. عيل إبراهيم النملة، وألن رجال هذه الوزارة من املشهود هلم بالوفاء 

واإلخالص، لذا أرجو املعذرة من هذا العتاب وهو عتاب املحب:
وإعطاء  الغسيل  لنرش  رضورة  هناك  فهل  بعيوبنا،  وأعلم  بمشاكلنا  أعلم  نحن 
أو  نفهم  مما  أكثر  ويفهمون  سحرية  عصا  بأيدهيم  هؤالء  وهل  لآلخرين؟  املعلومات 
حتى يعتقد أهنم سوف حيلون مشاكلنا أكثر مما سوف نقوم بحله من مشاكل؟ وهل من 
الرضورة أن تعرف هذه اللجنة فقراءنا يف جيزان ويف األحساء ويف تبوك ويف وسط نجد 
ويف الربع اخلايل؟ أليست أرقاًما ُوضَعت من ِقبل الوزارة وتعطى هلم؟ أال يوجد هناك 
املشكلة  أبناؤنا من هذه  وأين  أو مستقباًل؟  املعلومات حارًضا  خطر من ترسيب هذه 

البسيطة؟

صحيفة اليوم
1424/03/22 هـ
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هل تريد الوزارة تعريف الفقر؟ خذها من فم الصبي الصغري، سمع صبي فقري امرأة 
يف جنازة تقول: يذهبون بك إىل بيت )القرب( ليس له غطاء وال وطاء وال عشاء وال غداء 

وال رساج. فقال الصبي: يا أبِت إهنم يذهبون بَك إىل بيتنا.
وإن طلبت تعريف الفقري فهو ذلك اإلنسان الذي ال مال له، بل هو أول املستحقني 

الزكاة من الثامنية، تريد تعريًفا آخر للفقر، يقول الشاعر محيدان الشويعر:

مــــوسى أبــــو  اجلــــوع  بالــــحجــرةلــقـيت  بـيـت  لـــــه  بــــاين 

وســـــمـال قطـــــعـيه  مــــــنيـــقر ظـــــهــرهعلــــــيه  وبشـــيت 

وإليك تعريف الفقر من أحد شعرائنا القدامى:

تقــــلبدع عنك عـذيل مــا من العذل أعجب حـــال  بعـد  حــال  والبد 

مرحًبــا يقــولون  عمي  بنــو  ا مــات َمْرحـبوكــان  ـا رأْوين ُمـْقــرِتً فلـماّ

حلــــاجـة يغــدو  حـني  مقـــال  النـــاس مذنبألن  يلقى من  إىل كـل من 

وإن كان القصد كيف ينفق املائة مليون ريال، فإن قوت ستة شهور من األرز والدهن 
والسكر والشاي واحلليب سوف حتتاج إىل مائة مليون أخرى.

وإن كان القصد عمل إسرتاتيجية الستثامر املائة مليون ريال وما يأيت الحًقا، فخذها 
مني إسرتاتيجية اقتصادية عاجلة، وبإذن اهلل مضمونة بام ال يقل عن 15% من األرباح 
السنوية، سواء بتسليمها لنا أو ملن تثقون به من جتار العقار؛ لذا فإن االستعانة بأجانب 
يدرسون أوضاع فقرائنا أو يضعون لنا إسرتاتيجيات وطنية ملعاجلة الفقر أمر ال نقبله 

وال حتى تقبله وزارة العمل ألهنا عزيزة علينا وثقتنا هبا ال حدود هلا.

وألن حكومتنا الرشيدة - أعزها اهلل وجعل اخلري عىل يدهيا - حريصة عىل معاجلة 
أخرى مع صندوق  وقفة  فإن يل  قادرة،  اهلل  بإذن  الفقر وأسبابه وطرق عالجه، وهي 

الفقراء يف جلسة قادمة ونرجو العزيز الكريم أن حيقق األهداف.

قلــــته بعد  يـومــا  املــال  يكــثر  ويكــثر الغـصن بعد اليبس بالـــورققد 
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صندوق الفقراء
الفقر... تلك الكلمة املمقوتة التي لو كانت رجاًل لقتلناه، الفقر... والفقري هو ذلك 

الرجل الذي يصف له ويقول:
وضـــاقت علــيه أرضــه وسـمــاؤهإذا قـل مـــال املــــرء قـل حيــــاؤه

أقـــــدامــه خــــــري لـــه أم وراؤهوحــار واليدري وإن كــان حازًمـــا

ولدينا  الكلمة  هبذه  نقبل  وهل  له،  مال  ال  الذي  املعدم  الرجل  ذلك  الفقري... هو 
أن ننرشها عىل صحفنا  الدنيا؟ وهل هناك رضورة  الدنيا وأغنى رجال  أكرب جتارة يف 
وجمالتنا؟ أم أن هذا شأن نعاجله هبدوء وبعقالنية، وعندما تظهر نتائج أعاملنا نستطيع 

أن نفاخر بام قمنا به ملعاجلة الفقر وأسبابه.
بعبارة لطيفة مقبولة،  الفقراء  أزال - أن نستبدل كلمة صندوق  كنت أمتنى - وال 

حتى الفقري ال خيجل منها أو حني تشري األصابع إليه بالفقر.
دعم  باإلمكان  فإنه  اخلريية؛  اجلمعيات  إعانات  شملتهم  ممن  هم  الفقراء  وألن 
اجلمعيات اخلريية وختصيص املساعدات ملعاجلة أوضاع الفقراء، لكن األهم من ذلك 
ا وهي اإلسكان، وجعلنا الرتكيز  لو أننا بدأنا بمعاجلة مشكلة الفقراء من زاوية مهمة جدًّ
بعد  وذلك  الفقر،  صندوق  كلمة  واستبدلنا  ُبعدها  هلا  التي  املهمة  الزاوية  هذه  عىل 

االستئذان من خادم احلرمني الرشيفني بإطالق اسمه عىل هذا الصندوق وليكن مثاًل:
)مرشوع امللك فهد لإلسكان اخلريي(.

سهلة  وبآلية  الوجود  حيز  إىل  وإخراجها  الفكرة  هذه  بلورة  يف  نجحنا  أننا  أعتقد 
املرشوع،  هذا  واستمرار  إلحياء  النقاط  من  بعًضا  القارئ  عزيزي  وإليك  ميرسة، 

خصوًصا أن اإلسكان اخلريي من أهم رضوريات ومتطلبات حارضنا.
للفقراء يف  به  نظام ولوائح خاصة  املائة مليون إىل هذا املرشوع ووضع  نقل  أواًل: 

احلياة.
ثانًيا: يكون يف كل منطقة وحمافظة ومركز جلنة خاصة جلمع التربعات هلذا املرشوع 
املنطقة  أمري  برئاسة  وتكون  مدينة،  كل  وجتار  التجارية  الغرف  فيها  وتشرتك  اخلريي، 

وحمافظ املدينة ورئيس املركز.
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تنافس  هناك  ويكون  نفسها،  للمنطقة  تبقى  منطقة  كل  وصدقات  تربعات  ثالًثا: 
بني املناطق يف هذا املرشوع، ويتوج يف هناية كل سنة باحتفال يضم مجيع أمراء املناطق 

واملحافظني.
عليها  للبناء  وذلك  املرشوع  هلذا  الدولة  وأمالك  للبلديات  توجيه  يصدر  رابًعا: 
واستثامرها، وكذلك يكون من حق هذا املرشوع اخلريي بيع بعض األرايض واالستفادة 
من قيمة البيع يف البناء، علاًم بأنه يوجد الكثري من أمالك الدولة لدى البلديات واملالية 

يمكن االستفادة منها، وأعتقد أن هذا املرشوع الوطني هو من أهم احتياجات بالدنا.
مسألة  فلنوقف  إَذن  اخلريي؛  املرشوع  هذا  إىل  احلاجة  أشد  يف  إننا  حيث  خامًسا: 
داخل وخارج  اخلريية  للجمعيات  التربعات  املساجد جلمع  أمام  والوقوف  التربعات 
البالد، ولنجعل احلملة خاصة هبذا املرشوع الوطني بجانب الرتكيز يف خطب اجلمعة 

عىل أمهية هذا املرشوع واحتياج بالدنا إليه وأنه صدقة جارية هلا أجرها بإذن اهلل.
اخلريية  السكنية  املجمعات  بإنشاء  التربع  عىل  واملورسين  التجار  حث  سادًسا: 
وتسميتها بأسامئهم، بل جيب تكريمهم وتشجيعهم واالعتزاز هلم هبذا العمل اإلنساين 

الطيب.
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حديث المجالس

هيكلة الهيكلة

حيث إن موضوع إعادة اهليكلة بدأ خيرج إىل السطح، أو لنقل من مكاتب املسؤولني 
أنه رأي متأخر، حيث مل  الرأي ولو  إبداء  لنا احلرية يف  أن  إىل الصحافة، ومعنى ذلك 
يبق من السنوات الثالث املقررة لدراسته إال ثالثة شهور، وهذه حالة من التسرت غري 
املربر مع أننا نحارب التسرت، وحتى اآلن مل نتمكن من القضاء عليه، لكن حالتنا هذه 
تستوجب املشاركة الوطنية؛ ألن إعادة اهليكلة تكون ألجل الوطن واملواطن ال لوضع 
حلول ملشاكل مرتاكمة مىض عليها أربعون سنة من آخر دراسة قامت هبا رشكة فورد، 

وحسب معلومايت فإن معظم دراسات هذه الرشكة أودعت يف الرفوف العلوية.
وعىل أي حال، أطرح بعًضا من األفكار من واقع املعايشة: ليس بالرضورة أن يتم 
إرباًكا  يسبب  سوف  ذلك  ألن  الدولة؛  قطاعات  مجيع  عىل  الدراسة  ونطبق  اإلعالن 
القطاعات  النظر يف  املجدي  من  يكون  وقد  الدراسة،  نتائج  متابعة  القدرة عىل  وعدم 
عندما  فمثاًل  )السعودة(،  واإلحالل  التعليم  أقصد  املواطنني،  يف  املبارش  التأثري  ذات 
واملدارس  املهنية  والكليات  واملعاهد  اجلامعات  وأنواعه  فروعه  بكافة  التعليم  ينظرِّم 
العامة، فإن كل ما له شأن بالتعليم سينضم حتت قطاع واحد، ثم يأيت التوجيه بتأجيل 

صحيفة اليوم
29 /1424/03 هـ
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وليكن  التقني،  التعليم  إىل  والتوجه  النظرية  والكليات  األدبية  للثانويات  فصول  فتح 
الصناعات  البرتول وخاصة  أقصد توطني صناعة  البرتويل،  التخصص  نوع من  هناك 

اخلفيفة ال التصدير فقط.
فام دام الدخل القومي من البرتول يمثل 80% أو أكثر، فمن الواجب توجيه التعليم 
املالئم هلذه الصناعة، وأعتقد أن جتربة ستني سنة كافية للحكم بعدم فاعلية سياستنا يف 
توطني صناعة البرتول، كذلك سيكون األمر مفيًدا عندما يكون التعليم بكافة أنواعه 
لدى سلطة واحدة يمكن أن توجهه حسب االحتياج، وال نريد االستمرار عىل مقولة 

أن 75% من مستخرجات التعليم غري نافعة.
مواطن اليوم غري مواطن األمس؛ لذا فإن أي خلل أو مساس بمصاحله سوف تكون 
له آثار عكسية وخطرية، لذا أرجو وألح بالرجاء احلذر من هذا اجلانب، خصوًصا أن 
ا، وأن  باململكة كام يقال هبط من 24000 دوالر إىل 6000 دوالر سنويًّ الفرد  دخل 
الرأي  استطالع  حبذا  ويا  واللوائح،  املميزات  ببعض  التضحية  تتطلب  اهليكلة  إعادة 
من جمموعة خمتلفة من املوظفني واملواطنني، وسوف تكون مؤرًشا لقبول الدراسة من 
عدمه، ولربام لو أعطي هذا اجلانب ملكاتب اخلربة اإلدارية باململكة وكلفت بعمل مسح 

كامل لتغريت كثري من املفاهيم.
لة، تعلمون أن طبيعة البرش - مهام  * مع احرتامنا وتقديرنا للوزراء وللجان املشكَّ
كان مستوى الثقافة - عندما تكون الدراسة تشمل أجهزهتم فال بد أن يكون هناك نوع 
أن نكون مثاليني  تعريفنا )مراعاة اخلاطر(، وال حيتاج األمر  املجامالت، وحسب  من 

ونبعد هذا االحتامل؛ لذا ال يمنع أن نستفيد من بيوت اخلربة العاملية وهذا له أسبابه:
أ- ما دمنا سوف ننضم إىل منظمة التجارة العاملية -وهذه هلا هيكلتها وأنظمتها-

فلنجعل الدراسة مرة واحدة ولنسلم من أي عيب يف دراستنا.
ب- أن نبعد االحتامالت واالنتقادات التي توجه إىل دراستنا ما دمنا استفدنا من 

آخر ما وصلت إليه التنظيامت الغربية والرشقية.
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ج ـ مشاركة أبنائنا يف هذه الدراسة ويف بلدان الغرب والرشق هلا إجيابياهتا من حيث 
تكوين خربة جديدة، ونقل تنظيامت ونامذج مطبقة وجمربة وأعيدت دراستها وهيكلتها 

حتى استقرت عىل اليشء املناسب، فلامذا نحرم أنفسنا من هذه اخلربات؟
د. مسألة التدرج يف التعديالت اهليكلية سوف جتعل املواطن أكثر اهتامًما والتصاًقا 
بتنظيامت أجهزته، إضافة إىل أن الدولة سوف تتضح هلا سلبيات تطبيق اهليكلة؛ وهذا 
بالتايل جيعلها تتنبه إىل املراحل الالحقة يف إعادة اهليكلة، خصوًصا أن نتائج تطبيق إعادة 
مدى  يثبت  حتى  سنوات  إىل  حيتاج  األعامل  دليل  وإصدار  األنظمة  تعديل  أو  اهليكلة 
جدواه ونفعه، وما ورد بموضوع أنظمة التشغيل والصيانة فهذا - حسب معلومايت - 
متباين وخمتلف وله مدارس ومشايخ، واجلمع بينها من أصعب األمور، علاًم بأهنا من 
املداخل املهمة لتعزيز موقف السعودة والتدريب، وحتى مسألة تقليل التكاليف، لذا 
فال بد من إعادة هيكلتها وبدراسة متأنية، واالستفادة من اخلربات العملية امليدانية مع 
االستفادة من خربات وجتارب مقاويل التشغيل والصيانة، فهؤالء لدهيم من املعلومات 

والطرق ما قد خيفى عىل كثري من الدراسات املعمولة.
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جمعية السنافية

كام ورد يف امللحق االقتصادي جلريدة »اليوم« فإن املنشطات اجلنسية تصل مبيعاهتا 
وسنايف  السعودية  سنايف  بني  حادة  منافسة  هناك  أن  كام  ا،  سنويًّ ريال  مليار  نصف  إىل 

الغرب )الفياجرا(.
واألخري  اجلنس،  فيها  بام  املفاهيم  من  كثرًيا  غريت  سبتمرب  من   11 أحداث  وألن 
ال يقل أمهية عن األحداث السياسية واالقتصادية واالجتامعية... إلخ؛ لذا أيًضا تغري 
مفهوم السنايف قبل 11 من سبتمرب وبعده، ألن السنايف قبل 11 من سبتمرب كان ُيطلق 
عىل الرجل الشهم الكريم الطيب املحتد إذا وعد أوىف، وإذا حتدث صدق، ويكون عند 
حسن الظن به فيقال: )السنايف دايم وايف(، أما بعد 11 من سبتمرب فإن السنايف هو ذلك 

الدواء العجيب الذي سوف حُيِدث نقله فريدة يف حياة الناس من حيث:
ا، وهذا عىل حساب ميزانية كل من  -  سوف تبلغ مبيعاته نصف مليار ريال سنويًّ

جتاوز عمره 50 سنة أو ممن يعانون ضعف الباءة )اجلنس(.
- إن اإلنفاق عىل )السنايف( سوف يكون عىل حساب رضوريات أخرى مثل األكل 
ومصاريف املدارس والعالج، وسوف يقتطع ما نسبته 10% من دخل الفرد املستعمل 

هلذا الدواء، وسوف يكون الرضر بالًغا عند حمدودي الدخل.

صحيفة اليوم
1424/04/06 هـ
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نفسية، وهذه هلا  البعض سوف يسبب أزمات  الدواء لدى  -  إن عدم نجاح هذا 
بل سوف  النفسية،  العالجات  زيادة  إىل  واالقتصادي واالضطرار  االجتامعي  تأثريها 
ال  بعضكم  الشويعر،  محيدان  الشاعر  بقول  تذكرين  واألخرية  عائلية،  أزمات  تسبب 

يعرفه ولكنه شاعر من وسط نجد ،وأشعاره هلا ما يزيد عىل 250 سنة يقول:

عيـــــالـه عنــد  الشــــايب  الـعــــــزيبتــرى  مثـــل  عيــــالــه  وأم 

يب زهـــــدت  عيـــــايل  أم  وطــــــريبحـــتى  شبـــــــايب  نســـــيت 

إىل  فقد أضفت  املعلومات،  الدوائية من هذه  الصناعات  وحتى ال تغضب رشكة 
هذه القصيدة البيت التايل:

الــــنبيــه يــا  بـالـسنـــايف  والـــذهـبيعليـــك  مــالـك  بــه  ارخـــص 

وألن أسهم الرشكة الدوائية زادت بنسبة 23% وقابلة للزيادة مع زيادة االستعامل؛ 
لذا جيب احلذر من كثرة االستعامل. 

والسامن  احلامم  مثل  والطيور  الصغرية  احلمالن  حلوم  أكل  الرجل  عىل  ينبغي    -
وعن  احلوامض  عن  يبتعد  وأن  األسود،  والفلفل  والدارسني  بالزنجبيل  مطبوخة 

األمالح.
من  له  لذ  ما  يشم  وأن  والعسل،  واللوز  واجلوز  الفواكه  عىل  احلرص  ينبغي    -

األطياب، وما أحسن ملعقة العسل الربي مع كأس من املاء.
-  ينبغي له أال يامرس اجلنس عىل امتالء املعدة وال عىل فراغها، بل بني احلالتني، فإن 

يف ذلك حفاًظا عىل قوى اجلسم وعدم إصابته باألمراض.
الكتب،  خمازن  يف  متوافر  األخري  وهذا  الفالسفة،  معجون  استعامل  له  ينبغي    -
فإنه  منفعته  بجانب  الفالسفة  ،ومعجون  )سنايف(  علبة  من  أقل  سعره  يكون  وسوف 
وحتى  اهلم،  ويزيل  األمراض  بعض  من  وينفع  الغضب  ويسكن  الشديد  الفكر  جيلو 
نعطيك بعًضا من رس هذا الدواء فعليك بتناول احلمص، فإنه جيمع بني ثالث خصال 

حيتاجها اجلسم.
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تزيد يف  الفالسفة« حيتاجان إىل صدقة  وأخرًيا، وألن »السنايف« وكذلك »معجون 
بيعها وينتفع هبا، فإن هذا ما نحن بصدده، حيث نطالب بإنشاء مجعية السنايف اخلريية، 
التناسلية  واألمراض  العقم  أمراض  من  للعالج  املحتاجني  بشؤون  تعنى  مجعية  وهي 
واملشاكل االجتامعية وإجراء البحوث الطبية، فلو أن الرشكة الدوائية قامت مشكورة 
بحسم 2% من قيمة مبيع أي علبة لصالح هذه اجلمعية، فإهنا تكون بذلك قد أسهمت 
يف حل مشكلة اجتامعية إنسانية سوف حُتسب وتشكر عليها، فهناك الكثري من الفقراء 
مصاريف  حساب  فعىل  اشرتوها  وإن  سنايف،  علبة  رشاء  يستطيعون  ال  واملحتاجني 
منزلية أهم، وسوف تستفيد الرشكة من األبحاث التي تعدها هذه اجلمعية، بل سوف 
تزيد من أعداد املستخدمني هلذا الدواء وفًقا لألبحاث والدراسات املعمولة، لذا فكلنا 
أمل بموافقة الرشكة، علاًم بأن معجون الفالسفة ينتظر هذه املوافقة، وإال فإنه سيضطر 

إىل اقتحام السوق بقوة تسحق مجيع السنافية رشقها وغرهبا.
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عمل المرأة أم العيال

التجارة  يف  املرأة  عمل  بخصوصية  يطالبن  احلجول  وربات  األعامل  سيدات 
ونرش  األعامل  رجال  بعض  مع  لقاء  أجري  لذا  للرجل،  كام  ذلك  يف  احلق  وإعطائهن 
بامللحق االقتصادي جلريدة اليـــــوم بتـــاريخ 1424/3/25هـ، وكل رجل أعامل 
أدىل بدلوه والذي مل خيرج عن تنازله يف غلبة القوارير، ومل يعرتف أي واحد منهم أو 
حتى يامرس نوًعا من فرض الرجولة كام هي عادته وأرجع الوضع إىل أمرين: إما أنه 
ألنني  األوالد،  أمهات  من  وهلع  خوف  أنه  أو  اجلرايد(،  )وكالم  التسويف  من  نوع 
متأكد من أن هؤالء الرجال لو طلبت من أحدهم مبارشة أهله للعمل يف مكتبه اخلاص 
لصال وجال وأرغد وأزبد، املهم نعود إىل موضوعنا ونضع بعض النقاط عىل احلروف، 
وليس ذلك إقالاًل حلق املرأة، بل هي األم والزوجة واألخت والبنت، وهي قرة العني، 
والتي  اآلمن  املالذ  هي  والطمأنينة،  واالستقرار  احلياة  هي  هلا،  وخلقنا  لنا  اهلل  خلقها 
املطيعة  هي  دت،  جوَّ شيًئا  صنعت  وإذا  تبسمت،  ضحكت  وإذا  حلمت،  غضبت  إذا 

لزوجها، العزيزة يف قومها، الذليلة يف نفسها، الودود الولود، وكل أمرها حممود.
وكان  والدخل،  الثقافة  خمتلفات  النساء  من  لعينات  رسيع  استفتاء  بعمل  قمت 
مستقلة  جتارة  غرفة  لنا  تكون  بحيث  اخلاصة  صفتنا  لنا  ولكن  العمل،  نريد  اجلواب 
ليس  مستقلة،  نريدها  واجلامعات  واملعاهد  املصانع  وحتى  مستقلة،  نسائية  وأسواق 

صحيفة اليوم 
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بالرضورة أن تدار أعاملنا بمساعدة الرجال أو عن طريق إدارهتم، نحن نشكل ما يزيد 
عن 50 باملائة من املجتمع، إن جتربة املدارس النسائية والكليات النسائية خري دليل عىل 

نجاح هذا األسلوب الذي يتوافق مع رشيعتنا السمحاء. 
ورأي آخر يقول: كفانا التالعب بالنساء، اليوم أصبحت املرأة جتارة تباع وتشرتى، 
يف  وضعن  أوروبا  دول  يف  فتاة  ألف   500 وجود  عن  الصحف  يف  ُينرش  ما  إىل  انظر 
فرتينات ملامرسة البغاء، هل هذا تقدم وتطور للمرأة؟ انظر إىل صاالت العرض وتفسخ 
النساء، انظر إىل إعالنات التلفاز وتبذل املرأة، هل هذا تطور؟ وهل هذا حق املرأة الذي 

تنشده؟
إن املرأة املبتذلة يف ملبسها وكالمها هي ممن خدشت احلياء بترصفاهتا وخروجها عن 
األنثوية التي ينشدها الرجل؛ لذا أصبحت املرأة يف عني الرجل »الذئب« ورده يقطفها 

ويتمتع هبا ثم يرميها ليبدأ يف قطف وردة أخرى. 
– عليه،  وقالت أخرى: كل النساء العاقالت يردن الزوج رجاًل تعتمد - بعد اهلل 
والزوج يريد الزوجة األنثى بكل معنى األنوثة، عالقة حمبة ورعاية له وألوالده ولبيته 
وألرسته وألمواله، كل امرأة تريد أن يكون هلا طفل ومملكة خاصة، سواء يف زوجها 

أو مسكنها.
وقالت إحداهن: إن املطالبة بتحرير املرأة تالُعب بالقيم اإلنسانية واجلبلة والفطرة 
منذ  اإلنسان  ما كسبه  لكل  تبديد  إنام هي  الدعاوى  وهذه  عليها،  املرأة  اهلل  التي خلق 
آالف السنني، وتناقض ملا جاءت به األديان الساموية، هو هتور اجتامعي له آثاره يف فقد 
وضياع العالقة اإلنسانية، بل هو مدعاة ألن تزداد اجلرائم والفقر واجلهل، ومدعاة ألن 
يصبح لدينا أعداد هائلة من املطلقات والعوانس، بل هو مرض اجتامعي ندعو اهلل أن 

يعايف من تعلقن به، ونرجو أن توجه األقالم خلري بناتنا وجمتمعنا.
نحن ال نريد املرأة أن تكون - كام حصل يف الغرب - إما بال زوج، وال أن تلد الطفل 
وترتكه للخادم، ال نريدها أن تبيع أطفاهلا ملن يدفع أكثر، خصوًصا أن هناك رشكات يف 
أمريكا لدهيا قوائم باحتياج الناس يف العامل كله ملثل هؤالء األطفال، حتى وصل احلال 
إىل وضع مواصفات خاصة للطفل املطلوب رشاؤه، وليعلم اجلميع أن هناك اتفاقيات 

ملثل هذه التجارة تقوم هبا رشكات متخصصة مع نساء جعلن هلذا الغرض.
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علقت إحداهن قائلة: إن الدعوات ملا يقال من خروج املرأة عن املألوف يف حياتنا 
هو جريمة يف حق بقية النساء الكريامت، كنا وال نزال نتمنى للمتعلامت واملثقفات يف 
حارضنا املضطرب أن حيمني أنفسهن وبناتنا من التيارات العاصفة، وأن تكون جتارب 
الرشق والغرب وما وصل إليه من انحطاط وإسفاف باملرأة وأنوثتها كافية ألن نعض 

بالنواجذ عىل أعرافنا وعاداتنا وأصالة ديننا احلنيف.
قالت إحداهن )وقد متثلت بنصيحة جمربة وأكدت عىل أن أقوم بنرشها(: كوين يا 

ابنتي لزوجك أمة يكن لك عبًدا، واحفظي عرش خصال تكن لك درًكا وذكًرا،
فأما األوىل والثانية: فاملعارشة له بالقناعة وحسن السمع والطاعة؛ فإن يف القناعة 

راحة القلب، وحسن السمع والطاعة رأفة الرب.
طيب  إال  منك  أنفه  يشم  وال  قبيح،  عىل  منك  عينه  تقع  فال  والرابعة:  الثالثة  وأما 
احلسن  أحسن  الكحل  وأن  املفقود،  الطيب  أطيب  املاء  أن  بنية  أي  واعلمي  الريح، 

املوجود.
حرارة  فإن  منامه؛  عند  واهلدوء  طعامه  لوقت  فالتعهد  والسادسة:  اخلامسة  وأما 

اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة: فاالحتفاظ بامله والرعاية عىل حشمه وعياله؛ فإن االحتفاظ 

باملال من حسن التقدير والرعاية عىل احلشم والعيال من حسن التدبري.
أفشيِت  إن  فإنك  أمًرا؛  له  تعيص  وال  ا،  رسًّ له  تفيش  فال  والعارشة:  التاسعة  وأما 
رسه مل تأمني غدره، وإن عصيِت أمره أوغرت صدره، واتقي الفرح لديه إذا كان ترًحا 
واالكتئاب عنده إذا كان فرًحا؛ فإن األوىل من التقصري، والثانية من التكدير، واعلمي 
أنك لن تصيل إىل ذلك منه حتى تؤثري هواه عىل هواك، ورضاه عىل رضاك فيام أحببت 

وكرهت.
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أوقفوا تجارة العلم

تعليًقا حول إنشاء كليات خمتلفة بواسطة مستثمرين من رجال األعامل.
قبل فرتة ليست ببعيدة كان حلاًم أن توافق وزارة التعليم العايل عىل إنشاء كليات أو 
جامعات أهلية، واليوم أصبحت املوافقة أرجو املعذرة )بالكوم(، هل الوزارة اقتنعت 
بخطئها السابق حول وضع العراقيل أمام املستثمرين يف التعليم؟ أم أن الشق اتسع عىل 
الراقع وأصبحت اجلامعات احلكومية ال تستوعب الطلبة؟ لذا ال ملجأ إال باملوافقة، 
وفق  وجتهيزات  مبان  إنشاء  يف  فقط  هي  املوافقة  هل  أنفسنا:  نسأل  أن  يبقى  ولكن 
متطلبات معينة؟ أم أن هناك اشرتاطات يف نوعية التعليم؟ واألخرية هي األهم؛ ألن 
املالحظ أن الكليات تبدأ ضعيفة وتستمر عىل هذا الضعف؛ ولذلك ختتار التخصصات 
الضعيفة، أقصد سهلة التدريس وسهلة التحصيل، وال حتتاج إىل تقنية علمية وجتهيزات 

تتوافق مع احتياج البلد.
يف النهاية نحصل عىل خرجيني يضافون إىل اخلانة السابقة من مستخرجات التعليم 
املعطلة والعاطلة والتي أصبحت عبًئا ثقياًل عىل الوطن، بل عىل نفسها، وأصبح تفكري 
زادت  وملاذا  السنوي؟  الدخل  كم  العلم(  )جتار  واضح  بشكل  لنقل  أو  املستثمرين 
امليرسة  املعاشات  أصحاب  املدرسني  من  معينة  نوعية  ويكفي  التدريس؟  مصاريف 
ا إهنا مأساة  والشهادات واخلربات من اخلارج، وكلنا نعرف سهولة احلصول عليها، حقًّ

صحيفة اليوم
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أرجو  لذا  الوطن؛  واحتياج  السوق  طلب  وفق  علمية  فائدة  بدون  أوالدنا  خترج  إذا 
اهلائل  بالزخم  وتقاَرن  الكليات  تدرس يف هذه  التي سوف  التخصصات  إىل  ُينظر  أن 
واملتوفر بسوق اإلنتاج، بينام نحن بلد منَّ اهلل علينا بثروة هائلة غالية من البرتول، وكان 
بأن  نكتفي  االجتاه، وال  العلمية يف هذا  التخصصات  غالبية  نوجه  أن  علينا  املفروض 
نكون بلدا مصدًرا؛ بل ننتج ونصنع ونصدر، والتصنيع هو األهم ألنه يبني األمة عىل 
النهج الصحيح، ويقيض عىل البطالة، وحيل مشاكلنا املالية، بل له آثار عظيمة جتاه قوة 
البالد واعتامدها - بعد اهلل - عىل نفسها؛ ألنه ما أمجل أن حتمل صناعاتنا شعار )صنع يف 
السعودية(، كنت وما زلت وغريي من املواطنني يتمنون أن يروا القروض واملساعدات 
التي  الصناعات  هلذه  نواة  يكونوا  وأن  البرتول،  صناعة  علوم  يف  املتخرجني  لشبابنا 
جتاوزت اآلالف من أنواع املنتجات النفطية، وال جيب أن نسمع ملقولة »إن هذه مكلفة«؛ 
ألهنا يف النهاية سوف توطن صناعة البرتول يف بالدنا وتتوارثها األجيال بعد األجيال، 
وال أعتقد أن البلدان املستوردة لبرتولنا هي غري منتجة، بل تصنرِّع ما تستورد ثم تصدره 
ننَعم به من حكومة  البلدان ليست أفضل من بالدنا، كام أن ما  لنا مصنًَّعا، أقول هذه 
رت نفسها ألجل رفع شأن املواطن وتعليمه وجعله اهلدف الرئيس يف التنمية هلو  سخَّ

خري عون - بعد اهلل - يف أن ندعم هذه الصناعة ونوطرِّنها.
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برغي أبو خمسة آالف

نرشت إحدى الصحف املحلية مقابلة مع صاحب 20 اخرتاًعا.
هذا الشيخ الوقور املهندس نارص احلميد صاحب العرشين اخرتاًعا، وإن كان بدأ 
املبدعني  أن  ذلك  معنى  ابن 75 سنة،  اآلن  فهو  اهلل عمره،  أطال  مصنعه سنة 1375 
واملخرتعني لو حصل وتبناهم القطاع العام والقطاع اخلاص لكانت احلال أفضل بكثري 
من وقتنا الراهن، وقبل أن يسبقني الكالم أوجه الطلب إىل املسؤولني بتحقيق طلب العم 
املهندس نارص احلميد بطلب منحه هذه األرض وتزويدها بكل مستلزمات الصناعة 
من آليات ومعدات وأساتذة، ما دام أنه سوف جيعلها حاضنة ألبنائنا املوهوبني، ولتكن 
ا هلذا الرجل املبدع، ثم لنعرج عىل أمهية تبنرِّي املبدعني يف بالدنا من مؤسسة  وقًفا خرييًّ
للعلوم  امللك عبدالعزيز  فأمتنى من مدينة  املوهوبني،  لرعاية  امللك عبدالعزيز ورجاله 
احتضان  تتبنى  أن  أبحاث  مراكز  لدهيا  التي  وخاصة  اململكة  جامعات  ومن  والتقنية 
لالخرتاعات  سنوية  ومكافآت  جوائز  ختصص  وأن  بالدنا،  يف  واملخرتعني  املبدعني 
بأمهيتها  اجلهات  هذه  مثل  أن  يف  شك  وال  اجلهات،  هذه  تضعها  معايري  وفق  الفائزة 
وثقلها احلكومي سوف توجد الثقة لدى القطاع اخلاص يف أن يتبنى عمل الدراسات 
املستفيضة مع تطوير هذه االخرتاعات؛ ألهنا سوف حتقق أرباًحا خيالية عند حصوهلا 

عىل االمتياز هلذا االخرتاع.

صحيفة اليوم
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وال ننسى دور املدرسة؛ فاملدرس بنظرته الثاقبة يستطيع أن يميز املبدعني من طالبه 
وأصحاب األفكار االخرتاعية، ومن خالله ومدرسته يستطيع أن يكتب وينبه اجلهات 
املهتمة هبذه األمور، وكذلك البيت وأمهيته؛ فعندما جيد أهل البيت متيز ابنهم أو ابنتهم 
ورغبته يف عمل األشياء اجلديدة وتركيب بعض األلعاب أو حب اآلالت والسيارات 
وا هذه املوهبة لديه برشاء ما يناسبه  واملعدات، فيجب أال حيرموه منها؛ بل جيب أن ينمُّ

ويرتاح إليه، فهذه األفعال جتعل هذا االبن ميااًل إىل اإلبداع واالبتكار.
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حديث المجالس
سبعينية مباركة يا أرامكو

يقول الشاعر:

أبـا لك يســــأمسئمت تكـاليف احليــاة ومن يعـــش سبعـــني حــوال ال 

األول  املصدر  هي   - اهلل  بعد   - ألهنا  ا(  جدًّ )والغالية  الغالية  رشكتنا  أن  أعتقد  ال 
خلريات بالدنا هيمنا أال تسأم وأن يمن اهلل عليها بسبعني عاًما أخرى، ولكن عىل ذكر 

هذا البيت اتضحت يل أمور، وهي:
* أن البرتول هو الوقود الذي ال غنى عنه، وأنه لن يرتاجع عن هذه الصدارة خالل 

العقود الثالثة املقبلة.
* أن الطلب عىل البرتول سوف يزداد بمعدل ثالثني مليون برميل يوميًّا حتى عام 

2020م، أي بنسبة 40% من اإلنتاج العاملي احلايل.
مجيع  عىل  ومتواصلة  ضخمة  استثامرات  توافر  تستلزم  الطلب  هذا  تلبية  أن   *

مستويات صناعة البرتول.
* واألخطر أنه يف ظل خيار )السوق احلرة( هناك احتامل هبوط أسعار البرتول إىل 

ما يقارب 10 دوالرات للربميل.
* وأنه نتيجة لذلك سوف يكون هناك ارتفاع وانخفاض يف األسعار له تأثريه يف 

صحيفة اليوم
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ثالثني دولة، وسوف يؤدي إىل أزمات اقتصادية ومالية ألكثر من مليار نسمة، واألخطر 
أيًضا أن ذلك سوف حُيِدث إرضابات سياسية واجتامعية سوف تؤدي إىل حدوث أزمة 

اقتصادية عاملية.
والنظرة  املجالس  حديث  تصور  نقل  يف  العذر  أرجو  إليه،  أشري  ما  وأمام  لذا، 
املستقبلية لتقلبات األسعار وتأثريها يف جمريات احلياة، خصوًصا أن الرشكات العاملية 
تتسابق للحصول عىل امتيازات االستثامرات يف بالدنا، هذا بخالف نتائج دخولنا يف 
أرامكو  العاملية وفرض الرشوط، وألنه مىض سبعون عاًما عىل رشكة  التجارة  منظمة 
وهي تزاول مهنة اإلنتاج والتصدير، ومع »باقة ورد« ملفوفة بورقة شفافة كتب عليها: 
)سبعون عاًما سعيدة(، لنفكر يف السبعني السنة القادمة ألننا نحب أرامكو السعودية 
ونشعر بأفضاهلا، وقد تعذرنا لعتاب املحبني، وكيف وهي - بعد اهلل - املصدر األول 

لدخلنا، كام أن 80 % من هذا الدخل يأيت منها.
السبعني  لبدايات  التاريخ  لو عاد  نفسها وتسأل:  أرامكو مع  إدارة  أن جتلس  أمتنى 
سنة املاضية، فهل السياسة التي اتبعناها سوف نستمر هبا؟ أم كنا نود العمل بغري ذلك؟
ثم أيضا تسأل نفسها: ماذا جيب علينا عمله للسبعني سنة القادمة؟ بمعنى أن نستفيد 
من أخطاء ومالحظات السبعني السنة املاضية ونصححها للسبعني سنة القادمة، أما من 
الرومانسية، فمن  املبالغة أو األحالم  وجهة نظر حديث املجالس، وغالًبا ال خيلو من 
الواجب ألرامكو أن تسمع وتسجل وتدرس؛ ألنه يف النهاية كل قطرة من هذا الكنز 

الثمني هتم وختص كل مواطن.
بإنشاء كليات ومعاهد  قامت  بدايتها  منذ  الرشكة  أن  لو  نتمنى  كنا  املنظور األول: 
سد  يف  سواء  والثقيلة،  الدقيقة  مراحله  بكل  البرتول  صناعة  يف  متخصصة  ومراكز 
احتياجها أو احتياج البالد، وتكوين شباب قادرين عىل العمل ومؤهلني، آخذة بنظرة 
ما دام أن إنتاجنا من البرتول يشكل 80% من دخلنا، إًذا فإن تعليمنا التقني يكون يف 

حدود هذه النسبة مقارنة بالتعليم العام.
وأهم من ذلك أن نوطن صناعة البرتول ونكون بجانب اإلنتاج مصنعني، ولننظر 
إىل البلدان التي تستورد برتولنا ثم تقوم بتصنيعه وتصديره لنا عىل هيئة بضائع، فليس 
هؤالء بأحسن منا إال أهنم وطَّنوا هذه الصناعة وأصبح لدهيم خمزون علمي تقني كان 
من املفروض أن نكون نحن أوىل به، وحتى يتكون لدينا أجيال وأحفاد صناعيون، وهي 
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الرضر  هناك  كان  إحداها  اختلت  وإذا  والتصدير،  والتصنيع  اإلنتاج  متصلة يف  حلقة 
الذي نعيشه اآلن.

مقارنة  نافعة  غري   %75 ذكر  كام  بالدنا  يف  التعليم  مستخرجات  إن  الثاين:  املنظور 
التعليم ركزت عىل نوعية العلوم وفًقا للدخل  باحتياج السوق، ولو أن مستخرجات 
الوطني واحتياج السوق لكان وضعنا أفضل، وملنعنا عن أنفسنا هذه البطالة أو حتى 

ا. التضخم الوظيفي يف قطاعات الدولة والذي يكلف الدولة عرشات املليارات سنويًّ
رشكة  عدا  فيام  الصناعة  توطني  مسألة  جتنَّبت  أرامكو  كانت  إن  الثالث:  املنظور 
خالل  من  للدولة  حصلت  قد  اخلسارة  فإن  االقتصادي،  باملنظور  آخذة  فهي  سابك، 
الرواتب املدفوعة ملوظفني ال حاجة هلم أو لضياع ما يزيد عىل مليوين شاب وشابة بدون 

عمل أو بتخصصات غري مناسبة حلاجة البالد.
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سهرة.. بلوت!

تقريًرا  لنا وكالة »نت ترو«  نقلت  لدينا، ومن أمهيتها  البلوت تعد رقم واحد  لعبة 
يوضح أن أحد املهتمني هبذه اللعبة عمل رسالة ماجستري يف أصول وفن وتاريخ هذه 
وأصبحت  ذرًعا  الزوجات  ضاقت  فقد  منها،  ختلو  ال  جمالسنا  معظم  وألن  اللعبة، 
وقد   - الفاضالت  الزوجات  أن  بنيَّ  التقرير  فإن  لذا  )الرضات(؛  إحدى  اللعبة  هذه 
تقدمن   - سنة  األربعني  أعامرهن  جتاوزت  وأيًضا  زوجة،  ألف  مائتي  عددهن  جتاوز 

حن فيه وجهة نظرهن واملتمثلة يف اآليت: )بمعروض( موقَّع ومبصوم وضَّ
وهذه  ساعة،  ألف  ستامئة  جتاوز  ليلة  كل  بيوهتم  عن  األزواج  غياب  معدل  إن   -
الساعات هي ساعات اهلدوء واالستقرار والراحة التي تنشدها كل زوجة، وتبدأ من 
التاسعة حتى ما بعد الثانية عرشة لياًل، ولألسف فإن هذه الساعات التي تقىض يف لعبة 

البلوت أكثر من الساعات التي تقىض مع الزوجة؛ لذا أطلقن عليها )الرضة(.
أمراض  اإلنسان، هذا بخالف  تستهلك حوايل 10% من عمر  البلوت  لعبة  إن   -
التتن  شفط  مع  خصوًصا  الرئة،  وأمراض  العظام  وهشاشة  والبواسري  الرتهل 
منزله  إىل  ذهب  بعدما  أحدهم  إن  حتى  والعصبية،  الزعل  بخالف  هذا  والنارجيلة، 
الليل  آخر  بيت صديقه  إىل  فراشه وذهب  فقام من  أن حيسب )الرسا(؛  أنه نيس  تذكر 
ره هبذا )الرسا(، وإضافة إىل اخلسائر الصحية هناك  وطرق الباب عليه من أجل أن يذكرِّ

صحيفة اليوم
1424/05/09 هـ
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اخلسائر املادية من بنزين واستهالك السيارة وإخطار الطريق وعرقلة املرو، وأهم من 
ذلك التأخر عن صالة الفجر، ثم التأخر عن احلضور إىل العمل، حتى إن الدولة خترس 
ا. واقرتح التقرير عىل  مائة ألف ساعة عمل يوميًّا تكلفتها حوايل نصف مليار ريال سنويًّ
حمرتيف هذه اللعبة إما حسم ساعات التأخر عن العمل، ويف هذه احلالة حتويل نصف 
إنشاء مائتني ومخسني مدرسة، أو  أو  املليار إلنشاء ألفني ومخسامئة منزل للمحتاجني، 

إنشاء مائة مستوصف، وهذا يف كل سنة.
أو االقرتاح الثاين بإعطاء كل زوجة حقها بحيث يكون ليلة للزوجة وليلة أخرى 

)للرضة( البلوت.
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البنوك المبنكة

أعلنت البنوك السعودية وأنصاف السعودية أن أرباحها خالل الشهور الثالثة األوىل 
من العام احلايل 2003 بلغت حوايل أربعة مليارات ريال، وأن هذه األرباح املعلن عنها 
تفوق ما حتقق يف نفس الفرتة من العام املايض، وهذا يعني أن معدل األرباح السنوية 

16 مليار ريال ومتوقع هلا الزيادة.
طبًعا من وجهة نظر اقتصادية هذا يشء جيد أن تربح البنوك، وهذا دليل استقرار 
يف  يصب  التوجه  هذا  وكل  اإلدارة،  حسن  مع  البنكية  التعامالت  يف  وثقة  اقتصادي 
مصلحة البنوك واملسامهني، وال ننسى أن التسهيالت املالية وانسياب املعامالت ومنح 
نت هذه البنوك من حصوهلا عىل هذه األرباح، ولسنا  الكثري من التنازالت اإلجرائية مكَّ
يف جمال توسيع دائرة الربحية بحيث تشمل أكثر عدد من البنوك ومن املسامهني وفتح 
املجال للمنافسة يف إجياد بنوك جديدة، سواء أكانت وطنية أو أجنبية؛ ألن األمر أصبح 
متساوًيا يف ظل النظر إىل ما تقدمه البنوك من خدمات لصالح املجتمع السعودي، وال 
شك يف أن امليزات التي ختتص هبا تسعة بنوك فقط جتعلها تقاتل من أجل عدم وجود 
ما  بمقدار  تعطي  بنوكنا  وأنصاف  بنوكنا  أن  لو  نرجو  وكنا  جديدة،  بنوك  من  منافسة 

تأخذ، ألن األخرية من حق كل مواطن يف هذا البلد الطيب أن يتمتع هبا.

صحيفة اليوم
1424/05/16 هـ
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مقابلها  وتدفع  احلكومية  امليزات  هبذه  خصوصيتها  تقدر  أن  البنوك  عىل  ولزاًما 
املشاركة الوطنية يف خمتلف مناشط اخلدمات، ولو عملنا دراسة مقارنة بني التسهيالت 
يف  الغارقة  الذاتية  لوجدنا  البنوك  هلذه  الوطنية  واملشاركة  البنوك  هلذه  احلكومية 

اخلصوصية واستحواذ اإلمكانات.
أيضا لو عملنا دراسة ملا تقدمه هذه البنوك من مسامهات لوجدناها نسبة ضئيلة ال 
مستشفيات  إنشاء  من  الوطنية  املسامهات  إىل  احلاجة  مقدار  تعرف  البنوك  بينام  تذكر، 
ومدارس وخدمات الرصف الصحي وإعانات الزواج، وكم كنت أمتنى أن تقوم بنوكنا 
من خالل اإلحساس الوطني والشعور باملسؤولية واملشاركة بفتح صناديق اإلقراض 
امليرس  الورش حسب حاجة كل مدينة، وكذلك اإلقراض  فوائد إلنشاء بعض  بدون 
ألجل الزواج أو البناء أو تسديد فواتري الكهرباء أو التأثيث، وهلا احلق أن تأخذ كافة 
الضامنات لعودة رأس املال، املهم أن نشعر بأن بنوكنا أسهمت يف حل بعض مشاكل 
املجتمع واعتربت أن هذا القرض امليرس جزء من الوفاء ملا تقدمه الدولة من خدمات 
وتسهيالت بنكية، أما أن تقف البنوك موقف املتفرج ونحن نقاس األمّرين من املشاكل 
وتصبح  املجتمع  عىل  الوبال  فتزيد  القروض  طلب  يف  السيف  كحد  تكون  أو  املادية، 
القروش التي تقدمها مشكلة أخرى تضاف إىل مشاكل املجتمع، فهذا أمر يصعب قبوله 
أو السكوت عنه، خصوًصا أننا نعترب بنوكنا إحدى أهم الركائز االقتصادية لبناء وتطور 
املجتمع كام هو حاصل يف بالد الغرب وأمريكا؛ لذا جيب أن نغري النظرة التجارية البحتة 
لبنوكنا ونعتربها عنرًصا مسامًها ذا فاعلية يف حل مشاكلنا االقتصادية واالجتامعية، كام 
تقييم  البنوك مع  املالية عليها مسؤولية تقييم مسامهات هذه  النقد ووزارة  أن مؤسسة 
الرشوط القاسية واملجحفة التي تطبقها البنوك عىل األفراد واملؤسسات الوطنية مقارنة 
بالتسهيالت التي متنحها مؤسسة النقد هلذه البنوك، ونظرة عاجلة عىل دور البنوك جتعلنا 
نطالب بفتح املجال لبنوك أخرى ربام تكون أرحم وأعدل من بنوكنا التي فعاًل أصبحت 
عىل  التضييق  يف  استمرارها  مع  هبا  اإليداعات  بكثرة  ضاقت  والتي  املبنكة«،  »البنوك 

املواطن واملستثمر.
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

5املقدمة1

2
جتربتي مع اإلدارة التعديل يف 

مواصفات األهداف : قمة النجاح 
يف تطور اإلدارة

1405/5/9هـاليوم7

3
األعياد اإلسالمية ذات نوع فريد 

هتدف إىل تأكيد إعتزاز املسلم 
بعقيدته اإلسالمية

1405/9/30هـ4424اليوم9

1407/1/16هـملة الرشق11رجل الفكر والعمل4
1407/1/22هـاليوم13الثقافة املائية )1(5

6
اإلدارة حتاور مدير عام مصلحة 
املياه واملجاري األستاذ عبد اهلل 

أبابطني
1407/1/27هـاليوم15

1407/1/30هـاليوم22الثقافة املائية )2(7
1407/2/1هـاليوم24الثقافة املائية )3(8

الفهرس
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رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

9
جاللة امللك يشكر العنقري 

والعاملني بمصلحة مياه وماري 
الرشقية

1407/2/2هـاليوم26

10
تقدير من األمري عبد اهلل إلنجازات 

مصلحة مياه وماري املنطقة 
الرشقية

الرشق 27
1407/2/3هـاألوسط

اليوم28اخلدمات العامة ومسئوليتنا11
1408/2/24هـاليوم32الثقافة املائية )4(12

مركزية التخطيط .. والمركزية 13
1408/3/28هـاليوم34التنفيذ

1409/8/16هـ5760اليوم36بني الكرم واإلرساف14

مركز التنمية اإلجتامعية بروضة 15
1409/10/10هـ5813اليوم38سدير رصح تنموي

رأي للمناقشة – صناديق التربعات 16
1410/4/14هـ5994اليوم40يف طل حمل ومنزل

1410/4/30هـ42موسيقى اهلاتف )خاطرة(17

ال تطلبوا من السعودي أكثر من 18
1410/12/26هـ1113اإلقتصاد44طاقته

الكيان الوظيفي من خالل تفويض 19
1411/6/22هـ6416اليوم47الصالحية

1411/4/25هـ6359اليوم48حديث الشجاعة والرصاحة20
اليوم50مكرمة ملكية جديدة21

22
السامح للموظف بمزاولة التجارة: 

هل يتبنى معهد اإلدارة بحث 
القضية؟

1411/11/29هـ1159الياممة52

1411/6/17هـ6411اليوم54ترشيد استهالك املياه تنمية ملواردها23
1412/5/28هـ1183اليوم56هاجس املاء يشغل الساحة !24

مصلحة املياه والرصف الصحي .. 25
1412/5/30هـ615الرشق58رشايني حياة يف باطن األرض
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الصحيفة
التاريخرقم العدد

1412/6/22هـاليوم63خزانات املياه وأمهيتها للمنازل26

عندما تتحول دموع اليأس .. إىل 27
1412/7/3هـ6780اليوم65مصابيح األمل

تركي وقاعدة امللك عبد العزيز 28
1412/7/10هـ6787اليوم67اجلوية

1412/9/21هـ6858اليوم69هنيئًا هلذا الشعب الويف بوالده29
1412/11/23هـ6919اليوم71وهل اليزال السؤال قائاًم ؟ !30
1412/11/27هـ6923اليوم74األحساء .. بني الشباط وابابطني31

كنت يف زيارة ملحطة التحلية 32
1413/1/2هـ6957اليوم76باجلبيل

1413/1/10هـ6965اليوم78مدير .. ولكن !33
1413/2/10هـ6994اليوم80املاء يطلبك للعدالة !34
1413/1/16هـ6971اليوم81الثقافة املائية: املاء.. املاء.. املاء35
1413/2/19هـ7003اليوم84حتى أنت ... يا مصلحة املياه !!!36
1413/2/21هـ7005اليوم86حتلية املاء وأمن األجيال37
1413/2/26هـ7010اليوم88حمل عبده للسباكة الفنية38
1413/2/29هـ7043اليوم89صناعة بدون تلوث39

التعداد السكاين من منظور 40
1413/3/1هـ7044اليوم91استهالك املياه

1413/3/3هـ7017اليوم94اهليئة الوطنية حلامية املياه41
1413/3/9هـ7023اليوم96انتبه اخلطر يف منزلك42
1413/4/8هـ7051اليوم97سباك بالصدفة43
1413/4/15هـ7058اليوم99هل فكرت أن تكون سباكًا44
1413/4/22هـ7065اليوم100املشاركة بصالحيات غري منوحة45
1413/4/29هـ7072اليوم102))اللهم أنزل علينا الغيث((46
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رقم 
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الصحيفة
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تأمالت حول مؤمتر اخلليج األول 47
1413/5/9هـ7081اليوم104للمياه

1413/5/13هـ7086اليوم106متاح املتاح48
1413/6/6هـ7108اليوم107صدق أو ال تصدق49

كنت يف زيارة ملحطة التحلية 50
اليوم109باجلبيل

1413/11/1هـ7511اجلزيرة111حوار مع عبد اهلل بن حممد أبابطني51
1414/3/4هـ7372اليوم120األقالم املأجورة52
1414/4/27هـ7425اليوم122رسالة من مسئول الرسالة األوىل53
1414/4/28هـ7426اليوم123رسالة من مسئول الرسالة الثانية54
1414/4/29هـ7427اليوم124رسالة من مسئول الرسالة الثالثة55
1414/5/1هـ7428اليوم125رسالة من مسئول الرسالة الرابعة56
1414/5/2هـ7429اليوم126رسالة من مسئول الرسالة اخلامسة57
1414/5/5هـ7432اليوم127رسالة من مسئول الرسالة السادسة58

رسالة من مسئول مرشوع العلب 59
1414/5/14هـ7441اليوم128الفارغة !

1414/7/12هـ7498اليوم130روضة سدير .. الشكر ملستحقيه60

للتخلص من الروتني: ماهو دور 61
1414/7/13هـ7499اليوم132مسئول اإلدرة

رسالة من مسئول نفحص املياه 62
1415/5/13هـ7795اليوم135مانًا

63
هناك وسائل أخرى للتوفري املايل 

من دون التعرض ملأكل الناس 
ومرشهبم

771املجلة136

1415/3/3هـ1317الياممة139غصن زيتون .. ولكن !64
1415/5/7هـ1326الياممة141نحن مرسفون واسألوا اخلادمات!!65

هنيئًا ألرامكو السعودية بقطف 66
1415/6/25هـ7777اليوم143ثامرها



 395 

أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 
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جتارب عبداهلل أبابطني:67
1415/4/16هـ7768اليوم144رحلة مع األرض والتاريخ

68
رحلة مع األرض والتاريخ جيب 
أن نستعيد تاريخ اآلباء ونحتفظ 

باهلوية
1415/4/23هـ7775اليوم149

1415/9/23هـ1345الياممة155قضية القضايا69

معايري اختيار رجال األعامل يف 70
628اإلقتصادية157))اإلقتصادية((

1415/9/6هـ7905اليوم159املصانعة اإلجتامعية71
1415/9/20هـ7919اليوم160خريية سلطان72

73

أبابطني داعيًا لتسليط األضواء عىل 
اخلصخصة: غرفة الرشقية مطالبة 

بإجراء إحصائية دقيقة للعاملة 
السعودية يف القطاع اخلاص

1416/5/12هـ8148اليوم162

البللورة قبل املواجهة والواقعية أفضل 74
968اإلقتصادية165من التحدي

1417/1/23هـ8395اليوم167سلطان واحلفاظ عىل الرتاث75
1417/1/29هـ8401اليوم169ونرشب إن وردنا املاء ملحا76
1417/2/21هـ8423اليوم173ونرشب ان وردنا املاء صفوا77
1417/5/10هـ8500اليوم175تنمية املواهب اإلدارية78

اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحن .. 79
1417/5/11هـ8501اليوم177يف منزلنا

1417/5/29هـاليوم187مصلحة املياه وكالم الناس80
1417/6/23هـ8543اليوم189مع الشهداء يا فيصل81

82
إقرتاح للدراسة واملناقشة 120 
رياالً من راتب املتعاقد سنويًا 

لتدريب املواطن
1417/10/8هـ10434الرياض190

1417/10/13هـ1261اليوم192ال للمتاجرة بالرصف الصحي83
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الصحيفة
التاريخرقم العدد

1417/10/19هـ8657اليوم194ويستمر العطاء84
1417/11/14هـ8682اليوم195العدالة املائية85
1417/12/23هـ8720اليوم198أمة العلم86

حتى عىل احلفريات ال أخلو من 87
1418/1/4هـ8730اليوم200احلسد

88
تأييدًا لـ ))أنا نصف متفائل: 

إنشاء مركز تدريب مقابل الباليني 
اهلاربة((

1418/1/4هـ8991اليوم202

1418/1/9هـ8735اليوم205حرب داهس ومدهوس!89
1418/1/21هـ8747اليوم207الرجل / املستقبل90
1418/3/2هـ8787اليوم209املاء وتطور املجتمع91
1418/3/6هـ1467الياممة211املاء يشتكي !92
1418/3/25هـ8810اليوم213ويبقى هاجس املياه!93
1510اإلقتصادية215جلنة لتنفيذ توصيات املؤمترات94
1418/8/16هـاليوم217ذكراك الطيبة حياة أخرى لك95

ملة اخلدمة 1322218 موظفًا يعملون يف املصلحة96
حمرم 1419هـ239املدنية

1419/6/13هـ9241اليوم224يرسوا وال تعرسوا97

أبابطني لـ )اليوم( الوثيقة استمرار 98
1419/1/27هـ9374اليوم226لوفاء امللك عبد العزيز

1419/12/24هـ9690اجلزيرة228مسرية النامء والتقدم99
1419/12/24هـ9430اليوم230حللت أهال أبا متعب100
1420/1/3هـ9439اليوم231املاء يناشدكم التوعية101

102
ابابطني يتتبع مسرية البطل واجه 
الفتن و الفرقة و القوى االجنبية 

بالتمسك بالدين
1420/7/13هـ9596اليوم233

1420/7/18هـ9630اليوم240رمز تنموي103
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104
أبابطني معلقًا عىل ))الرساميل 
املهاجرة(( ماأصعب العقوق 

خاصة من ابن الوطن؟!
1421/3/15هـ1610الياممة241

1420/9/24هـ9696اليوم244سعودة املياه105
1420/12/24هـ10045اليوم246املاء لكل األيام106

مداخلة يف لقاء مع صاحب السمو 107
1421/1/19هـ10070اجلزيرة248امللكي وزير الداخلية

1421/7/10هـ1626الياممة250علموين ما العوملة108
1421/8/1هـ1629اليوم252راب الصدع يف حى وادي الصدع109
2642اإلقتصادية254جبن رأس املال ال يناطح العوملة110
1421/10/20هـ10076اليوم256فقيد األمة اإلسالمية111
1421/10/26هـ2661اإلقتصادية257العوملة ورأس املال اجلبان112
1422/2/2هـاليوم259احلرب الباهت113
1422/2/16هـ10191اليوم261التدريب عىل رأس العمل114

حكومتنا الرشيدة وتلبية رغبات 115
1422/6/27هـ10579اجلزيرة263املواطنني 

1422/08/24هـ10374اليوم264فهد وهاجس الوطن116

كلية املعلمني بالدمام تقيم يومًا 117
1422/9/3هـ10383اليوم266مفتوحًا بمناسبة ))البيعة((

1422/10/11هـ10421اليوم268سلطان اخلري118

35 عامًا تشفع ملطار املجمعة 119
3008اإلقتصادية269بمعاودة العمل

نظام اخلدمة املدنية ال يسمح 120
1422/10/25هـ10435اليوم271باإلبداع

1423/1/30هـ10529اإلقتصادية284علموين ما العوملة ؟121

عبداهلل أبابطني رئيس للجنة 122
1423/7/26هـ10702اليوم286املقاولني بغرفة الرشقية
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1423/8/16هـ10721اليوم287»املقاول« جلنة املقاولني والتطلعات123
1423/8/21 هـ10726اليوم289وقفة رسالة إىل وزير البرتول124

بحث فرص التدريب للمقاولني 125
1423/9/1هـ10736اليوم291باملنطقة الرشقية

126
انشغال الناس باملادة أفقدنا بعض 
التقاليد الرمضانية نحن مسؤولون 

عن برامج الفضائيات يف رمضان
1423/9/7هـ10742اليوم292

1423/9/12هـ10747اليوم298املقاول... تعريف ومدخل127
1423/9/18هـ10753اليوم300جلسة هادئة مع توظيف األموال128
1423/11/22هـ10786اليوم302نبض املواطن129
1423/10/25هـ10789اليوم305فذلكة احلق قروشك130
1423/10/26هـ10790اليوم307فذلكة - مطاردة131
1423/10/27هـ10791اليوم309رحك اهلل يا أبا خالد132
1423/10/28هـ10792اليوم311فذلكة تفريغ اجلامعات133
1423/11/1هـ10795اليوم313احلقوا.. يا جتار134
1423/11/2هـ10796اليوم315ال... ألمراض الكبد135
1423/11/3هـ10797اليوم317تستاهلون136
1423/11/4هـ10798اليوم319سالم.. عىل العلم سالم137
1423/11/5هـ10799اليوم321شمع أحر... عىل األديب138
1423/11/8هـ10802اليوم323بقية 75%.. وين تروح139
1423/11/9هـ10803اليوم325جنادرية 14018
1423/11/10هـ10804اليوم327الشورى... ووزير املعارف141
1423/11/11هـ10805اليوم329خرب صغري.. لكن مهم142
1423/11/12هـ10806اليوم331السعودة.. عىل املائدة143
1423/11/15هـ10809اليوم333املبني للمجهول144
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1423/11/16هـ10810اليوم335شعراء آخر موضة145
1423/12/27هـ10850اليوم337السعودة.. وكالم الناس146
1423/1/4هـ10857اليوم340صحـافـة .. وآراء خمتلفة147
1424/1/11هـ10864اليوم344نادي.. العلوم والثقافة148
1424/1/18هـ10871اليوم347هو احنا ناقصني.. يا غرف..؟!149
1424/1/25هـ10878اليوم350األموال املهاجرة150
1424/2/2هـ10885اليوم354اخليار بني التقنية والسعودة151
1424/3/1هـ10913اليوم357الوزير.. اخللف152
1424/3/8هـ10920اليوم360هل جاء دور البكاء عىل األوبك؟153
1424/3/11هـ10923اليوم363رحم اهلل عميد أرسة القصيبي154
1424/3/22هـ10934اليوم365خبري الفقراء155
1424/3/29هـ10941اليوم369هيكلة اهليكلة156
1424/4/6هـ10948اليوم372مجعية السنافية157
1424/4/21هـ10963اليوم375عمل املرأة .. أم العيال158
1424/4/25هـ10967اليوم378أوقفوا.. جتارة العلم..!159
1424/5/2هـ10974اليوم380برغي أبو مخسة آالف160
1424/5/4هـ10976اليوم382سبعينية مباركة يا ارامكو161
1424/5/9هـ10981اليوم385سهرة.. بلوت!162
1424/5/16هـ10988اليوم387البنوك.. املبنكة؟163




