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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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مليون: للقرض واألرض

املغوار، ولكنه ومن خالل مكتبي حلَّق يب  بالفارس  له  امتطيت »قوقل«، ومل أكن 
يف سامء ما ال يقل عن أربعني مدينة يف بالدنا احلبيبة، وكلام أردت أن )أنيخ( هذا البعري 
النزول هبا مكتوًبا: األرض  نريد  التي  النزول؛ ألنه جيد يف األرايض  )القوقيل( رفض 
عن  أسعارها  تقل  ال  املدن  خارج  املعروضة  السكنية  األرايض  أن  إىل  ووصلنا  للبيع، 
امتطيته  الغد  إىل مهجعه، ومن  الرجوع  من  ا  بدًّ مل جيد  لذا  ريال؛  ألف  إىل 500   300
مرة ثانية عىل أمل - ولو بأحالم اليقظة - أنني سوف أمتلك أرًضا أبني عليها سكنًا 
يل )ولكومة العيالن( وأمهم، فطلبت من مجيل القوقيل أن يطوف يب عىل املقاولني )أو 

استاديه( البناء، حتى لو أهنم من أصحاب )الفيز احلرة(.
)ال حول وال قوة إال باهلل(، حتى )الفيز( أصبح فيها تفرقة عنرصية، واملشكلة أن 
إذا كانت حرة أو مقيدة ...  إًذا ماذا نقول عن املواطن؟ ما علينا  احلرة هي لألجنبي، 
طبًعا صاحبي القوقيل له قدرة خارقة عىل معرفة األسعار وخبايا األمور وأماكن جتار 
)احلرة(، )عىل فكرة( احلرة هي التي ال ختضع لنظام وليس عليها رقيب، والعربة بالذي 
يدفع أكثر، وبعد مروٍر عىل أربعني مدينة ينترش هبا األحرار، وجدنا أن املنزل العادي 
واملتوسط يكلِّف صاحبه ما ال يقل عن مليون ومخسامئة ألف ريال، النتيجة أنني رضبت 

صحيفة اليوم
1429/7/11 هـ
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فقد  الرحالت؛  هذه  ملثل  العودة  بعدم  وأنذرته  )لشطات(،  بثالث  القوقيل  صاحبي 
خيب الرجاء وأمات األمل. 

ومن سوء الطالع أن أحد كبار االقتصاديني يف جملس الشورى يطالعنا باقرتاح أن 
أننا عندما كان  التنمية العقارية إىل مخسامئة ألف ريال، أودُّ تذكريه وغريه  يرفع قرض 
واليوم  ريال،  ألف  ثالثامئة  العقارية  التنمية  كان قرض  الربميل عرشة دوالرات  سعر 
سعر الربميل مخسة عرش ضعف السابق وتريد يا هداك اهلل رفع القرض فقط 30 باملائة، 
فلو قلت  بأنفسهم مشكلة،  يكونون هم  قد  االقتصاد  أن رجال  لدينا مشكلة يف  فعاًل 
برفع القرض إىل مليون ريال، واشرتطت أن يكون قرًضا وأرًضا لقلنا: )عسى وبالكاد 

يكفي(. 
أخرًيا؛ أمتنى أن يعطى دكاترة االقتصاد إجازة مفتوحة ... من املؤكد أن كثرًيا من 
وأنا  اجلاحظ(،  )مدرسة  تالمذة  عنا  أبعدوا  املهم   ... حتل  سوف  االقتصادية  مشاكلنا 

كفيل لكم أن مشكلة اإلسكان سوف حتل.



 9 

أنا والصحافة وربع قرن

هل التخصيص ... هروب من الواقع؟

اجلهة  أو  الفالنية  الوزارة  بأن  األوىل  صفحاهتا  يف  والفينة  الفينة  بني  صحفنا  تعج 
قادر  بقدرة  ثم  التخصيص،  مظلة  حتت  ومسؤولياهتا  أعامهلا  ختضع  سوف  )الفلتانية( 
يكتب هلذه الفكرة املوت البطيء، حتى تتالشى أو تصبح من األخبار الصحفية التي 
نجد  أننا سوف  دام  ما  التسمية  وأنا فال هيمنا  أنت  أما  لعدة سنوات،  اجلهة  تتغنَّى هبا 
اخلدمة التي ننشدها منذ عرشات السنني ... فهل يا ترى ما يعلن عنه القصد منه معرفة 
رأي املواطن رغم جهله حتى بمعنى كلمة ختصيص، هذا إذا مل يقم بتحريف وتركيب 

كلامت ال داعي لذكرها؟ وإليك خالصة حديث ملجموعة ضمت شيًبا وشباًنا.
األول: ما دام أن الوزارة غري قادرة عىل اعتامد اخلدمات وتنفيذها ما هلا إال اهلروب 
من املسؤولية وحتميلها املواطن حتت تسمية التخصيص، )وأبرشوا واليل بريال سوف 

يصبح بعرشة(، )واهلل أعلم بنقاد الدراهم(.
الثاين: يا أخي ال تُلْمهم )طقت كبودهم، من كثر الطلبات من وزارة املالية(، ولكن 

)أم الوزارات( يف )أذن طينة واألخرى عجينة(.
الشعبي  املثل  عليها  ينطبق  الوزارات(  )أم  تقول  اليل  يف  العجيب  أخوي  يا  الثالث: 
)برش العيال بجوعة أمهم(، واليوم سعر برميل )النفط( 400 ريال، يعني كل يوم يدخل 
صندوق املالية أربعة مليارات ريال، والدراهم فاضت من خشومهم ... )وش يبون بعد(.

صحيفة اليوم
1429/7/11 هـ 
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الرابع: وراك عىل املالية: ترى عليهم مسؤوليات ورصفيات ورواتب تشيب الراس.
رسوم  يروح  الراتب  نصف  كان  إذا  مرصوفات،  ناقصني  حنا  أخي  يا  اخلامس: 
ورضائب، والباقي ما يكفي أكيل أنا وأم العيال ودستة بزران، بعد يبون يزيدون مهنا 
عىل  وكلها  أرباح،  وتبي  قريشات(  )تبي  بالتخصيص  تقوم  اليل  الرشكات  أكيد  هبم، 

ظهرك رضيت أو أبيت.
عندنا  نخيط(،  )تشق وحنا  الوزارة  ماهوب عىل كيف  السادس: وسعوا صدركم 
ما  أكيد   ... ... وعندنا   . عندنا  الشورى،  األعىل، وعندنا جملس  االقتصادي  املجلس 
من   %80 وأن  بيوت،  عندهم  ما  املواطنني  من   %70 أن  عارفني  أهنم  دام  ما  يوافقون 

املواطنني يعيشون عىل حد الكفاف.
تشتغل  كلها  الدنيا  متحجرة(،   ...( وعقولكم  متخلفني  أنكم  صحيح  السابع: 
بالتخصيص، حتى احلريم ما يولدن إال بالتخصيص ... ولو جلسنا ننتظر )ناقة صالح 

تقوم( وتسوي ما عليها من واجبات وخدمات سوف ننتظر )حتى الدفنة(.
وخدمات  صحي،  ورصف  ماء،  نبي  املهم  يبون،  اليل  يسوون  خلوهم  مجاعة  يا 
بلدية، ومرور، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، وطريان، وسكة حديد، ومصانع 
الوزارات ما هيم عساهم يعملون  أم وبنات  البرتول، وما دام أهنا تفكنا من  منتجات 

هبم.
اليل هيذرون، ومتثل هبذا  يتفكر يف  قام  الثامن واألخري )شايب نصفه عايب(:  أما 

البيت:

باخلصخصة لـو هي حسحـست جيبينـوخـت ذلـــويل وغـنيت طـربــــان

خيـــيبيمـريا اخلـوف من خسخسة فلتــــــان ويـــوم  يــواعـــدين  يـــوم 

ضيعتنا يا ابوحممد بني اخلصخصة، واحلسحسة، واخلسخسة.
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الدمام والخبر واألربعين ... نفًقا

ال نريد أن نطلق عىل اخلرب مدينة النفق )اليتيم(، فال أخ له يسليه، وال نريد أن نتهم 
أمه )بالعقم(، حاشا وكال، وعىل استعداد بربهان صحة ما نقول ولو كان احلق )حايش(.
ومسكينة هذه  األول حيترض،  فإن  األخوين؛  مدينة  الدمام  نطلق عىل  أن  نريد  وال 
املدينة بمجرد فرحتها ومحلها )الدف( باملولود الثاين أصابت األول )العني(، وربام هذه 

العني جتاوزت احلدود.
وألجل املصداقية يف اليشء جعلت كلتا املدينتني تتحدث )وتفيض( ما بداخلهام: 
قالت األوىل - وكانت )كالبنت املدللة(، خصوًصا بعد أن لبست أمجل احللل وفازت 
يف  العمر  أن  تعلم  )وأردفت(:  عاًما،  الستني  جاوز  عمري   :- اخلليج  ودرر  بجامل 
مقياس املدن ليس كام هو حالكم يا بني اإلنسان؛ فإنني ال أزال يف ريعان الشباب، بل 
إنني وفقت يف بداية عمري بنظرة حانية من رشكة )أرامكو(، وبأناس كانت هلم نظرة 
الدروع  يعلِّقوا  الشهادات ومل  ينالوا  مل  أهنم  بعيدة يف تفصيل شوارعي وختطيطها، مع 
اهلل  رمحهم   - الشعوان  عبدالرمحن  الغايل  واالبن  البلدي  املجلس  فكان  واألوسمة، 
مجيًعا - يضعون اللبنات األوىل ملا تشهده اآلن. ويف ظل هذه النهضة الشاملة، وازدياد 
املحبني من املواطنني، وكثرة الضيوف، خصوًصا يف أيام العطل واألعياد من أبناء الديرة 
وخارجها، وهذه الكتل اخلرسانية التي أثقلت عىل احلمل، وهذه الرشايني اهلائلة من 

صحيفة اليوم
1429/7/19 هـ
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خطوط الكهرباء والتليفونات واملياه والرصف الصحي - وكلام مررنا بشارع أو بأحد 
أحيائها أشارت باملعاناة التي تالقيها، خصوًصا يف أوقات الذروة، وقامت تعدد مقدار 
الرشايني التي قرر األطباء رضورة ورسعة استبداهلا، فلم تنفع معها )القسطرة(، بل إن 
بعضها ينذر ال سمح اهلل بجلطات متعددة - انظروا كم عدد الوفيات من أبنائي يف هذه 
املدينة، وكل هذا راجع إلصابتي بني وقت وآخر بعدم قدرة الرشايني عىل أداء عملها. 
أن  جيب  التي  الرئيسية  الرشايني  بتعداد  معها  قمت  الساعتني  دامت  جولة  وبعد 
عرشين  عددها  فكان  فني،  ممرض  أو  مهندس  طبيب  ألي  مراجعة  وبدون  تستبدل، 
الرئيسية  الشوارع  عىل  موزعة  أنفاق  فتح  إىل  حتتاج  وكلها  متاًما،  مغلقة  كلها  رشياًنا، 
والتجمعات السكانية، عموًما بعد انتهاء اجلولة حاولت أن أخفِّف عنها وأطمئنها بأن 
هناك اخرتاعات جديدة ألدوية )مسيلة للدم( ومذيبة للجلطات، وكذلك أطمئنها بأن 
األطباء املهندسني من أبنائها قاموا بعمل الفحوصات واالختبارات، وأن النتائج كلها 
تؤيد معاجلة الوضع ... املهم أهنا محَّلتني األمانة بتسليم هذه الرسالة لألمانة، ودَّعتها 
وبودي ال أودِّعها وقلت هلا: إنني متجه إىل الدمام حلمل الرسالة الثانية، تعلقت بثويب 

وقالت: أمل تسمع بقول الشاعر:
بــابـكـــم عـــىل  داركــــمضـــاع شعـــري  عـــىل  عـقد  ضـــاع  كــام 

الدمام هي أشد أمًلا، وهي حزينة بفقد أحد أبنائها الذين عجز األطباء واخلرباء من 
الداخل واخلارج عن معاجلته، وها هو حيترض، وإن كان لدي عرشون رشياًنا حتتاج إىل 
استئصال واستبدال؛ فإن شقيقتي الغالية الدمام حتتاج ملثل ذلك وأكثر، وال تستغرب 
باسمها  اقرتن  الذي  بالدف  تستقبلك  نفسها  وضيق  مهومها  كثرة  من  أهنا  زياهتا  عند 

)الدمام(، 
آماهلا بمجلسها  فقد ضاعت  ينقذها؛  املرارة واألسى بحاجتها ملن  وتسمعك حلن 
البلدي الذي أصبح مثاًل شعبيًّا )جيتك يا عبداملعني تعيني، لقيتك ياعبداملعني تنعان(.

الرسالة  أداء  ألمانة  وتنفيًذا  املدينتني،  كلتا  عليه  حتسد  ال  الذي  املوقف  هذا  وأمام 
.)I.C.U( جيب أن أعلقها عىل باب األمانة

ولكنني من باب التأدب أقول:
بــابـكـــم عـــىل  شعـــري  داركــــمضـــاء  عـــىل  عـقد  ضـــاء  كــام 
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المستثمرون األجانب ... كم نقول؟

اخلضار  وسوق  قاسم(  )ابن  حراج  يف  دارجة  هذه  أن  نقول(  )كم  بكلمة  أقصد 
نفتح  الصدور وقبل ذلك  له  املستثمر األجنبي ونفتح  باجلملة وألننا نشجع  واملوايش 
له كيس الدراهم إىل جانب أننا نغلق ألجله كل التعليامت والتعقيدات وخذ وهات ... 

املهم هذه ديرتنا ومشاريعنا ... ومنك الشغل، ومنا نقد الدراهم.
أن  ألجل  لعابه  يسيل  بعضنا  جعل  احلارض  عرصنا  يف  نشهده  الذي  االنفتاح  هذا 
يشارك األجنبي )املرفوع عنه القلم(، الحظ أن النظرية انقلبت، حيث كان األجنبي يف 
ب مرت  نا، أصبحنا نحن َمْن خيطب وده ... خذها من جمرِّ السابق يشاركنا وخيطب ودَّ
الباب لكل من هبَّ ودبَّ ليدخل يف استثامرات  عليه حاالت كثرية من مساوئ فتح 
بالدنا بمجرد أن يودع مبلًغا )تافًها( من املال، وربام بدعة هذا املستثمر جعلته يدخل 
كمواطن  بينه  الواضحة  التفرقة  عينه  بأم  يرى  الوطن  ابن  ألن  وطنية؛  بأموال  بالدنا 
يريد أن يستثمر يف وطنه وعائدها له وألوالده ولوطنه وبني أجنبي سهلت له الطرق 
وحجبت عنه كل البريوقراطيات املعهودة؛ لذا فال مانع أن يعمل املواطن حتت غطاء 

األجنبي )فعاًل النظرية أصبحت معكوسة(. 

صحيفة اليوم
1429/7/26 هـ
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ال أبالغ إذا قلت إن املستثمر األجنبي هو سبب تأخري العديد من مشاريع الدولة؛ 
فهو يأخذ العمل من الباطن من املقاول الرئييس، ثم تبدأ مشاكله مع املقاول السعودي، 
سواء يف تدين نسب اإلنجاز أو املطالبة بمبالغ أكثر من حقه، أو التالعب يف العينات أو 
اختاذ الذرائع ألجل مجع أكرب مقدار من األموال، ويف النهاية ينسحب من العمل تارًكا 
ل من مرشوع إىل آخر ليكرر  املقاول الرئييس ليواجه املشكالت مع الدولة، وهكذا يتنقَّ
نفس أسلوب التحايل واإلرضار بالعمل، ولألسف ال يوجد نظام حيمي حق املقاول 
السعودي، بل إن املستثمر األجنبي قد يكون له من النفوذ والتمكني ما ال يقارن بوضع 
د عليها املستثمر األجنبي ختفيض أسعاره من  السعودي، ومن طرق االحتيال التي تعوَّ
ويستخدم  املرشوع،  هلذا  بأخذه  العمل  جهة  من  شهادة  يكسب  أن  أجل  من  الباطن؛ 
هذه الشهادة ألجل كسب مشاريع أخرى، وما يلبث حتى خيلق أي مشكلة ألجل أن 
ينسحب من عمله، خصوًصا بعد أن حيتال يف أخذ أكرب مبلغ يستطيع احلصول عليه، 
إىل جانب أكرب عدد من التأشريات التي خترج باسمه لصالح املرشوع الذي تركه، ليعيد 

نفس التجربة يف مشاريع أخرى.
نتمنَّى من هيئة االستثامر أن يكون لدهيا إدارة للمتابعة امليدانية للمقاولني األجانب، 
وأال يقوم املستثمر األجنبي بعمل أي اتفاقية إال بموافقة هيئة االستثامر، وأن خيصص 
ولو 1 باملائة من قيمة املبلغ الذي يودعه املستثمر األجنبي هليئة االستثامر؛ ألجل الرصف 

عىل رواتب اللجان التي تقوم بمتابعة أعامل املستثمرين األجانب.
يف  يستثمر  أن  ألجل  يودعه  أن  األجنبي  عىل  الذي  املبلغ  مقدار  أعرف  ال  وألنني 
بالدنا، فإنني أرجو أال يقل احلد األدنى عن مخسة ماليني ريال، سوف نرى أن العديد 

من مستثمري )الشنطة( سوف يرتكون بالدنا )بال رجعة(.
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أين موقعنا من البحث العلمي؟

م وهنضة أي أمة أو بلد يقاس بعدة معايري ختتلف وتتفاوت بمقدار  من املعلوم أن تقدُّ
االحتياج، ولكنها جتتمع يف النهاية يف مصب واحد ملصلحة الوطن واملواطن.

اجلهات  فإن  القارص  علمي  وحسب  العلمية،  البحوث  واملعايري  القيم  هذه  ومن 
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  هي  األبحاث  هذه  عن  مسؤوليتها  املتوقع 
)إن وجدت(،  الطبية  واملراكز  )إن وجدت(، واهليئات  البحثية  واجلامعات ومراكزها 
ومراكز البحوث يف الرشكات الكربى، مثل )أرامكو( و)سابك( )إن أعلنت(، واهليئة 
العامة للبيئة واحلياة الفطرية، وحتى معهد اإلدارة فيام يتعلق بصالحياته وطبيعة عمله 
يف األنظمة والنامذج، وآخرها بيوت اخلربة والدراسات واألبحاث اخلاصة و)هذه تتبع 

مبدأ: انقد واستلم(.
والسؤال الضائع: هل هلذه اجلهات دور مشهود يف البحث العلمي؟ أنا شخصيًّا مل 
ا منها قام بإجراء بحوث علمية مهام كانت طبيعتها وختصصها أو  أقرأ منذ سنوات أن أيًّ
الطابع  إدارات يغلب عليها  أهنا  الذي نسمعه ونقرأه  تم نرشها واالستفادة منها، كل 
الروتيني املعتاد، )وربام هذا هو فعاًل طبيعة عملها وحدود صالحيتها(، ولكن عندما 
نرى ونسمع أن املراكز البحثية يف الدول األوروبية وأمريكا واليابان أنجزت للبرشية 

صحيفة اليوم
1429/8/3 هـ
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أبحاًثا ونظريات، سواء يف الطب أو البيئة أو علوم اإلنسانية أو االجتامعية أو يف منهجية 
اإلدارة السليمة، فعاًل نرس هبذه األبحاث، ونتمنى أن يكون مثلها موجود يف بالدنا.

إلجراء  الالزمة  املالية  االعتامدات  هلا  تتوافر  ال  عندما  اجلهات  هذه  ُتعذر  وقد 
املسؤولية  من  فهي  هتمك؛  وال  هتمني  ال  املشكلة  هذه  ولكن   ... وتطبيقها  البحوث 
املناطة هبذه اجلهات، وعليها حتمل ما ينتج عن ذلك من خلل، وربام أيًضا هذه اجلهات 
تقوم باألبحاث والدراسات، ولكن قد يكون مصريها )احلفظ( - أو احلذر من نرشها 

- لضخامة تكاليف تنفيذها، أو ألهنا دراسات )جتارية(.
بعض الدول ختصص لإلنفاق عىل البحث العلمي ما قد يصل إىل 5 باملائة أو 8 باملائة 
الرقم أو قريب منه )مرفوض( لدى وزارة  القومي ... من املؤكد أن هذا  الدخل  من 
باجلهات  القناعة  أم عدم  باملبلغ  القناعة  لعدم  الرفض  نعلم هل  املال واالقتصاد، وال 
تلوث  من  العلقم  ع  يتجرَّ من  وأنت  أنا  النهاية  يف  ولكن   ... املبلغ  إنفاق  عىل  القائمة 
الزراعية ... وخملفات الوقود،  البحار واملياه والرصف الصحي واملعلبات واملنتجات 
املليارات  نحتاج لعرشات  إننا  يقال  للبرتول يف شواطئنا، حتى  الناقلة  السفن  وتفريغ 
ألجل تنظيف شواطئنا من التلوث، وكل يوم نسمع ونقرأ أن هناك أرضاًرا صحية يف 
العقاقري واألدوية واملخلفات الطبية، ويكفي جولة عىل املستشفيات احلكومية واخلاصة 

ملعرفة إىل أين ترسل وحتفظ املخلفات الطبية. 
ادخل أي بقالة، وسوف ترى العجب من كثرة املستوردات من املعلبات واألغذية 
فعاًل  املحفوظات،  هذه  حمتويات  من  يسرت  وربنا  العامل،  دول  خمتلف  ومن  املحفوظة، 
املراكز  هذه  من  استفادتنا  ومدى  العلمي  البحث  يف  وضعنا  تقييم  إىل  حاجة  يف  نحن 
العلمية، وليت أن أي جهة يقيم إنتاجها ونشاطها بمقدار ما قدمته للوطن من أبحاث 
)وزارة  باسم  جديدة  وزارة  بإنشاء  نسمع  رب(  )يا  أخرًيا  عموما.  وللبرشية  لنا  نافعة 

البيئة والبحث العلمي(.
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بنو األصفر قادمون يا بني يعرب

وغري  فاحلني  غري  إنكم  تقول:  احلكاية  ألن  املقاولني؛  ولزمالئي  يل  مزعج  خرب 
مؤهلني، وأنتم أسباب العثرات يف البالد، وأنتم أسباب التأخري يف تنفيذ املرشوعات، 
وكلكم عىل بعضكم متورطون، وكل باليا تأخر املرشوعات بسببكم )عايزين زيادة من 
اللكلامت، واالهتامات وخيبة البخت ... وأال كفاية(؛ لذا عليكم أن ترضخوا - شئتم 
أم أبيتم - للمنقذ القادم من الرشق؛ أبناء يأجوج ومأجوج؛ فهؤالء هم من رشحتهم 
والبخس(؛  )النحس،  أسباب  يا  منكم  مشاريعها  إنقاذ  ألجل  املبجلة  وزاراتنا  إحدى 
فيؤملني ما فعلته هذه الوزارة - وبالش ذكر اسمها؛ ألنني يف يوم من األيام كنت أحد 
ا هلا - ويؤملني وزمالئي املقاولني كام يؤمل كل مواطن  منسوبيها ولو بالتبني ولن أكون عاقًّ
أن تؤكل مصاحلنا وبني ظهرانينا، )يعني ما يكفي أن أسواقنا غصت من بضائع الصني، 
حتى نجيبهم يف بالدنا ليأكلوا ثمرة هذه الزيادة يف البرتول(. إىل متى ونحن كمقاولني 
ينظر إلينا هبذه الدونية؟ ومن املتسبِّب يف ذلك؟ هل املطلوب منا أن نطفش ونبحث عن 
أعامل يف غري بالدنا ما دام هذا هو رأي وزارتنا عنا؟ أم مطلوب أن نقفل أبواب رشكاتنا 

ومؤسساتنا ألن هذه الوزارة وغريها حكمت علينا )باخليبة(؟

صحيفة اليوم
1429/8/7 هـ
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مكانكم،  لتحل  قادمة  األصفر  بني  من  كربى  رشكة   38 هناك  إن  تقول:  الرواية 
الشوارع واملرشوعات منكم ومن أعاملكم، وأنا وأنتم بني خيارين كالمها مر  وتطهر 
)حنظل(: إما أن نحمد اهلل عىل السالمة، ونكتفي براتب التقاعد والطقطقة يف األسهم، 

ونكرب الوسادة مع العيال وأمهم، أو أننا نطبق قول الشاعر:
اجلبـــــاِل صـعـــود  يتهـــيب  يعـــش أبـد الــــدهر بـني احلـــــفْرومن 

ونقول: إن أسباب تعثر املقاول السعودي وتكسري جناحيه:
)سخرة(،  السعودي  املقاول  جيعل  بحيث  صيغ  احلكومية،  املناقصات  1-نظام 
ومتكني  أمواله،  وحجز  مستحقاته،  وتأخري  النظام،  )بآالت(  وحتطيمه  عرقلته  اهلدف 
البنوك إلكامل القضاء عليه وعىل تقدمه، من حيث اإلجحاف يف الضامنات والدفعات، 
املرشوع،  عىل  للحصول  تنتهي  ال  التي  الرشوط  وقائمة  املستحقات،  حجز  ونسب 
لة ال ترصف مستحقات املقاولني إال  ولرصف أي مستخلص، ويكفي أن وزارتنا املبجَّ
ملدة ستة شهور، أما الشهور الستة األخرى فهي ما بني إعداد ميزانيات وإيقاف رصف 
وانتظار أم الوزارات حتى تسمح بالرصف. من املؤكد أن أبناء بني األصفر لن يقبلوا 
تقبلها؛ ألهنا  يملون رشوطهم عىل وزارتنا، وسوف  التعسفية، وسوف  الرشوط  هبذه 

أتت من جهات ال تستطيع رفض طلبها.
العمل  املبجلة تشرتط عىل كل مقاول استالم  املبكي أن وزاراتنا  2-من املضحك 
خالل مخسة عرش يوًما من إشعار الرتسية، وإال فسوف تسلمه غيابيًّا، وجتاهلت - وهي 
تعلم علم اليقني - أن أول مشكلة - بل أم املشكالت - متى تتلطَّف وترىض وزارة 
العمل بإصدار تأشريات العمل، وإن تكرمت عىل املقاول فهي بالقطارة، يعني لو أن 
املرشوع حيتاج إىل مائة عامل وفني فإن جهة العمل لن توافق للمقاول السعودي إال 
الباقية، وأنت كمقاول  البقية  العمل لتكمل عىل  العدد، ويأيت دور وزارة  بنصف هذا 

سعودي )اسطفل، وارضب برأسك اجلدار(، ويا ويلك لو اعرتضت!
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فهم  مستحيل؛  ...؟  الرشوط  هبذه  يقبلون  سوف  األصفر  بنو  هل  عليكم،  باهلل 
يأتون )بكج(،  املبجلة، بل  التي يروهنا هم وليس وزارتنا  العاملة  يفرضون علينا مجيع 

يعني حتى الطبابيخ يأتون هبم، فهم ال خيضعون وال يعرفون شيًئا اسمه السعودة.
إال نحن،  الظروف  بالعدل واإلنصاف وتقدير  تعامل مقاوليها  الدنيا  بالد  3-كل 
فمهام زادت األسعار أو تغريت الظروف القاهرة فإن وزاراتنا ال تعرتف بذلك؛ فهي 
معتقدة أنني وأنت )أجري( عليه تنفيذ األوامر وليس له حق االعرتاض. أخرًيا، نصيحة 
ر عدًدا من أكياس األرز؛ فإن مشكلة األرز سوف تتفاقم مع  لكل رب منزل أن يدخَّ

قدوم أكلة األرز، والزلط، »واألنارب«.
أخرًيا؛ خذها نصيحة أخرى وسوف أسبقك إليها، ابحث عن أي عمل مع إحدى 
رشكات أبناء يأجوج ومأجوج؛ فسوف يكونون أرحم عليك من أم الوزارات وبناهتا.
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رمضان ... وجفاف الجيوب

املبارك، الذي جعله اهلل - سبحانه وتعاىل -  قريًبا بإذن اهلل، نستقبل شهر رمضان 
رمحة ومغفرة وعتًقا من النار.

)إين  قول  أمجل  وما  النفوس،  فيه  وتطيب  الشياطني،  فيه  تكبَّل  الذي  الشهر  هذا 
صائم( عند املشاحنة واملخاصمة! فهو شعار االعتزاز بطاعة اهلل - سبحانه وتعاىل - 

واتباع سنة رسول اهلل - عليه الصالة والسالم.
هو شهر القرآن الكريم، وكلنا يطمح إىل ختم القرآن الكريم قراءة وفهاًم لكالم اهلل 
خر لنفسه أكثر من ختمة، ويعد نفسه  - سبحانه وتعاىل - بل بعضنا حيرص عىل أن يدَّ

أهنا سوف تتضاعف إذا بلَّغه اهلل الشهر الكريم مرة ومرات.
إنسانية  وأهداف  معاٍن  عدة  الصوم  هذا  يف  نبيه  سنة  واتباع  اهلل  طاعة  بعد  يأيت  ثم 
قنا إىل بعض النواحي اإلنسانية  واجتامعية وصحية، والكالم يف ذلك كثري، ولكن لو تطرَّ
الستشعار دور كل واحد منا جتاه أخيه املسلم، وما جيب عليه فعله؛ فهناك إخواٌن لنا 
خلت بيوهتم من أقل القليل من زاد اليوم، ومعظمهم يتعفف عن السؤال، ويصرب لعل 

اهلل يأيت بالفرج.
وهنا الوقفة والسؤال ملثل هؤالء:

صحيفة اليوم
1429/8/7 هـ
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1- اجلمعيات اخلريية لدهيا القدرة عىل سد هذا النقص بحيث تقوم بتوزيع مؤونة 
الشهر كاملة لكل حمتاج.

فإن  االجتامعي،  الضامن  يشملهم  الذين  من  مليون  لدينا  كان  لو  رسيًعا:  ونحسبه 
ا،  شهريًّ ريال  ستامئة  بمعنى  ريااًل،  عرشون  يوميًّا  الواحد  للشخص  يكفي  ما  معدل 
فقط،  الكريم  الشهر  ريال هلذا  مليون  إىل ستامئة  اخلريية حتتاج  اجلمعيات  فإن  وبذلك 

فهل لدى اجلمعيات جواب عن ذلك؟
2- بعض التعليامت - وهلا وجهة نظرها املعتربة - تريد تنظيم مسألة اإلنفاق عىل 
الصوام يف املساجد، وعدم رصف املبالغ لألئمة والقائمني عىل هذا العمل اخلريي إال 
التي تقوم بإعداده، حتى من  وفق أنظمة حددهتا، سواء يف نوعية اإلفطار أو اجلهات 

يرغب يف إقامة مرشوع لتفطري الصائمني عىل حسابه يلزمه أخذ اإلذن.
قد  املحسنني  من  الكثري  هناك  أن  يبقى  ولكن  نظره،  وجهة  لكلٍّ  البداية:  يف  قلنا 
عمل  يف  اإلذن  ألخذ  االستعداد  لدهيم  فليس  اإلفطار،  مشاريع  إقامة  عن  يتوقَّفون 
خريي، وكنا نتمنَّى ما دام أن هذه اجلهة حريصة عىل التنظيم لو أهنا مشكورة قامت هبذا 
التربعات  بجمع  تقوم هي  أن  أقصد  تعليامت وتوجيهات،  بإصدار  تكتف  ومل  العمل 
هلذه  صندوق  لدهيا  يكون  بحيث  وإرشافها،  مظلتها  حتت  اإلفطار  مشاريع  وإقامة 
األعامل اخلريية، وتقوم بطرح مرشوع إفطار الصوام يف كل مدينة، ويرصف عليه من 

هذا الصندوق، سواء يف األغذية أو املرشفني.
ما أبسط أن نضع األوامر والتعليامت! ولكن ما أصعب التطبيق هذا إذا قبلت مثل 
شهًرا  وليس  واإلنفاق  اخلري  شهر  الكريم  الشهر  هذا  يكون  أن  نريد  التعليامت!  هذه 

لتجفيف اجليوب.
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وأخيًرا تمخَّضت وزارة الخدمة المدنية

يف  ورد  هكذا  )سامح(،  لنا  فولدت  ضت  متخَّ أقصد  خطًأ،  تفهمني  ال  أرجوك 
الصحف أن وزارة اخلدمة املدنية سمحت بالعمل خارج وقت الدوام ملوظفي الدولة. 
يا  النوم  »صح  يعني  )مضحك(،  بشكل  رة  متأخِّ تأيت  قراراتنا  بعض  أن  املؤسف  من 
وزارة«، فام هي احلاجة ملثل هذا القرار املطبق أصاًل بدون إذن من مقام الوزارة، علاًم 
الوزارة - يامرسون  الدولة - وربام بعض موظفي هذه  بأهنا تعرف أن غالبية موظفي 

التجارة واألعامل احلرة )وعىل عينك يا تاجر(؟ 
هل هذا القرار تغطية لفشل هذه الوزارة يف سيطرهتا عىل املوظفني الذين يامرسون 
التجارة؟ أم أن نظامها من الضعف بحيث ال سلطة هلا عليهم؟ كنا قبل عرشين عاًما 

نطالب بالسامح ملوظفي الدولة بالعمل )دون قيد(. 
أقصد التعليامت التي وردت يف قرار السامح )حرب عىل ورق( وتغطية لسبات عميق، 
بل إن هذه الوزارة بنظامها اضطرت املوظفني للتحايل بأسامء ومهية؛ مما جعل األجنبي 
يستغل هذه الثغرة ويفرض رشوطه للعمل من املوظف السعودي. أما املربرات التي 
)يغطي  كمن  فهي  التجاري،  العمل  بمامرسة  الدولة  ملوظف  للسامح  الوزارة  ذكرهتا 
سبَّب  املهم  القرار  هذا  مثل  إصدار  يف  الوزارة  هذه  ر  تأخُّ وإنَّ   ... باملنخل(  الشمس 
لوطننا خسارة، من إحالل األجنبي بداًل من السعودي، ومن زيادة األموال اخلارجة 

صحيفة اليوم
1429/9/10 هـ 



 23 

أنا والصحافة وربع قرن

من بالدنا، ومن تأخر أبنائنا يف أمور التدريب والتأهيل ومعرفة إدارة األعامل التجارية. 
الذين  أبنائنا  أمام  القيود والعراقيل  الثانية والثالثة - لتضع  للمرة  أقوهلا  ثم تأيت - 
نعيش  أن  ألجل  )املرفوضة(؛  رشوطها  وتضع  التجارية،  األعامل  ممارسة  يريدون 
عرشين عاًما أخرى حتت سيطرة مثل هذه التعليامت اخلانقة. كنا نتمنى أن تصدر مثل 
هذه القرارات التي هلا حساسيتها وأمهيتها وتأثريها االقتصادي واالجتامعي من جهات 

ر مدى التأثري الذي حتدثه مثل هذه القرارات اهلامة. تقدِّ
القطاع اخلاص،  الدولة إىل وظائف  انتقال من وظائف  كلنا نتمنى أن يكون هناك 
من  تتخلَّص  وأن  اخلاص،  القطاع  قبل  من  تدار  أن  إىل  الوزارات  هذه  تتحول  وأن 
الروتني احلكومي الذي نعتربه يف حالة وزارة اخلدمة املدنية )ضامًنا اجتامعيًّا( ال يميِّز 
يقابله من اإلنتاج إال أقل  بني املجتهد من غريه، حتى أصبح لدينا تضخم وظيفي ال 
وهذا  املطلوبة،  اإلنتاجية  من   )%20( يتجاوز  ال  أنه  عىل  أراهن  القليل  وهذا  القليل، 
لغياب النظام السليم يف اخلدمة املدنية، وغياب حتديد الكفاءات ... فالكل سوف يأخذ 
اجلزاء  يف  يتساوى  والكل  التقدير،  درجة  يف  يتساوى  سوف  والكل  السنوية،  عالوته 

والعقاب. 
أمنيتي إعادة غربلة نظام هذه الوزارة، ودجمها ووزارة العمل، لنخرج بوزارة موحدة 
يف نظامها دون تفرقة بني موظف الدولة أو موظف القطاع اخلاص، عند ذلك سوف 
تكون قرارات مثل هذه الوزارة خاضعة للواقع واحلاجة وليس لقناعة أو عدم قناعة 
الشهر  هذا  يف  وزارتكم  من  الصدقة  هذه  موظفني  يا  عليكم  )ومربوك  الوزارة،  هذه 

الكريم(.
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علماؤنا ... وفيض الخاطر 

أدعو اهلل الكريم، رب العرش العظيم، أن يبارك يف جهود مشاخينا، وأال حيرمهم األجر 
والثواب يف حرصهم عىل كل ما له عالقة بأمور ديننا احلنيف، فهم منابر العلم ومشاعل 
ا  النور، وهبم نقتدي، وعىل طريقهم نسري ... وأمام هذه املحبة والوفاء فإن للمحب حقًّ
يف أن يعربِّ عن بعض مشاعره وأحاسيسه املنطلقة من احلرص عىل ملِّ الشمل، والتقاء 
الرأي، وتسديد اجلواب، يف جو من القرب وااللتقاء؛ فقد فاض اخلاطر، وال نخفي أن 
العني قد دمعت، وانعرص القلب عندما اطلعنا عىل بعض ما نرشته الصحف من آراء 
وردود لصاحبي الفضيلة الشيخني صالح بن فوزان وعبداملحسن العبيكان - أطال اهلل 

يف عمرهيام، وأجزل هلام املثوبة عىل جهودمها املتواصلة يف خدمة الرشع احلنيف. 
لقد كان لنرش هذه الردود يف الصحف أثر بالغ عىل املحبني هلام، يقابله - ولألسف 
د ملثل هذا االختالف يف الرأي، بل أصبح حديث املجتمع هو  - رسور بالغ ملن يرتصَّ
مسألة اخلالف وليس مسألة )املسعى(. ويف هذا داللة واضحة عىل أن مثل هذه األمور 
الرشعية اهلامة كان األوىل أن تناقش باجتامع يضم الشيخني الفاضلني ومعهام من العلامء 
األفاضل من يستطيعون إشباع البحث واملناقشة حتى الوصول إىل رأي موحد يكون 
جمااًل  نرتك  وال  وتطمئن،  النفوس  تسرتيح  وبذلك  املهم،  األمر  هذا  مثل  يف  الفيصل 
للمشككني ومن يتصيدون - كام يقال - يف املاء العكر؛ فهؤالء ولألسف وجدوا مما أثري 

صحيفة اليوم
1429/9/13 هـ  
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يف الصحف سلعة رخيصة يتاجرون هبا مع أمثاهلم، بل وينعقون بكل فخر، يتصورونه 
اختالًفا بني علامء الرشيعة يف مسألة كان الواجب - كام أرشت - أن تدرس وفق إطار 
وهدوء يكون نفعها ونتائجها وقطع الطريق عىل كل من يريدون اإلثارة والبلبلة، وهذا 

لألسف ما حصل. 
إن االختالف يف مسألة ال يقلل من قيمة العلامء، بل يزيد من مكانتهم، وذلك عندما 
ال خيرج النقاش عن حدود معينة تتضح ممن يتصفح الردود. وإن كان لنا جرأة ورجاء 
عىل شيوخنا أن توقف هذه الردود، وأال نرتك جمااًل لتجارة السلع الرخيصة، وأمنيتنا 
اجتامع صاحبي الفضيلة الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبداملحسن العبيكان يف منزل 
أحدمها أو يف منزل أحد مشاخينا، وجيري البحث واملناقشة مهام طالت، املهم يأيت رأي 
موحد، ويتم نرشه يف الصحف؛ حتى تطمئن القلوب وهتدأ النفوس، وألجل أن تقطع 

ألسنة كل من جترأ أو يتجرأ عىل الشيخني. 
هو رجاء نرفعه باسم كل املحبني لشيخينا الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبداملحسن 

العبيكان، فلهام منا املحبة والتقدير والدعاء هلام بطول العمر وجزيل الثواب.
واهلل املوفق.
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مؤسسة التقاعد ... معنا أم علينا؟

خرب يف إحدى صحفنا يقول بالبنط العريض: املعاش التقاعدي ليس )إرًثا(. 
من  التي   - املؤسسة  هذه  هل  األوىل،  الصفحة  يف  اخلرب  هذا  مربر  هو  ما  نعلم  ال 
يف  املجمدة  املليارات  استثامر  عىل  وحترص  املتقاعدين  حقوق  حتمي  أن  املفرتض 
بينام اعتقادها أن هؤالء أصبحوا  املتقاعدين،  حساباهتا - قد طفح هبا الكيل من كثرة 

كام يقال )مت ... قاعد( ال خري فيهم، وأصبحوا عبًئا عىل املجتمع، يعني )سكراب(. 
املتقاعد  فلتبحث مؤسستنا املحرتمة عن أي )علة( أو سبب من أجل حرمان هذا 
الذي أمىض عز شبابه يف خدمة وطنه؛ فهي حتاول تقليم وتقليص هذا الراتب، الذي ال 
يكفي ربع احتياج رجل مسن امتأل بيته )هذا إذا كان له بيت( )بكومة عيالن( وبنات 
الشهر  هذا  يف  )املزعج(  اإلعالن  هذا  ملاذا  وأسأل:  أعود  واحتياجاته.  مطالبه  له  كلٌّ 

الكريم؟ 
التوديع  هل تواجه هذه املؤسسة أزمة مالية أم أزمة قانونية؟ أم أهنا يف طريقها إىل 
نحن  فعاًل  ...؟  نفعها  وقل  عمرها  طال  التي  املؤسسة  هذه  غبار  ينفض  جديد  بنظام 
بحاجة إىل أن تتقاعد هذه املؤسسة بتعليامهتا العتيقة ... خذ مثااًل من هذه اللوائح التي 

حتتاج إىل من )يلوحها(. 
تقول: يستمر الرصف ألبناء املتوىف املتقاعد حتى سن 21 سنة. 

صحيفة اليوم
1429/9/14 هـ 



 27 

أنا والصحافة وربع قرن

أراهن عىل أن ما ال يقل عن 80% ممن بلغوا 21 سنة ليست لدهيم أعامل ويعيشون 
عىل )فتات خبز( تقاعد والدهم، خذ مثاًل: آخر رجل خدم أربعني سنة، وأخذ تقاعده 
اهلل،  إىل رمحة  وانتقلوا  وأوالده،  له حادث هو وزوجته  أثناء سفره حصل  أمس، ويف 
تضخم  به  َتزيد  املوقرة  مؤسستنا  هل  املواطن؟  هلذا  التقاعدي  الراتب  مصري  هو  فام 

أرصدهتا؟ أم أن هلا رأًيا آخر؟ 
أما البنات فيتم الرصف هلن حتى سن الزواج، كان اهلل يف عون املطلقات، والاليت 

بلغت نسبتهن لألسف أرقاًما خيالية. 
ا من راتب املوظف ملدة أربعني سنة، )وهو  أخرًيا؛ إذا كان هناك مبلغ خيصم شهريًّ
إرًثا رشعيًّا( هلذا املوظف، قامت املؤسسة بحسمه، وهو يمثل ما ال يقل  حق، أقصد 
عن خدمة غري مدفوعة القيمة )أي مؤجلة(، مدهتا ال تقل عن أربع سنوات أودعت يف 
حساب مؤسسة التقاعد ... أليس من حق املتقاعد أن يستفيد منها ومن االستثامرات 

التي نتجت عنها؟ 
أحد كبار السن كان بجانبي يف الطائرة وكان مهموًما حزينًا، حاولت إدخال الرسور 
ن عليك يا عم، وإن  عىل نفسه فقال: يا ولدي، اتركني فأنا عندي مشكالت كثرية ... هوِّ
شاء اهلل حتل املشكالت، قال بكل حرارة: كيف حتل وراتبي التقاعدي 1890 ريااًل، 
بالسداد،  يطالبني  ورقة  أرسل  العقاري  والصندوق  )ورعان(،  مليان  بيت  وعندي 
األسعار،  غالء  مع  تعرفها  أنت  رمضان  ومطالب  ريال،   800 الكهرباء  وفاتورة 

واملشكلة أن مؤسسة التقاعد واقفة باملرصاد ألوالدي وبنايت. 
»خليها عىل اهلل، ويا رب جييب الفرج من وجه اخلري أبو متعب وأخوه سلطان«. 

الرجلني  هذين  يد  عىل  اخلري  يكون  رب  يا  واحد:  بلسان  نقول  كلنا  وأنت  وأنا 
املحبوبني.



 28 

أنا والصحافة وربع قرن

حــوار شبـابي

ما أمجل الشفافية واملصداقية عندما تعطى مساحة من حرية الرأي جلميع األطياف! 
وهذا ما حصل يف حوار شبايب بإدارة شبابية، يف البدء لكم يا شباب مساحة يف حرية 
لتخصصات دون  الوطن  احتياج  باألحرى  أو  التعليم،  ولنطرح مشكلة  الرأي،  إبداء 

أخرى. 
وإليكم يا سادة ما دار يف هذا االجتامع احلواري األرسي املصغر: 

تطلب  واجلامعات  الطب  أو  اهلندسة  يف  ص  نتخصَّ أن  تريدوننا  كيف  الشاب: 
معدالت 99% 100%، هم بذلك )يقصد اجلامعات( يفرضون علينا االجتاه لتخصص 

التاريخ واجلغرافيا والعلوم النظرية. 
الشايب: اجلامعة عندها حق، وال يمكن قبول )البلداء(. 

الشاب: )لو سمحت، ما حنا بلداء، ولكن مناهج التعليم وطرق التعليم جعلتنا يف 
نظركم بلداء(. 

عليها  اجلامعات  أن  أقصد  خطًأ،  تفهمني  وال  شخصيًّا،  أقصدك  ما  أنا  الشايب: 
ج فيها شباب فاهم وقادر عىل إدارة األعامل.  مسؤولية وال بد أن يتخرَّ

قبول  مناقشة  متت  مرة  وكم  الوطني!  احلوار  عقد  مرة  كم  سمحت،  لو  شاب: 

صحيفة اليوم
1429/9/19 هـ
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الشورى! ومع ذلك اجلامعات )يف ذي طينة واألخرى عجينة(،  اجلامعات يف جملس 
وهل يعقل أنه ال بد ننتظر أمًرا ملكيًّا يف كل سنة بقبولنا يف اجلامعات. 

شاب: كل جامعات الدنيا توجد كرسيًّا لكل طالب، ونحن أوالدنا يدرسون عىل 
حساهبم يف اخلارج ودول اخلليج واألردن ولبنان ومرص. 

ولكن  يدرسك،  ويستطيع  قروش  عنده  أبوك  حظك  )يا  زميله:  عىل  معلًقا  شاب 
األخرض  بملفه  واقف  يوم  وكل  متخرج  سنوات  مخس  له  فالن  مثل  مصريهم  أمثايل 

العالقي عىل باب مصلحة حكومية أو رشكة لعله جيد وظيفة(. 
شاب: )أحسن لنا ما ندرس ونكرب الوسادة ما دام أن وضعنا هبذا الشكل، ويا كثر 

الشباب هبذا الوضع(. 
يسيئون  أناس  وصحبة  وفساد  وتسكع  ضياع  معروفة:  ولدي  يا  النتيجة  شايب: 

ألهلك ولوطنك وملستقبلك. 
شاب: إذن أعطونا حلواًل ما دمتم تعرفون النتيجة. 

شاب آخر: وسع صدرك، ما هناك حلول، هذه أسطوانة نسمعها كل سنة، وكل يوم 
يطلعون لنا ببدعة جديدة، يقولون: )الزم حتى نقبل يكون عندك امتحانات للقدرات، 
يعني )يوزنون عقلك(، وعىل قدر وزن عقلك يعاملونك، والغالب يقبضونك الباب، 
وظيفة  طلب  يف  عونك  يف  اهلل  وكان  عالقي(،  أخرض  )ملف  عليك  هيدون  ويمكن 

سكيوريت أو دريول أو أوفيس بوي(. 
شاب: التفت لزميله وقال: )عز اهلل ما هناك زواج وال وظيفة وال سكن وال معلوم 

... هاه وشى رأيك؟ 
رد الشاب اآلخر: وشى تقصد. 

أقصد اليل يف بالك وبايل وبال كل عاطل. 
)يا شيخ اتِق اهلل وكفاية مصايب(.

خرجنا من هذا احلوار الذي يتكرر عند كل أرسة بالنتائج التالية: 
1- ما دام أن الشاب أو الشابة لدهيام الرغبة يف دخول أي ختصص، فعىل اجلامعات 

فتح املجال، وتكون السنة األوىل )هي الفيصل(. 
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سنوات  مخس  ملدة  والتاريخ،  اجلغرافيا  مثل  النظرية،  التخصصات  2-إغالق 
ونستبدل هبا التخصصات التي حيتاجها الوطن. 

ل لبعثات الدولة، وتدفع له  3-كل من يدرس يف اخلارج وعىل حسابه اخلاص حيوَّ
الدولة مجيع نفقاته، أو يتم قبوله يف اجلامعات السعودية. 

جيد  حتى  املهنية  املراكز  أو  اجلامعات  من  خريج  لكل  مالية  مساعدة  4-رصف 
الوظيفة املناسبة. 

5-ختصيص منح أراٍض لألطباء واملهندسني وخرجيي الرشيعة. 
6-تعيني خريج اجلامعة لدى القطاع اخلاص يعترب يف مقام السعودة عن مخسة شباب 

سعوديني، وذلك تشجيًعا هلذا التخصص وطلبات احلصول عىل الوظيفة املناسبة. 
يا رب  لزميله وقال: )...  املشاغب(  التفت )الشاب  التوصيات  عندما قيلت هذه 

عجل بالربيع(، يقصد بلهجة إخواننا املرصيني: )ابقى قابلني(.
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روسيا تهدد ... أم محمد

تنتهي  أن  تلبث  ما  )بحتوتة(  علينا  تطلع  فرتة  كل  يف  عادهتا  عىل  العمل  وزارة 
)احلتوتة(، أقصد كالم الليل يمحوه النهار.

وإخواننا يف هذه الوزارة مل يكتفوا باخلسائر التي حلقت بالعاملني يف قطاع املقاوالت، 
حيث كانت - وما زالت - تعطي التأشريات )بالقطارة(، علاًم بأن مشاريعنا كلها للدولة 

التي هي جزء منها، وأصبحنا بني املطرقة والسندان.
بالتنفيذ حسب برامج العمل، ويا ويلهم لو تأخرت؛ فإن  احلكومة تطالب هؤالء 
)بعبع 10 باملائة( )الغرامات( ال بد أن يطبَّق عليهم؛ لذا أنصح أصحاب مهنة األشغال 
الشاقة بوضع قيمة )10باملائة الغرامات( ضمن السعر، كذلك وزارتنا املبجلة - وزارة 
من  زميالهتا  إحدى  من  جاء  لو  حتى  لعاملة  طلب  فأي  السندان(،  )أقصد   - العمل 
القلم  فإن  لذا  املطلوب؛  الرقم  عىل  توافق  أن  أو  ق  تصدِّ أن  يمكن  ال  فإهنا  الوزارات 
قطاع  يف  للعاملني  أقول  ثانية  ومرة  التأشريات.  معظم  عىل  يشطب  سوف  األمحر 

املقاوالت املهنة املؤبدة: )حطوا قيمة لتأشريات السوق السوداء(.
ل منزيل ليلة البارحة إىل  أرجو املعذرة؛ فقد خرجت عن هدف هذه املقالة؛ فقد حتوَّ
معركة صاخبة كان أطرافها روسيا ووزارة العمل وأم حممد وأنا؛ فقد أعلنت إحدى 
وقت  فيه  يناقش  العمل  وزارة  مسؤويل  كبار  ألحد  صحفيًّا  مؤمتًرا  هناك  أن  صحفنا 

استقدام واستخراج )فيزا( العامالت املنزليات من دول االحتاد السوفييتي.

صحيفة اليوم
1429/9/28 هـ 
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دت وشجبت، وكانت عىل  ثارت أم حممد عىل هذا اخلرب املزعج، واستنكرت وندَّ
يف  موقوتة  قنابل  نضع  أن  يعقل  هل  وقالت:  النساء،  حلقوق  قضيتها  ترفع  أن  وشك 

منازلنا وبني أوالدنا وبناتنا؟
هل هلذه الوزارة حق الترصف )عىل كيفها(؟ أين جملس الشورى؟ أين علامؤنا؟ أين 

... وأين ... وأين؟
اتفاقيات دولية، وربام أن هذه  الوزارة )ابخص(، وربام هناك  بأن  حاولت هتدئتها 
وسيلة ضغط عىل إخواننا من رشق آسيا؛ حتى ترخص األسعار، وربام ... وربام ... 
وربام ... قاطعتني قائلة: )طبًعا يعجبكم يا )الرجاجيل(، أكيد أن العطالت السياحية 

)هاملرة( عىل روسيا(.
وما هو غريب، تطلعون لنا بزجيات سياحة، ووناسة، ومسيار، ما يكفي املعاناة مع 
اخلادمات ومشاكلهن ما بني هروب وشعوذة وسحر وبيوت دعارة، إًذا ما هي حالنا بعد 
ألطِّف  أن  املشكلة. حاولت  وابتدع( هذه  ر  فكَّ بارك اهلل يف من  الروسيات )ال  وصول 
اجلو، وأقول إن األمور طيبة، وبعد مخس عرشة سنة تتغري مالمح عيالنا وبناتنا )أقصد 
)جتارة  أصبحت  والدنيا  واجلسم(،  الوجه  وبياض  الزرقا،  والعيون  الشكل  ن  يتحسَّ
عاملية(، سواء يف السلع واملواد أو يف بني البرش. انزعجت )وحلطمت(، وكان من حسن 
احلظ أننا انتهينا من العشاء، وقالت: إن شاء اهلل بكرة عندنا اجتامع )نسوي(، وبإذن اهلل 
سوف نصري أشجع منكم يا املقاولني؛ فقد دمرتكم هذه الوزارة، وبإذن اهلل لن تستطيع 

تدمري منازلنا وبناتنا وأوالدنا، وسوف نرفع األمر ملن إذا قال فعل، أطال اهلل يف عمره.
املهم، أمام هذا املوقف الذي مل أشهده من أم حممد متثَّلت بقول الشاعر:

عيـالـــه عنـــد  الـشـــايب  العــــــزيبشــفت  وأم عيــالــــه مـثـــــل 

بالــــــعتبـياحفـــظ مــالــك تـجــي غــــــايل يـالقــــــون  حــــتى 

لبيـــــه لــــــه  يـقــــــال  واحــــد يقــــال لــــه وش تـــبـياحــــد 

يا رب حسن ظني بالغالية قولت لبيه
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سابك تدفع زكاتها ... للمقاولين

ضت رشكة سابك فولدت لنا 2،5  سابك تدفع زكاهتا ... للمقاولني، وأخرًيا متخَّ
باملائة من زكاهتا، وهو مبلغ 175 ريااًل؛ ألجل ختفيض سعر طن احلديد، وهذا الرقم 
يتمتع  أن  أجل  ومن  اليوم،  احلديد  أسعار  عىل  املفروضة  الزكاة  باملائة،   2،5 فعاًل  هو 
املقاول السعودي هبذه الزكاة - وال أعلم كيف أضع نفيس وزمالئي املقاولني من الثامنية 
املستحقني للزكاة - لقد سبق وكتبت يف هذه اجلريدة الغراء عدة مرات عن هذه الرشكة، 
ر  التي فعلت ما تشاء دون رقيب أو حسيب، وأصبحت أحد عوامل رفع األسعار وتأخُّ
تتوىل حساباهتا  أن  نتمنى  التي  الرشكة،  إيرادات هذه  زيادة  والنتيجة  الدولة،  مشاريع 
ومراجعة أرباحها جهة حكومية توضح مقدار ما سببته لنا من خسائر، وحتملها هذه 
اخلسائر، فهل يعقل أن تنخفض أسعار دول اخلليج ومجهورية مرص العربية ما يزيد عىل 
30 باملائة، بينام رشكاتنا املسيطرة تنخفض أسعارها )2،5 اثنان ونصف باملائة(، فعاًل 

إذا مل تستح فاصنع ما شئت، وليست مسألة حياء،
فربام ترتدع عن هذا التامدي املشني، ولكن كام يقال يف املثل الشعبي: )قال من أمرك 

قال من هناك(.
إن قطاع املقاوالت قد تأثَّر أشد التأثُّر، يقابله األفراد والقطاع اخلاص؛ فقد توقف 
البناء عند كثري من املواطنني رغم أن عليهم قروًضا وفوائد من البنوك، وكل ذلك بسبب 

صحيفة اليوم
1429/10/6 هـ
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السياسة اإلدارية املسيطرة هلذه الرشكة. لقد طفح الكيل، ولسنا عىل استعداد أن نخرس 
املاليني وهذه الرشكة ماضية يف غيِّها وسيطرهتا.

وأمام هذه اخلسائر املتتالية عىل املواطنني وعىل املقاولني، نتمنى من الدولة - أعزها 
اهلل، فهي احلامية لكل من يتجرأ عىل مصلحة الفرد وعىل مصلحة املقاول الذي يعمل 

يف بناء مرافق الدولة - أن تقوم باآليت:
حساب  عىل  أرباح  من  حققته  ما  ومقدار  الرشكة  هذه  حسابات  عن  1-الكشف 

املواطنني واملقاولني، وإجبارها عىل تعويض هذه اخلسائر املتتالية.
2-السامح باسترياد احلديد من اخلارج وبدون أي رسوم.

3-دفع إعانة ملستوردي احلديد بشكل جيرب رشكة سابك عىل ختفيض أسعارها.
الوطنية  للرشكات  املجال  وفتح  اجلديدة،  للمصانع  امليرسة  القروض  4-منح 

واألجنبية لتصنيع احلديد يف بالدنا.
ا عىل مصدري  5-وقف تصدير حديد سابك إىل اخلارج، وفرض رضيبة عالية جدًّ

احلديد وخردة احلديد.
6-مراقبة ومتابعة مصانع احلديد واملوردين، ومنع ختزين احلديد، وفرض الغرامات 

واجلزاءات القاسية عىل هؤالء.
7-حترك وزارة التجارة والصناعة، ومراقبة إنتاج وتوزيع رشكة سابك.

أخرًيا؛ أعلم أن مثل هذه الكلامت سوف تؤثِّر عىل مشاريعنا، ولكن كام يقال )ليس 
بميت إيالم(.
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سلطان كالغيث

سلطان بن عبدالعزيز مثله كالغيث أينام حل نفع، وزيارته ألبنائه باملنطقة الرشقية 
ليست كالزيارات املعتادة تنتهي بمجرد عودته وركوبه طائرته.. علينا أن نستشعر أمهية 
هذه الزيارة للرجل الثاين يف بالدنا العزيزة، الرجل الذي إذا قال فعل وألن لسان حاله 
ينقل التهاين من مقام خادم احلرمني الرشيفني إىل كافة أبناء وأهايل املنطقة الرشقية هذه 
اململكة  بوابة  هي  والتي  العريب  اخلليج  عىل  ساحلية  حدود  أطول  تضم  التي  املنطقة 
واملشاريع  االستثامرات  أنواع  لكافة  األنظار  الرشق وحمط  بالد  السعودية عىل  العربية 
ولوجود أمريها حممد بن فهد وسمو نائبه ومها مهندسا هذه املنطقة واملحركان الرئيسيان 
لكافة مشاريعها هي فرصة الستثامر هذه املكرمة بزيارة إحدى مناطق اململكة املتعددة 
ألجل أن يكتمل عقد البناء وألجل أن تأخذ هذه املنطقة مكانتها السامية فهي بحاجة 
األمري  جامعة  سموه  افتتح  وقد  والعطاء  اخلري  زمن  يف  اخلري  مشاريع  من  العديد  إىل 
مثيالهتا رغم سنواهتا  زمنها وسابقت  التي سبقت  اجلامعة  األهلية هذه  فهد  بن  حممد 
لنا  فهنيئًا  نفاخر هبا  التي  اجلامعات  أحد رموز  األصابع حتى أصبحت  تعد عىل  التي 
اجلامعات  فإن  ذلك  والوفاء رغم  املحبة  سلطان  يفتتحها  أن  لنا  ورشف  اجلامعة  هبذه 
احلاجة جلامعة  أمس  فنحن يف  وبناتنا  أبنائنا  بحاجة  تفي  الرشقية ال  باملنطقة  املوجودة 
بل جامعات حتمل اسم سلطان العلم والثقافة. سيدي: نحن بحاجة إىل تطوير مداخل 

صحيفة اليوم
1429/10/11 هـ
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مدن املنطقة الرشقية والتي تعاين وسوف تعاين أكثر من عدم وجود املداخل الرئيسية 
التي تربط مدهنا ببعضها وتربطها بمدن اململكة وبخارج اململكة. نحن بحاجة إىل إنشاء 
مستشفيات كافية لكل مدينة فاملواطن يشتكي من عدم توافر املستشفيات احلكومية مما 
يقارن  ال  كبري  بشكل  انترشت  التي  اخلاصة  للمستشفيات  خيالية  مبالغ  لدفع  يضطره 
بمستشفيات الدولة. سيدي: مدننا تشتكي من قلة األنفاق والكباري والطرق الداخلية 
وإن وجدت فهي قليلة جدًا وال تفي هبذا االزدحام اهلائل داخل املدن. سيدي: املدن 
تتطور ومتتد واحلاجة مستمرة للرصف الصحي واملياه املحالة وما هو موجود ال يواكب 
هذه الطفرة يف املساكن واملخططات وأهم املعاناة التي يواجهها املواطن هي عدم توافر 
املساكن بل لألسف عدم توافر األرايض سواء للدخل املحدود أو للبناء وال نبالغ إذا 
قلنا أن ما ال يقل عن 60 باملائة من سكان املنطقة الرشقية هم من الشباب والشابات 
املحتاجني للسكن فهي أزمة خانقة تزداد يومًا بعد يوم، أمنيتنا يا سيدي التوجيه بتوفري 

أراض للبناء.
واهلل املوفق
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العولمة ... تحتضر

احلذر  وإن  سالح(،  بال  استعامر  هي  العوملة  )إن  ونقول:  نكرر   - نزال  وال   - كنا 
أن  نظام مايل جيب  أي  املال واالقتصاد، وإن  أهل  أعني  أمام  أن توضع  واحليطة جيب 
يرتكز عىل مستويات وأسس راسخة تسمح له بأن يفيد ويستفيد، ومقدار فائدته يقوم 
اآلن،  مالية كام حصل  أزمة  أي  تأثرها عند وجود  أو  عىل أساس عدم ضياع احلقوق 
املركزي )مؤسسة  البنك  تتبع  استثامرات خارجية ألموال، سواء كانت  أن أي  بمعنى 
النقد( أو تتبع البنوك والرشكات واألهايل كلها تعطى مساحة من احلرية يف سحب املال 
أو بعضه أو توجيهه لقطاعات أخرى؛ أي إنه ال يبقى حبيس أنظمة ورشوط قد تكون 
سبًبا لتبخره وتأثري هذه األزمة عليه، بمعنى احلذر - كل احلذر - من نظرية )ما جاء 

برسعة سوف يذهب برسعة(. 
ن حلامية اآلخرين وقت األزمات، واملشكلة أن مثل  لذا فإن العوملة هي غطاء متمكِّ
البطالة،  الكساد وإىل  به إىل  املال تودي  الغطاء قد يسبِّب أزمات خانقة لصاحب  هذا 

ومجيعها خطر شديد عىل الوطن واملواطن.
األقوى،  الطرف  لصالح  تكون  غالًبا   - ولألسف   - مالية  اتفاقيات  أي  بنود  وإن 
النامية، بحيث  البلدان  البلدان املتقدمة إىل  التقنية والصناعة والتطور من  بحيث تنقل 
يكون املرتكز االستثامري هو تنمية املهارات البرشية الوطنية وتطويرها، وإجياد فرص 

صحيفة اليوم
1429/10/13 هـ



 38 

أنا والصحافة وربع قرن

إنتاجية داخل الوطن، بمعنى حتول هذه البالد النامية إىل بالد صناعية، ويعزز من ذلك 
توفر الطاقة وتوفر اليد العاملة املحتاجة إىل التدريب والتأهيل. 

من املؤسف أن هذا مل حيدث يف بالد الرشق األوسط، وال يزال تعتمد يف صناعتها 
عىل الغرب والرشق ... لذا فإن العوملة أصبحت رضًرا واضًحا يعطي ثامره )الفاسدة( 
يوًما بعد يوم، وأمنياتنا أن تكون هناك معلومة صادقة من صاحب القرار - مثل البنوك 
مؤثرات  ولو بعض من  تدارك  يمكن  املختصني - حتى  أو  النقد  أو مؤسسة  املركزية 
وسلبيات تطبيق العوملة عىل بالدنا عموًما، كام أن يف هذه األزمة دروًسا وعرًبا يمكن 
ما  النصائح؟ هذا  املؤثرات ويعطي  يرصد هذه  لدينا من  فهل  منها الحًقا،  االستفادة 

نتمناه.
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يارب ... نكون صح

علامء االقتصاد واملال ومسؤولو النقد والبنوك املركزية وغري املركزية، الوطنية وغري 
الصدفة ... كلهم خرجوا علينا  بالصدفة وغري  املاليون، واملحللون  الوطنية املحللون 
ليقولوا: إن هذه األزمة أو الكارثة املالية العاملية ما هي إال )هلع يف هلع(، وإن وضعنا 
ميزانيات  أن  دام  ما  وقتية  األمور  وكل  خوف(،  و)مافيش  العال(  )عال  االقتصادي 

البرتول مل هتبط دون أربعني دوالًرا للربميل.
ومن يسمع هذه األقوال يعتقد أن مجاعتنا )يا أرض احفظي ما عليكي(، لدهيم من 
العلم ما مل يعرفه أبناء الرشق والغرب، ومل نسمع من أحدهم ماذا جيب علينا فعله، بينام 
ما نسمعه وما نراه وما سبب كوارث وخسائر أصابت أصحاب األسهم واملضاربات 
بخالف ذلك؛ فاألسهم يف انحدار خطري، وأسعار البرتول يف هبوط رهيب، ورشكات 
أعلنت إفالسها، وبنوك أغلقت أبواهبا، وخوف وهلع يف بنوكنا، سواء يف القروض أو 
يف السيولة، إىل جانب إقفال حسابات الكثري من عمالء هذه البنوك، مع ارتفاع حاد يف 

أسعار الذهب. 
وأمام هذه )اللكامت، والصدمات(، وعدم وضوح الرؤية، وعدم الشفافية التي كنا 
نعتقد بوجودها، ولكنها شفافية )اهللع(، كلنا ال يعلم مدى خطورة هذه األزمة ومدى 

صحيفة اليوم
1429/10/18 هـ
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وكسائه  غذائه  يف  يعتمد  الذي  العادي  املواطن  ستطال  هل  قرصه،  من  عمرها  طول 
ومرصوفاته عىل راتبه املتواضع إن مل يكن التقاعدي؟

ما اآلثار السلبية واخلطرية ملسار حياتنا؟ القصد: من يعلِّق اجلرس لوضوح املصداقية 
قبل أن يقع الفأس يف الرأس؟ وماذا عىل املواطن أن يعمله ألجل محاية نفسه وأوالده؟

وثائقي  علمي  رصد  لدينا  هل  األزمة؟  هذه  من  املستفادة  الدروس  مقدار  ما 
البرتول  انخفاض أسعار  اقتصادنا؟ وهل  استنتاجي ملا جيب أن نعمله مستقباًل حلامية 
إىل حدود معينة من مصلحة املواطن بحيث يؤدي إىل انخفاض أسعار السلع واملواد 

الغذائية؟
للمشاريع  املعتمدة  السيولة  انخفاض  عىل  البرتول  أسعار  انخفاض  سيؤثِّر  وهل 
التنفيذ؟ هل ستقلُّ تكلفة اإلنتاج ليصبح هناك موازنة منطقية وعقالنية يف هذه  حتت 

االرتفاعات اهلائلة يف األسعار؟
ممن  نحن  هل  أخرًيا:  واضحة.  إجابات  لدينا  يكن  مل  ما  م  تتأزَّ أزمة  يف  فعاًل  نحن 
من  وجود  عدم  أمًلا  ويزيدها  حمرية،  أسئلة  نافعة(؟  ضارة  )ربَّ  القائل:  املثل  يشملهم 

يملك اإلجابة، )املهم يا رب يكون مجاعتنا صح »ولو صدفوا«(.
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حالل عمك.. ال يهمك

التي  الكتب،  العديد من  ألَّف  أطال اهلل - يف عمره  الشيخ عبدالكريم اجلهيامن - 
حفظت لنا أمثالنا الشعبية وقصص جمتمعنا السعودي وحكاياته، ومن أقدم مؤلفاته - 
التي مرت عىل رئيس التحرير )أيام زمان(، ولكنه أغمض هلا العني وسمح هلا بالطبع 
- كتاب األمثال الشعبية )أقصد الطبعة األوىل(، التي نادًرا ما نجدها وغريها إال عند 
بأنني  علاًم  الليل(،  صواية  من  )أبخل  الشعبي  املثل  عليهم  ينطبق  الوراقني ممن  بعض 

أحدهم.
املهم، أحد هذه األمثال - والتي كل واحد منها يستحق أن يكتب عنه - قوله )حالل 
عمك ... ال هيمك( ... ولك اخليار أن تضع أي تفسري يتالءم وحالتك مع الشخص 
املقابل لك ... ومن املتوقع أن هذا العبد اآلبق كان عمه يكلفه من األعامل ما ال يطيق، 
حتى ضاقت نفسه وطفح به الكيل، فأصبح يفسد يف مزرعة عمه، فال يسقي احلرث، 

وال جيمع الغلة، وال يطعم املاشية. وكلام سئل عن ذلك قال هذا املثل.
وسبب طرحي هذا املثل مناظر مؤذية أشاهدها وغريي بصورة مستمرة ومنها:

صحيفة اليوم
1429/10/21 هـ
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1-عندما يفتح أحد املقيمني أو حتى أبناء البلد نافذة سيارته ثم يرمي مناديل الورق 
تقدير  أو  احرتام  أي  دون  بالبصق  يقوم   - اهلل  أكرمكم   - حتى  أو  الفارغة  العلب  أو 
أو احتساب ملن خلفه من الناس، ومن املؤسف أنه يرى عامل البلدية املكلف بنظافة 
أمن  من  فعاًل  يشتغل(،  )خليه  مبتهًجا  يقول  بعضهم  ذلك  ومع  بعمله،  يقوم  الشارع 

العقوبة أساء األدب.
2-تقوم البلدية بتنظيف الشواطئ واحلدائق يوميًّا، وعند املساء نجدها وكأن معركة 
ضارية قد أصابتها، فهناك خملفات األكل واألوراق واملعلبات متأل الساحة، وأيًضا من 
جلمع  استعداد  عىل  ليسوا  ولكنهم  أمامهم  القاممة  صناديق  يرون  هؤالء  أن  املؤسف 

خملفاهتم ورميها يف هذا الصندوق ... نعم من أمن العقوبة أساء األدب.
السيارات واملنازل، وكأن شوارعنا قسمت  باملياه جراء غسيل  3-شوارعنا تطفح 
عىل جمموعات من جتار منظفي السيارات؛ فأصبحت ملكية هلم ال حيق ألي وافد أن 
يتعدى عىل حدود زميله، ولكنه ال هيمه مدى اخلسائر واألرضار عىل األسفلت، وما 
ن مستنقعات  البيوت ال هيمهم أن تتكوَّ أرباب  يسببه من حوادث، هذا إىل جانب أن 

أمام منازهلم وأمام منازل جرياهنم ... فعاًل من أمن العقوبة أساء األدب.
4-البلديات تقوم من وقت آلخر بتنظيف األرايض الفضاء من خملفات البناء، علاًم 
بأن هذه من مسؤولية أصحاب األرايض، ومع ذلك نرى أنه ال متر أيام إال وتكون هذه 
األرايض قد ملئت بمخلفات البناء وأصبحت مرتًعا للحرشات والفئران، وكان وراء 
ذلك ضعاف نفوس من السائقني العاملني لدى مقاويل هذا البلد، سواء كانوا مواطنني 
أو مستثمرين أجانب، املهم التخلص من هذه املخلفات يف أقرب أرض بيضاء؛ ألهنم 
لو قاموا برميها يف األماكن املخصصة من قبل البلديات لزادت عليهم تكاليف النقل 

والوقود ... وكأن هذه البلد ليس عليها رقيب أو حسيب.
5-من املؤسف أننا أيًضا نجد مثل هذه الترصفات مع املوظفني، سواء كانوا موظفي 
الدولة أو القطاع اخلاص. فبعضهم ال هيمه أن يرتك مكيِّف اهلواء أو املصابيح تعمل طوال 
املهم مصلحته   ... والنهار  الليل  تعمل طوال  أن يرتكها  ببعضهم  الوقت، حتى وصل 
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ورفاهيته، ما دام أن الفاتورة ليست من جيبه، يعني )حالل عمك ... ال هيمك(.
6-أما قضية ضياع وقت املوظفني يف قراءة اجلرائد واملكاملات، وخذ وهات، والليلة 
األوالد  مدارس  ومواعيد  املباريات،  وأخبار  األسهم،  أسعار  وكم  البشكة(،  )وين 
والبنات )وطقة حنك( عن قلة الرواتب وامليزات ... فهذه رضبت أطناهبا يف مصاحلنا 
احلكومية بشكل جعل املوظف )نفسه يف طرف خشمه(. وعسى أن يكون لك حاجة 
يف هذه اإلدارة فام أبسط وأسهل قوله )تعال بكرة(. هناك إحصائية تقول إن موظف 
الدولة ال يعطي وظيفته إال 20 باملائة من وقته، ولربام أن وظيفته أصاًل يكفيها 20 باملائة 

من وقته، أما الباقي فـ)موظف حكومة؟(، أقصد بدون تعليق.
تقوم  أن  ورشطة.  وغرامات  وجزاءات  تعليامت  هناك  يكن  مل  إن  احللول  وأبسط 
البلد ملصلحة  أهل  من  تثق هبم  من  بدعوة  إذا حترك(  )هذا  البلدي  أو جملسها  البلدية 
وطنهم، وضبط هذه املخالفات وتسجيلها، ثم إرساهلا للبلدية لتطبيق اجلزاء املناسب 

)وطننا عودنا عىل أن نكون يًدا واحدة(.
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كفى بالخوف والفقر رادعاً يا أمريكا

املصائب  بقدر، وأن  يقينًا أن كل يشء خلقته  نعلم  اللهم ال شامتة بمخلوق؛ ألننا 
بفعل البرش، وعقاب عىل ما جنته أفعاهلم، ونحن نعترب أن الشعب األمريكي صديق 
قديم ابتيل بحكومة كانت - وال زالت - سبًبا يف هذه النكبات، فبعد أحداث 11 سبتمرب 
وأمريكا تعيش يف هلع وخوف أصاهبا يف عقر دارها، ختبَّطت يف قراراهتا؛ فمرة تعلن أن 
أي دولة ليست معها فهي ضدها، بل حكمت عىل بعض الدول أهنا حمور الرش، وزاد 
من هلعها أهنا أصبحت غري آمنة وواثقة حتى من شعبها؛ فأصدرت قوانني للتجسس 
والتنصت عىل كل شاردة وواردة، وعىل كل مواطن أمريكي ومقيم، وألجل أن تقيض 
عىل هذا اخلوف أعلنت احلرب عىل ما يسمى باإلرهاب، بينام هي متارس اإلرهاب لياًل 
وهناًرا يف العراق وأفغانستان، ومع كل ذلك نرى أن الفشل الذريع ينتاهبا، وتتمنى أن 

خترج من هذه البالد بأرسع مما دخلتها. 
لقد كانت هذه احلروب وهذا الكره الذي سببته لنفسها طريًقا النتشار العديد من 
املصائب واملآيس هلا وجلنودها، حتى أصبحت أعداد املنتحرين تزداد يوًما بعد يوم مع 
تفيش البطالة وغالء األسعار، واليوم تصاب هذه احلكومة بكارثة أعظم من أختها يف 
أسواقها وبنوكها ورشكاهتا؛ فقد أعلنت العديد من هذه املنظامت املالية إفالسها، ومع 
رسعة تدخل الدولة وضخ أموال بأرقام خيالية فإن األزمة تتضاعف حتى وصل األمر 

صحيفة اليوم
1429/10/25 هـ
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إىل تدخلها يف نظامها الرأساميل، بأن قامت بتأميم العديد من هذه البنوك والرشكات، 
علاًم بأن هذا نقيض الرأساملية، بل سبب للبحث عن نظام مايل جديد؛ فتسابقت أخواهتا 
اللوم  النظام، بل وصل األمر إىل وضع  يف أوروبا الستحداث جتديد وتعديل يف هذا 

واملشكلة عىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وقيل: إن هذه هناية الرأساملية.
ومع كل هذه الكوارث، فإن املواطن األمريكي هو من يصطيل بنارها، وكأن التاريخ 
يعيد نفسه بقيام احلكومة الفدرالية بوضع خيام يسكنها أمريكان كانوا قبل فرتة وجيزة 
وهكذا  أنفسهم،  عىل  احلمر  اهلنود  حمجوزات  تاريخ  أعادوا  واليوم  البيوت،  يملكون 
ع ظلمه وتسلطه واستعالءه، وها هي حكومة  سنة اهلل يف خلقه، فالبد للظامل أن يتجرَّ

اجلمهوريني تعلن رحيلها ولسان حال كل أمريكي: )بدون رجعة(.
فهل هذه املصائب والكوارث تكون درًسا ملن يأيت بعدهم؟ أم أن املثلث ال بد أن 

تكتمل أضالعه خوًفا وفقًرا ومرًضا؟
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رب ضارة نافعة

يف حياة كل إنسان جتارب ويف كل جتربة عظة واختبار، ومن حوادث الدهر ما قد 
يف  سبب  اهلوى  وإسقاط  العقل  حتكم  أن  شك  وال  املستفادة،  الدروس  بمثابة  يكون 
هذه  وأمام  الدهور،  وتعاقب  األمور،  جمريات  يف  السليم  املنهج  ووضع  املنافع  جلب 
التي ألقت بظالهلا عىل هذا الكون الذي أصبحنا عبًثا نطلق عليه القرية  املالية  األزمة 
ألن  وهاجسنا؛  وحدسنا  وترقبنا  به،  يأيت  سوف  وما  الغد  نرتقب  نزال  وال  الواحدة، 

سبب هذه األزمة له تأثري عىل سكان هذه القرية، سواء بطريق مبارش أو غري مبارش. 
ومن هذا املنطلق، وحتى نسلم من هذه املعاناة التي قد تأكل األخرض واليابس، ال 
بد لنا من الفكاك من هذا املؤثر وحل القيود، وحتى نأمن عىل أنفسنا وأوالدنا وأموالنا 
ومستقبلنا، ولو باليشء اليسري، وكذلك البحث عن جدار آخر قوي الرواسخ يصلح 
أن يكون عوًضا عن اآلخر. ومن املؤكد أن اجلهات املالية واملرشعة لألنظمة ذات قدرة 
وكفاءة اكتسبتها من قوة الدخل وجتارب السنني، فأصبح الريال السعودي له مكانته 
أربع  أكرب  ضمن  اخترَِي   - اهلل  وبحمد   - حتى  والدويل،  واإلقليمي  املحيل  وحضوره 
عرشة دولة يف العامل لوضع النظم املالية اجلديدة حلامية العامل، وهذا دليل عىل أن بالدنا 
- بحمد اهلل، ثم هبذه العناية من دولتنا – وصلت إىل هذه املكانة العالية، ومن املصالح 

التي من املمكن التفكري يف اقتناصها:

صحيفة اليوم
1429/10/29 هـ
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1- إعادة تقييم النظم املالية يف بالدنا، وهذا التقييم ال خيل بالقواعد التي نسري عليها 
بمقدار ما يضيف إليها محاية أكثر، واالبتعاد عن املخاطر واملجازفات.

2- إعادة تقييم وضع الودائع يف البنوك األجنبية، والتي هي من أكثر عوامل اخلطورة 
عىل مصاحلنا، باعتبارها مرهونة بحكم اآلخرين وبحكم األحداث املالية التي تصيبهم، 

فهي ذات فائدة كبرية هلم مقارنة بام قد حيصل لنا لو أهنا أصبحت أموااًل معدومة.
مع  تتالءم  صناعية  قاعدة  بإنشاء  الوطن  داخل  االستثامر  يف  اجلدي  التفكري   -3
مصادر الدخل الرئيسية، مثل البرتول والغاز، وبحيث تكون أموال ودائعنا يف اخلارج 
عىل هيئة كيان صناعي وتشغييل حمسوس يستفيد منه أبناء الوطن، ويكون عائده ملصلحة 

الوطن وأبنائه.
4 - اقتناص الفرص، بمعنى أن هذه املصيبة التي أصابتهم قد سبَّبت انخفاض أسعار 
الكثري من الرشكات واملؤسسات واملصانع، وهم يبحثون عن أي خمرج للخالص؛ لذا 

فهم عىل استعداد للبيع بأبخس األثامن؛ فهذه فرصة للرشاء ونقل التقنية إىل بالدنا.
كام  والصحيح،  السليم  السوق  اختيار  يف  درًسا  تعطينا  املالية  املشكلة  هذه   -5
لذا  البنكية؛  وإجراءاته  املالية  نظمه  يف  اآلخر  وإمهال  وضعف  ترهل  عن  كشفت  أهنا 
أصبحت لدينا خيارات خمتلفة ألسواق متعددة، كام أن هذه األزمة أظهرت عىل السطح 
دواًل وضعت نفسها بدياًل عن الغري؛ لذا فإن القيود عىل العقود واالتفاقيات أصبحت 

أكثر مرونة وميواًل للطرف الثاين، ومن هذا تتحقق املكاسب املنشودة.
6- وأخرًيا؛ أهم مكسب من هذه األزمة يمكن تعزيزه وتأييده والرجوع إليه: صحة 
الربوي، والذي كان  التخبُّط  البديل األمثل هلذا  التي هي  البنوك اإلسالمية،  وسالمة 

سبًبا ملحق أموال الناس وأكلها بالباطل، وهي دعوة لنقل ودائعنا هلذه البنوك اآلمنة.
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القراءة الجديدة

رب ضارة نافعة ... وبإذن اهلل، ثم بالسياسة املالية الواعية لدى حكومتنا الرشيدة، 
سوف نتخطى ذلك وبأقل اخلسائر )قولوا يارب(. 

أما حكمة الكهول وجتربتهم فتقول )كل صفعة بدرس(، وإليك يا سيدي بعًضا من 
الدروس املستفادة من هذه األزمة: 

هذه  مثل  ملواجهة  واستعدادها  الرشيدة،  حلكومتنا  املالية  للسياسة  1-االطمئنان 
األزمات، مع االستفادة من أي تطورات قد حتدث مستقباًل. 

لبناء  الدائم  احلل  هو  السعودي  العنرص  وأن  السعودة،  موضوع  عىل  2-التشديد 
الوطن، مع عدم اإلقالل من قيمة ومكانة العاملني معنا من كافة أنحاء العامل، ولكن 

يبقى أن توطني الصناعة - سواء يف التصنيع أو يف القائمني عىل التصنيع - هو األهم. 
أوضاعهم  تقييم  إلعادة  للمقاولني  الوقت  من  مساحة  األزمة  هذه  3-أعطت 
وإما  واملزايا  الرواتب  لتخفيض  إما  بعضهم  يضطر  مما  املختلفة؛  والنفقات  الوظيفية 
لترسيح من تقل الفائدة من إنتاجيتهم، وكذلك تقييم من يتم استقدامهم وفق االحتياج 

الرضوري. 

صحيفة اليوم
1429/11/2 هـ
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4-سوف تكون هذه األزمة سبًبا يف القضاء عىل بعض العاملة السائبة، التي سببت 
العديد من املشكالت يف الوطن، وبالتايل القضاء عىل هروب العاملة املتكرر، وما نتج 

ر يف تنفيذ املشاريع. عنه من تأخُّ
5-سوف خيتفي الكثري من املستثمرين ضعاف القدرة، وبالذات املستثمر األجنبي، 
استغل  ولألسف  وكذلك  السائبة،  العاملة  واستغل  االستثامر  مزايا  من  استفاد  الذي 

بعض املواطنني.
اخلاصة  للمصلحة  اآلمن  املكان  هو  الوطن  بأن  واالنتامء  اإلحساس  6-زيادة 

والعامة، وأن االرتباط الوثيق بني املواطن وبالده هو املالذ يف مثل هذه األزمات.
7-أما يف األمور العائلية واخلاصة، فولدت شعوًرا بأن املرصوفات التي ال حاجة هلا 
جيب أن توقف - مثل زيادة استهالك الكهرباء واملاء والتليفونات - وحبذا لو أن كل 
أب وأم قام بتنبيه أوالده وبناته - وحتى العاملة يف املنزل - بأمهية التوفري، وأن أي مبلغ 
ا سوف يدفع كمكافأة لألوالد وحتى للعاملة أو السائق، إىل جانب  يتم توفريه شهريًّ
الزيادة اهلائلة يف املأكوالت، التي لألسف مصريها صناديق البلدية، ويقال: إن مدينة 

مثل اخلرب ُيرمى يف صناديق بلديتها ما يكفي لغذاء عرشة آالف نسمة يوميًّا.
أن  أمجل  وما  حياتنا!  يف  املهمة  اجلوانب  هبذه  بالتوعية  املدارس  تقوم  أن  أمجل  ما 
التلفاز  طريق  عن  املواطنني  وتوعية  امللصقات  بتوزيع  واملياه  الكهرباء  رشكات  تقوم 

والصحف.
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عبداهلل جمعة وأربعون عاًما من اإلنجازات

أعرفه ألكثر من ربع قرن، ورغم أنني مقاول يسيل لعايب للعمل مع رشكة أرامكو 
نقد  أنني كتبت عدة مقاالت ومعظمها  فإنني اجتهت جلهات أخرى، ومع  السعودية، 
املهندس  رئيسها  رأسهم  وعىل  الرشكة  مسؤويل  من  الكثري  أغضبت  أهنا  ومع  هادف، 
اللجام  الفارس قد ترجل وأعطى  أنني وجدت  أزال أكتب، إال  عبداهلل مجعة ... وال 
ا علينا أن نقول للمهندس عبداهلل مجعة: لقد كنت نعم املواطن  لفارس آخر، فكان حقًّ
املسؤول احلريص عىل مصلحة الرشكة ومصلحة بالده، مىض ما يزيد عىل أربع عرشة 
سنة وأنت تقود دفة أكرب رشكة زيت منتجة يف العامل، وهي ختطو بقيادتك وبالتوجيهات 
يف  الوطن  هذا  يمثل  من  خري  وزمالؤك  أنت  كنت  يوم،  بعد  يوًما  األمام  إىل  السامية 

تعامله ومصداقيته وحرصه وإنجازاته، وبذلك كسبنا احرتام اآلخرين.
إن خربته يف البرتول وحسن إدارته وتفانيه يف عمله كان هلا مردود طيب عىل رشكة 
أرامكو السعودية، سواء يف إنجازاهتا الداخلية أو اخلارجية، وأكرب مثال عىل ذلك تطور 

ع أعامهلا يف كافة أنحاء العامل. هذه الرشكة وتوزُّ

صحيفة اليوم
1429/11/11 هـ
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وعندما نذكر بعًضا من منجزات هذا الرجل املخلص، فإننا بذلك نؤدي بعًضا من 
الواجب جتاه تكريمه واإلشادة بأعامله، وبذلك يرضب لنا مثاًل بأن الشاب السعودي 
يستطيع أن يقود أكرب رشكات العامل، كام هي احلال مع املهندس عبداهلل مجعة، وله حق 
عىل أبناء املنطقة الرشقية أن يكرموه وأن يقال له: أحسنت يا عبداهلل، كام أحسنت أنت 

لرشكتنا الغالية.
الغرفة  له  تقيم  أن  أن يطلق اسمه عىل أحد منجزات الرشكة! وما أمجل  وما أمجل 
التجارية ورجال الصناعة واملقاوالت تكرياًم يليق به! والذي نرجوه للمهندس عبداهلل 
الوطن من خالل  العطاء بام حققه من خربة، وأن يستثمر ذلك ملصلحة  أن يستمر يف 
الندوات واملؤمترات واملحارضات. لك الدعاء يا أخ عبداهلل أن ُيلبسك اهلل ثوب الصحة 
والتوفيق، وأن جيزيك خري اجلزاء عىل ما قمت به من أعامل، متمنًيا للمهندس خالد بن 
عبدالعزيز الفالح التوفيق يف عمله اجلديد، ومزيًدا من العطاء يا أبناء هذا الوطن الغايل.

واهلل املوفق ... 
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رسالة إلى فخامة الرئيس باراك

باراك يف إحدى اللغات معناها )مربوك(، وإن كان من هتنئة للشعب األمريكي فهي 
كام نقول )فالك ... املليون ... واآلن نقول هلم فالكم مربوك(.

وألن اسم والدك حسني، فإننا نريد كسب ودك وتكنيتك )بأبو حسني(. إن رئاستك 
ألكرب وأعظم دولة يف حارضنا، والتي كانت قبل عقدين من الزمان أكرب دولة عنرصية 
األسود  الشاب  واليوم  والدراسة،  واملأكل  املسكن  يف  واألسود  األبيض  بني  ما  تفرق 

يرتبَّع عىل عرش البيت األبيض.
ت يا أبا حسني مفهوم هذه الديمقراطية، وحق لك أن نطلق عليها  فعاًل، لقد غريَّ
«ديموقراطية باراك«؛ فهي قلبت هذا املصطلح، بل إهنا أصبحت سبًبا يف تعريف كثري 
منهًجا خمتلًفا  أخذت  الغربية  باراك  فديمقراطية  األنظمة وظهورها عىل حقيقتها،  من 
متاًما عن ديمقراطية الرشق، كام أن أناس الغرب خمتلفون عن أناس الرشق، ال أقصد 
يف زرقة العيون ومحرة اجلسم، إنام يف الفكر ومكنونه يف اإلرادة ومبتغاها، بل يف مناحي 
احلياة وصريورهتا، ويتعدى ذلك إىل قيمة اإلنسانية كام أراد هلا اخلالق - سبحانه وتعاىل 

- وهنا مكمن فهم الديمقراطية عند أوالد سام، أقصد أخوالك يا أبا حسني.
وألنني أحد أفراد هذه األمة التي مألت املرئي وغري املرئي من أمنياهتا لشخصك 
الكريم، وال أعلم إن كنا يف هذه األمنيات نتيجة ضعف أم كطفح كيل أم ركون عىل 

صحيفة اليوم
1429/11/16 هـ



 53 

أنا والصحافة وربع قرن

الغري، أو كام نقول نحن أهل اجلزيرة )من القوم يا شقراء(.
ره من مجيع امللفات السوداء. - قبل دخولك البيت األبيض طهِّ

ي بشباب أمريكا وبأمواهلا، ويستمر عىل  - اخلوف من اهلزيمة جعل سلفك يضحِّ
عناده رغم فشله يف العراق وأفغانستان ... فهي فرصتك للخروج ما دام أهنا جريمة مل 
ترتكبها، وسوف تسجل انتصاًرا تذكر به، وأذكرك بمثل تردده دائاًم سيديت الوالدة عند 

حصول أي مشكلة: )اترك الداب وشجرته(.
- مؤمتر أنابوليس أظهر سلفك عىل حقيقته املخزية، وها هي سنة 2008م تنتهي ومل 
نَر دولة فلسطني وال صلًحا، بل زيادة يف االستيطان، وزيادة يف بناء السور، وزيادة يف 
غلق املعابر. هي فرصتك لتحقيق ما مل يستطعه سلفك ما دام أن أطراف النزاع قد قبلت 

هذه االتفاقية ووقَّعت عليها.
- ال تستمر عىل سياسة سلفك وتعصبه الديني، حتى إنه يريدها جذعة عندما قال 
)هي حرب صليبية( بني املسلمني والنصارى، ... بل هي مودة وقرب بني كافة األديان، 

وها هو خادم احلرمني الرشيفني يف بالدكم من أجل هذا اهلدف السامي.
عىل  ليحكم  يديه،  بني  لعبة  وكأنه  العامل،  بتجزئة  سلفك  سياسة  عىل  تستمر  ال   -
هؤالء باخلري وهؤالء بالرش. )علاًم بأنه نيس نفسه( وكونه مفتاًحا للرش ومغالًقا للخري.

ر أن اإلرهاب أوجدته سياسة سلفك، ولن تتخلص منه وتسلم لك بالدك  - تذكَّ
وجنودك إال برتك اهليمنة والسيطرة عىل حقوق اآلخرين. أقوهلا عدة مرات: اخرج من 
أفغانستان والعراق وفلسطني وباكستان، وسوف تعود لك هيبة وحمبة كل البرش بمن 

فيهم من تطلقون عليهم أهل اإلرهاب.
طالبان  تستقبل  أن  ونريدك  وإيران،  وكوريا  سوريا  عىل  ضيًفا  تكون  أن  نريدك   -

وحزب اهلل ومحاس، نريدك أن تعيد عهد أسالفك بمحبة أمريكا وأهلها.
حسني(،  مربوك  تاريخ  إىل  لنكن  )إبراهام  تاريخ  من  يستمر  أن  الود  حبل  نريد   -

وهنيًئا لك بجدة مثل أم حسني.
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المتقاعدين ... هلل يا محسنين

كان اهلل يف عونه ابن هاحلالل، متقاعد عن العمل، وراتبه ما يكفي غداه وعشاه ... 
هذه العبارة ترتدد يف جمتمعنا، وألن التقاعد وصمة )وأال بالش(، بل إن املجتمع ينظر 
إليه نظرة دونية، وربام )بناته ... يعنسن(، وأوالده ما يبيهم أحد ... وأي ميزة هذه إذا 
كانت له ميزة يوم كان يف عمله )طارت(، أو تقاعدت مثله، وحكايات املتقاعدين كثرية 

وما حيتاج نفتح اجلروح ...
قرأت املقابلة مع سعادة رئيس فرع مجعية املتقاعدين باملنطقة الرشقية، ومع جهودهم 
- جزاهم اهلل خرًيا - إال أن كلمة موارد هذه اجلمعية تأيت من أهل اخلري إىل جانب املوارد 
األخرى املهمشة، وال أتصور ذلك؛ فهذه إذن مجعية خريية وليست مجعية رجال ونساء 
أهل  من  مواردهم  أن  النتيجة  وتأيت  وطنهم،  خدمة  يف  أعامرهم  وأفنوا  جهودهم  بذلوا 

اخلري ...
أم أن مصري كل  يتم جتاهل هذه اجلمعية؟  وال نعرف من املسؤول عن ذلك، وملاذا 
متقاعد يف بالدنا انتهاؤه مع انتهاء صالحيته ...؟ ما أكثر الطنطنة! وما أكثر ما ينرش يف 
الصحف! ولكن النتيجة كام قال رئيس اجلمعية: نحن يف الواقع يف أمس احلاجة للدعم 
أؤمن  اجلمعية وال  أعضاء هذه  أنني لست من  االجتامعية، ومع  أنشطتنا  ملامرسة  املادي 
بكلمة )متقاعد( رغم انتهاء خدمتي لربع قرن ... إال أن معايشة الواقع ومعرفة أحوال 

صحيفة اليوم
1429/11/18 هـ
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الناس جتعلني أطالب باآليت:
ص ميزانية مستقلة لكل فرع من فروع  1- جيب عىل املؤسسة العامة للتقاعد أن ختصِّ

مجعية املتقاعدين.
2-جيب عىل املؤسسة العامة للتقاعد أن تقوم ببناء مقر لكل فرع من فروع اجلمعية، 

وتقوم بتجهيزه بام يناسب احتياج املتقاعدين.
متقاعد  لكل  صحي  ضامن  بطاقة  تصدر  أن  للتقاعد  العامة  املؤسسة  عىل  3-جيب 

وأرسته.
4-جيب إعفاء كل متقاعد من نصف رسوم الكهرباء واملاء والنقل التابع للدولة.

للعاملة  واالستقدام  اجلوازات  مثل  الدولة،  رسوم  من  متقاعد  كل  إعفاء  5-جيب 
املنزلية والرخص والبطاقات الشخصية.

6-إن كان سعادة رئيس اجلمعية يطالب بأن يكون احلد األدنى لراتب املتقاعد 3000 
ثالثة آالف ريال، فإنني أذكره بأن هذا الطلب له عرشات السنني، واحلاجة اليوم أن يكون 
ا ... هذا إذا أردنا أن يعيش املتقاعد  أقل راتب تقاعدي ال يقل عن مخسة آالف ريال شهريًّ

حد الكفاف. 
من  نسبة  تقل  فلن  املدخول،  حيث  من  املتقاعدين  فئات  َنِصَف  أن  أردنا  لو  أخرًيا 
ا ... أقول لن تقل نسبتهم عن  حيصلون عىل راتب تقاعدي ال يزيد عىل ألفي ريال شهريًّ
إليهم  ينظر  النسبة تستحق من  أليست هذه  الغايل،  الوطن  باملائة من متقاعدي هذا   70

بعني الواجب ال بعني اإلحسان؟
واهلل املوفق.
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هل دمج البنوك خطوة استباقية؟

قلنا: إن اهللع أصاب املستثمرين يف األسهم، ومل ينفع معه كل التطمينات واملسكنات؛ 
فاخلسائر املتتالية جعلتهم ال يثقون يف أي ترصيح أو تطمني من أي مسؤول.

ولكن أن يصل اهللع واخلوف إىل البنوك، بحيث نشعر من خالل تعامالتنا معهم 
البنوك األهلية أصاهبا اهللع، حتى بدأت  أن هناك نقًصا يف السيولة، وأن سياسة هذه 
تترصف دون رقيب؛ فبعضها منع االقرتاض، وبعضها وضع رشوًطا قاسية ال يمكن 
الوقت  يف  أسامئها  لذكر  حاجة  وال   - البنوك  هذه  بعض  أن  ذلك  من  وأهم  تنفيذها، 
املحجوز  نسبة  فزادت  الدولة؛  مع  العاملني  املقاولني  عىل  بالتشديد  قامت   - احلارض 
عىل الضامنات البنكية، حتى وصل األمر هبا أن تطلب تغطية كاملة ألي ضامن، أو ختلق 

األعذار واملسببات لوقف إصدار الضامنات. 
فأين مؤسسة النقد من هذه البنوك؟ وهل هي تعمل بمعزل عن النظام؟ وهل ترتك 
احلرية هلذه البنوك لتضع الرشوط مستحيلة التنفيذ؟ وهل مؤسسة النقد تقبل بتعطيل 
مشاريع الدولة بسبب ترصفات هذه البنوك؟ وأين الرقابة التي أشار إليها معايل حمافظ 
مؤسسة النقد عىل هذه البنوك؟ وإن كانت هذه الرقابة من مؤسسة النقد عىل هذه البنوك 
قد أنجتها - وبنسبة كربى - من األزمة املالية العاملية، فمن ينجي املقاول السعودي من 
هيمنة البنوك وتسلطها عليه؟ أليست البنوك مشارًكا رئيسيًّا يف إدارة عجلة االقتصاد 

صحيفة اليوم
1429/11/23 هـ
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وتقدمه، مع عدم عرقلة مشاريع الدولة؟
وهل ستتدخل مؤسسة النقد ملعاجلة مثل هذه الترصفات الفردية؟ واملالحظ أن هذه 
الترصفات الفردية تتفاقم يوًما بعد يوم، فهل اندماج هذه البنوك وفق سياسة حتددها 
هذه  من  حتدث  اقتصادية  تقلبات  ألي  ا  قويًّ رافًدا  يكون  مظلتها  وحتت  النقد  مؤسسة 

األزمة املالية؟
وذلك أيًضا سيكون سبًبا لتوحيد الرؤية وسالمة القرار يف اإلجراءات البنكية أمام 
أو  املرشوعات  لتنفيذ  التقدم  عن  املقاولني  بإحجام  نواجه  ال  وحتى  الدولة،  مشاريع 
حتى التوقف عن التنفيذ، ما دام أن هذه البنوك تضع الرشوط املجحفة يف حق املقاول 
السعودي، حتى وصل البعض منها - )دون ذكر األسامء( إال إذا استوجب األمر إىل 
تعويض النقص يف السيولة – إىل الضغط عىل املقاولني بمضاعفة نسب التغطية النقدية 
لوقف  النقد؛  ملؤسسة  التقدم  إال  آخر  بديل  أمامه  ليس  واملقاول  البنكية،  للضامنات 
هلذه  الرضوخ  أو  املرشوعات،  تنفيذ  ورسعة  الوطن،  حق  يف  املجحفة  القرارات  هذه 
اإلجراءات والرشوط القاسية، مع رفع األسعار عىل املرشوعات اجلديدة، أو التوقف 

عن تنفيذ املرشوعات املعتمدة.
إن دمج البنوك يعطي قوة ومتانة وضبًطا لإلجراءات البنكية وتوحيد القرار بشكل 
التعامالت  لضبط  وسيلة  أنه  كام  البنوك،  هذه  مع  املستثمرين  وحق  البنك  حق  حيفظ 

وتوحيدها، فهل هناك تفكري استباقي يف مثل هذه املصلحة املشرتكة؟
ال نزال نثق بمؤسسة النقد وبمعايل حمافظها، ونرجو أن يتدخل حلامية املقاولني.
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خيار الفصل ... في جامعة الفيصل

بن  يوسف  الدكتور   - فيصل  امللك  جامعة  مدير  معايل  أن  اليوم  صحيفة  يف  قرأنا 
شقه  عن  فصل  عملية  ألي  جاهز  بالدمام  اجلامعة  فرع  أن  عىل  أكد   - اجلندان  حممد 
اآلخر باألحساء متى ما جاءت التوجيهات بذلك، وأوضح أن عملية الفصل تفرضها 
أمور عدة، أمهها العامل اجلغرايف، وألن معايل الدكتور يوسف اجلندان من املقلني يف 
اجلانب اإلعالمي ولسان حاله يقول: انتظر حتى يكون الفعل أبلغ من القول، فاليوم 
قد أصبحت اجلامعة بشقيها احلساوي والدمامي ورشة عمل للعديد من املرشوعات 
نبارك لوطننا بمثل هذه اجلامعة ومنسوبيها فلو أن اجلامعة أخذت  إذ  العمالقة، وإننا 
رأي املواطنني يف عمل الفصل بني األصل والفرع لكنت أول الرافضني هلذا الفصل، 

ولذلك أسبابه:
1-إن اجلامعة ال تزال يف أمسِّ احلاجة إىل زيادة جهازها األكاديمي، ومطلوب منها 
تقويته؛ نظًرا الزدياد الطالب والطالبات، وألمهية تعدد التخصصات العلمية وتنوعها.
2-إن عملية الفصل مدعاة لالكتفاء بجامعة واحدة، وعدم حتقيق مطالب املواطنني 

بإنشاء جامعات أخرى جديدة حتمل أسامًء جديدة، وكوادر وظيفية جديدة.

صحيفة اليوم
1429/11/30 هـ
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د  3-إن عملية الفصل هي إضعاف وهدم لبناء استمر عرشات السنني؛ فمن املؤكَّ
الدمام - سوف يكون عىل حساب )الفاصل(  أن )املفصول( - سواء يف األحساء أو 
أعداد  ويف  التعليم،  نظام  يف  وحتى  الوظيفية،  كوادره  ويف  مشاريعه،  ويف  ميزانيته،  يف 

املقبولني، وكل هذه املعطيات اهلامة لكل جامعة سوف يصيبها الشلل.
اجلهود،  يعطِّل  سوف  طويل(  )نفسها  بريوقراطية  ظل  يف  الفصل  عملية  4-إن 
وتعقيد  اإلجراءات،  اجلميع طول  ويعلم  املستمرة،  والنظم  السائدة  األوضاع  ويربك 
االعتامدات، وقلة التوظيف، ولو فرض ذلك فإن مخس سنوات - أو لنقل سبع سنوات 
وحتديد  الفصل  إجراءات  بني  اجلامعة  فيها  تتخبط  عجاًفا(  )سبًعا  تكون  سوف   -

املسؤولية.
الذي حتمله،  االسم  اجلامعات، سواء يف  أم  تكون  أن  تستحق  الفيصل  5-جامعة 
أو يف أقدميتها، أو يف نوع التخصصات هبا، وكنا نتمنى أن يكون هلا فروع يف القطيف 
وحفر الباطن واخلفجي، علاًم بأن عملية الفصل سوف تكون عىل حساب ختصصات 

نحن يف أمسِّ احلاجة لدعمها وليس )لتفتيتها(.
6-ما تشهده منطقة األحساء من تطور هائل، وألهنا تعترب من أكرب مناطق اململكة 
يف التوطني السكاين، ومن أكرب مناطق اململكة يف زيادة نسبة السكان، وألهنا مقبلة عىل 
هنضة صناعية وسياحية؛ فإهنا يف أمسِّ احلاجة إىل جامعة أخرى بجانب جامعة الفيصل، 
وإن كان لنا رأي يف اسم هذه اجلامعة، فنقرتح أن يكون باسم جامعة األمري عبداهلل بن 
جلوي؛ ملا له من دور مهم يف بناء هذا الوطن واستتباب األمن فيه، هذا إىل أن منطقة 

األحساء تعترب أرًضا خصبة لبناء جيل من الشباب والشابات الذين خيدمون وطنهم.
الدمام  منطقة  حلرمان  سبًبا  يكون  سوف  األصل  عن  الفرع  فصل  فإن  7-كذلك 
من إنشاء جامعة أخرى، والتي أصبحت يف أمسِّ احلاجة إليها؛ ألن املشاَهد أن جامعة 
امللك فهد وجامعة امللك فيصل ال تستطيعان أن تقبال األعداد اهلائلة من أبنائنا، الذين 
هم يف زيادة سنة بعد أخرى، بل إن كثرًيا من املعوقات )املصطنعة( خرجت علينا من 
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عند  اآلباء  عون  يف  اهلل  وكان  املقبولني،  أعداد  وتقليل  القبول  برفض  اجلامعتني  كلتا 
مراجعتهم لقبول أبنائهم )أبرش بطول سالمة يا مربع(. 

من  أكثر  إنشاء  إىل  احلاجة  أمسِّ  يف  القطيف(  اخلرب،  )الدمام،  الدمام  فمنطقة  لذا؛ 
جامعة، سواء حكومية أو أهلية، كام هو حاصل يف جامعة األمري حممد بن فهد، التي 
مقابل  يدفع  أن  يستطيع  الكل ال  أن  يبقى  القبول، ولكن  أزمة  بعض  سامهت يف حل 
دراسته، وإذا كان ما يزيد عن 50% من خرجيي الثانوية - سواء لألوالد أو البنات - يتم 
رفضهم، وأعداد الطلبة يف ازدياد مستمر سنة بعد أخرى، نتمنى أن نرى جامعة شاملة 
حتمل اسم خادم احلرمني الرشيفني، لتكون رافًدا ألخواهتا يف املنطقة، ومن املؤكد أهنا 
سوف تنشأ قوية بتخصصات نحن يف أمسِّ احلاجة إليها، وبالذات للمنطقة الرشقية؛ 
وليعلم  جديدة،  فروع  هلا  وليكن  البناء،  ولتكمل  الفيصل،  جامعة  لتستمر  نقول:  لذا 
معايل مدير اجلامعة ومنسوبوها - وهم أشد حرًصا من غريهم - أن فصل الفرع عن 

األصل كمن ينثر الدر يف البحر ال كمن يغوص ليجمعه.
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ستون عاًما كلها نكد

الصهيوين  االحتالل  مأساة  يوميًّا  نعيش  نزال  ال  وإذالل،  وهدم  وترشيد  قتل  بني 
يوم  يمر  فال  يومياتنا،  حيثيات  من  املحتلة  فلسطني  قضية  وأصبحت  لبالدنا،  الغادر 
دون أن يكون له تأثريه ومنغصاته، فإن كان أبناء صهيون ومن خلفهم قد احتلوا أرض 
فلسطني املقدسة، فإهنم يف احلقيقة قد استعمروا وسيطروا عىل قلوب بعض املسلمني 
والعرب، ومن املؤسف أن هذا املرض اجلاثم عىل قلوبنا يزداد طغياًنا يوًما بعد يوم، وما 
فيتمزق  فلسطني؛  أبناء  بني  تستفحل  املستعمر  نرى نجاحات هذا  أن  دًما  العني  ُيدِمع 
هذا البناء بني أبناء اجللدة الواحدة، ليعطي ألبناء صهيون جمااًل أوسع لبسط السيطرة 
واالحتالل وعزل قطاع غزة عن الغذاء والدواء؛ ليصبح أكرب سجن يف العامل ملا يزيد عن 

مليون ومخسامئة ألف مسلم وعريب.
ستون عاًما كلها نكد، لو حسبناها لكانت هي أعامرنا وأعامر أحفادنا!

الشجب والنفي، هذا يشجب االعتداء  العربية بني  ستون عاًما كلها نكد، ودولنا 
عىل أراضينا، واآلخر ينفي أن له عالقة سياسية أو جتارية بدولة االحتالل الصهيوين، 
 ...  ... وأهلها يف ستني  فلسطني  تروح  يقال:  املنفعة، وكام  تقاسم  يريد  اجلميع  وكأن 

ر الوسيلة. املهم مصلحتنا أين نجدها، فالغاية تربِّ
ال  فهي  صهيون؛  مستعمرات  من  أصبح  والنساء  لألطفال  والدواء  الطعام  حتى 

تسمح ألي دولة أن تعطي أبناء غزة إال بإذن رسمي.

صحيفة اليوم
 1429/12/28 هـ
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فهل بعد هذا ذل؟
كنا - وال نزال - ومع كل رئيس أمريكي جديد نجري وراء الرساب؛ ألجل أن 
تكون هناية النكد عىل يديه، ولكن ما إن تنتهي واليته إال ويأيت من هو أشد حبًّا ووالًء 

لصهيون.
ومع ذلك ربام لضعفنا أو ألننا فعاًل نخطب ودَّ صهيون لعلهم يقبلون بالصلح، ال 
ح أننا سوف نرمي إرسائيل  نزال نجري وراء هذا الرساب، كنا يف السابق نعلن ونرصِّ
يقول:  وآخر  باألرض،  ونسوهيا  إرسائيل  دولة  نفني  يقول: سوف  واآلخر  البحر،  يف 

موعدنا داخل القلب اإلرسائييل.
وتسمح  عنا  ترىض  إرسائيل  لعل  السامء  إىل  األيدي  ترفع   - ولألسف   - واليوم 
ق يوميًّا، إرسائيل  بدخول الدواء واخلبز إىل أبنائنا، إرسائيل تتوسع يوميًّا، ونحن نتمزَّ

أصابتها التخمة من حلفائها، ونحن أصابنا القحط من أبناء جلدتنا.
أبناء عمومتهم؟  أم اخللل يف  أبناء فلسطني؟  بنا األفكار، هل اخللل يف  تاهت  لقد 

حتى ينطبق علينا قول الشاعر:

عـىل الـنفس مـن وقـع احلسـام املـهنِدوظلــم ذوي الـقربى أشـد مضـاضـًة

وهل حتالفنا مع الدولة الفالنية أو احلزب الفالين هو آخر الطب؟
أم هي مقولة أحد أبناء العم عندما ضاقت به احلال: »سوف أحتالف مع الشيطان 

بس خيرج املستعمر من أريض؟«.
فلسطني رجالن يف جسم واحد: أحدمها كهل أصابته السنون واكتفى بستني عاًما 
من القتل والترشيد، فهو يمد يده لعل عدوه ينهي هذه املعاناة، وآخر ال يزال يف عنفوان 
شبابه، ولكنه مل يأخذ بحكمة الكهول؛ فهو يقاتل ويصرب عىل املعاناة واجلوع ونقص يف 

األنفس والثمرات، ومع ذلك فهو يمدُّ يده ألي جهة، املهم أن ال تكون صهيون. 
وصدق اهلل العظيم إذ يقول: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾.
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غزة تستغيث

حتى  الشوارع  مألت  لشهدائنا  جثث  وأمامنا  واالستنكار  الشجب  وقت  يف  لسنا 
رهتا اليد اآلثمة مقابل  إن معظمها ال تعرف، بل أصبحت قطًعا من اللحم البرشية دمَّ

الصمت العاملي.
كنا يف حاجة - كمواطنني وحكومة - للمبادرة إىل املكارم؛ ولذا أطلق خادم احلرمني 

الرشيفني مبادرة للتربعات املالية والعينية ألبناء غزة.
إن حكومتنا دائاًم املبادرة إىل فعل الواجب، سواء باألغذية أو األدوية، أو ما يقي برد 
لون هذه اآلالم واملآيس وفقدان العائل،  الشتاء. هناك شيب وأطفال وعجائز ال يتحمَّ
نتمنَّى من حمطات تلفزيوناتنا الكريمة أن تفتح جمال التربعات، وأن يكون هناك نخبة 

من العلامء وأصحاب الرأي حلثِّ أبناء هذا البلد املعطاء عىل التربع بام جتود به النفس.
إن ما شهدناه من قتل وختريب وتدمري هلذا البلد املسلم ليجعل القلب يتفطَّر دًما، 
أبناء  من  األعداء  طائرات  يواجهون  كيف  جلدتنا،  أبناء  وتأمًلا،  حرسة  تدمع  والعني 
باقي  له  اشتكى  جسدنا  من  عضو  تأملَّ  إذا  مسلمة  أمة  نحن  اآلفاق؟  وشذاذ  اخلنازير 
األعضاء، وعلينا واجب إسالمي وإنساين وأخالقي ال نعذر فيه، نتمنَّى من كل رب 
أرسة أن جيمع أفراد أرسته، وأن حيثَّهم عىل التربع بام جتود به النفس، نتمنَّى من مديري 

صوا ساعة من الدراسة ألجل إنقاذ غزة وأهلها. مدارسنا أن خيصِّ

صحيفة اليوم
1430/2/14 هـ
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باليسري،  ولو  باملشاركة  إدارته  منسويب  يناشد  أن  مؤسسة  صاحب  كل  من  نتمنى 
م عىل موظفي إدارته بدعوة للتربع ولو براتب  نتمنى من كل مسؤول حكومي أن يعمِّ

يوم واحد.
والدعاء  للتربع  دعوًة  القادمة  اجلمعة  خطبة  تكون  أن  املساجد  خطباء  من  نتمنى 

لشهدائنا األبرار.
باملواد  أو  باملال  سواء  للتربع،  منسوبيها  كافة  تدعو  أن  التجارية  غرفنا  من  نتمنَّى 

الغذائية.
هذه  من  وختفيًفا  إلخواننا  مشاركة  يكون  سوف  املؤمل  احلدث  هذا  مع  تفاعلنا  إن 
النرص إلخواننا وسدَّ  به من اهلل  ننفقه نرجو  ما  نتمنَّى أن نجعل كل  العظيمة،  املصيبة 
احلاجة، ولتكن هذه الصدقة تقرًبا إىل اهلل - سبحانه وتعاىل - وعذًرا نقدمه يوم ال ينفع 

مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
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التأمين الصحي على الفقراء

الفقر  بتنظيم  مشغولة  فهي  االجتامعية؛  الشؤون  وزارة  باب  نطرق  لن  املرة  هذه 
مرصوفه  عىل  االعتامد  من  بداًل  رزقه،  يكسب  كيف  الفقري  تعلِّم  أن  وتريد  والفقراء، 
اليومي، الذي ال يتعدى عرشين ريااًل لفطوره وغدائه وعشائه وسكنه والكهرباء واملاء 

ولثوبه ونعله، )تريدون زيادة وإال بالش(.
ا من مراجعة املستشفيات اخلاصة ما دام أن  أما مسألة صحته وأوالده، فيمنع منًعا باتًّ
مستشفيات وزارة الصحة موجودة، وإن كان - ال سمح اهلل - به أي مرض مستعٍص 
أو حيتاج لعالج مستمر )وما أكثر هذه احلاالت!( فليس أمامه إال االنتظار أياًما وأشهًرا 
حتى يأيت دوره ألخذ العالج؛ ولذا وجب علينا كمواطنني ورجال أعامل يف بلد ينرش 
اخلري واملحبة والتعاون أن ننظر يف حال هذا الفقري، ليس من واقع الزكاة الواجب دفعها 
وال من واقع الصدقة التي نرجو اهلل أن يرفع هبا البالء عنا، لكنني أطرح فكرة أخرى 
فيها مصلحة مشرتكة، سواء للفقري - وهو اهلدف األسمى - أو حلل مشكلة التحايل 
عن سعودة الوظائف، )أقصد بالتحايل( موضوًعا لو حتدثُت عنه للزم الكتابة يوميًّا عن 

هذا الوباء، ولألسف أطرافه )نحن ثم ... هم ثم هم(.
الفكرة تنحرص يف قيام أي رجل أعامل أو مقاول لديه عاملة تزيد عن عرشين عاماًل 
بعمل تأمني صحي سنوي لعدد عرشة من منسويب الضامن االجتامعي، وهذا مقابل قيامه 

صحيفة اليوم
1430/1/19 هـ
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بتعيني سعودي )وهي نسبة 10 أو 5 باملائة( يف سعودة الوظائف، وليس بالرضورة أن 
تكون النسبة املطلوبة عىل هذا املقاول يف تعيني السعوديني تغطى بعمل التأمني الصحي 
الغرض  باملائة ختصص هلذا  أن 20  اعترب  لو  بل ربام  الضامن االجتامعي،  عىل منسويب 
والباقي ملسألة تعيني السعوديني فمن املحتمل أننا سوف نصل إىل بعض النتائج التالية:
احتياجاته، وهي  أهم  أحد  االجتامعي( عىل  الضامن  )منسوب  الفقري  1- حصول 

الرعاية الصحية، وهذا مطلب وطني مهم.
2- نقل املسؤولية التي ربام ال تستطيعها وزارة الشؤون االجتامعية - بحكم ضعف 

ميزانيتها - إىل القطاع اخلاص.
3- املشاركة الوطنية وإجياد روح التكافل والتعاون بني املواطنني.

4- القضاء عىل جزء من مشكلة التسرت يف تعيني السعوديني.
5- التوفري املادي والعالجي عىل مستشفيات وزارة الصحة ومستوصفاهتا، وبالتايل 

االستفادة األكثر من هذه املستشفيات.
6- سوف يكون هناك انتعاش واستثامر يف إنشاء املستشفيات اخلاصة، وهذا إضافة 

أخرى ملصلحة الوطن، وختفيف للعبء عىل وزارة الصحة.
توظيف  جيب  أنه  بالدنا  يف  يعملون  أجنبي  ماليني  سبعة  ظل  يف  افرتضنا  لو   -7
املطلوب توظيفهم يف حدود مخسامئة ألف  العدد  فإن  باملائة؛  نسبته 10  بام  السعوديني 
باملائة من  شاب وشابة )إذا استبعدنا اخلدم والسائقني واملزارعني(، ولو خصص 20 
هذه النسبة ألجل التأمني الصحي )والتي تعادل مائة ألف وظيفة(، فإهنا سوف تغطِّي 
مليوًنا من منسويب الضامن االجتامعي. أعتقد أن هذا الرقم يستحق من هيتم به، هذا إذا 
وزارة  يعود(:  الوزارتني  هلاتني  القديم  االسم  )ليت  العمل  وزارة  معارضة من  مل جيد 

العمل والشؤون االجتامعية. 
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فائدة

قرأت يف كتاب )تاريخ اخللفاء(، لإلمام جالل الدين السيوطي، املتوىف سنة 911هـ 
ما ييل:

رأيت بخط احلافظ الذهبي: من كان فرد زمانه يف فنه: أبو بكر الصديق يف النسب، 
عمر بن اخلطاب يف القوة يف أمر اهلل، عثامن بن عفان يف احلياء، عيلٌّ يف القضاء، أيبُّ بن 
كعب يف القراءة، زيد بن ثابت يف الفرائض، أبو عبيدة بن اجلراح يف األمانة، ابن عباس 
يف التفسري، أبو ذر يف صدق اللهجة، خالد بن الوليد يف الشجاعة، احلسن البرصي يف 
التذكري، وهب بن منبه يف القصص، ابن سريين يف التعبري، نافع يف القراءة، أبو حنيفة يف 
الفقه، ابن إسحاق يف املغازي، مقاتل يف التأويل، الكلبي يف قصص القرآن، اخلليل يف 
العروض، فضيل بن عياض يف العبادة، سيبويه يف النحو، مالك يف العلم، الشافعي يف 
فقه احلديث، أبو عبيدة يف الغريب، عيل بن املديني يف العلل، حييى بن معني يف الرجال، 
أبو متام يف الشعر، أمحد بن حنبل يف السنة، البخاري يف نقد احلديث، اجلنيد يف التصوف، 
حممد بن نرص املروزي يف االختالف، اجلبائي يف االعتزال، األشعري يف الكالم، حممد 
بن زكريا الرازي يف الطب، أبو مشعر يف النجوم، إبراهيم الكرماين يف التعبري، ابن نباتة 

صحيفة اليوم
1430/1/26 هـ
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ابن  العوايل،  يف  الطرباين  القاسم  أبو  املحارضة،  يف  األصبهاين  الفرج  أبو  اخلطب،  يف 
حزم يف الظاهر، أبو احلسن البكري يف الكذب، احلريري يف مقاماته، ابن منده يف سعة 
الرحلة، املتنبي يف الشعر، املوصيل يف الغناء، الصويل يف الشطرنج، اخلطيب البغدادي 
يف رسعة القراءة، عيل بن هالل يف اخلط، عطاء السليمي يف اخلوف، القايض الفاضل يف 
اإلنشاء، األصمعي يف النوادر، أشعب يف الطمع، معبد يف الغناء، ابن سينا يف الفلسفة.

فهل لنا بسيوطيٍّ آخر يأيت لنا بفرد زمانه للقرون التي تلت سنة 911هــ؟
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مصلحة الزكاة والدخل وخيار الفصل

لو أردنا أن نعطي تفسرًيا لعنرص الزكاة وعنرص الدخل، لوجدنا أن بينهام مطاردة 
ال تكاد تتوقف، فكلام زاد الدخل استوجب عىل الزكاة أن تالحقه لتأخذ نصيبها منه؛ 
ولذا فإن الدخل أحياًنا ال يعطي املؤرش احلقيقي ملقدار ما انصبَّ يف وعائه؛ ولذا نجد 
وعند  حقها،  يف  وإجحاف  يصيبها  ظلم  من  تشتكي   - مستمرة  وبصفة   - الزكاة  أن 
ح مستحقي الرصف  مطالبتها بنسبتها الرشعية )2،5 باملائة( فهي حتاول جاهدة أن توضِّ
فقرًيا يستجدي وال  فإننا لن نجد  املتعددة لو نظمت وحصلت  املداخيل  الثامنية، وأن 
عائاًل يستعطف، بل ربام يكون مدخول الثامنية يعادل مدخول خرجيي اجلامعات، ومن 
املفرتض أن الزكاة حتصل من عدة مداخيل، سواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للقطاع 
اخلاص، ولن نتعمق يف تفاصيل كم هي حصة الفقراء من مداخيل الدولة أو القطاع 
اخلاص؛ فهذه قد تبعدنا عن املقصود، ولكن تبعية الزكاة لوزارة املالية وقيام األخرية 
بتحويل مدخول الزكاة إىل وزارة الشؤون االجتامعية، أعتقد أهنا يف مسارها احلايل غري 

جمدية، مقارنة بام حيصل عليه الفقري )منسوب الضامن االجتامعي(.
الشؤون  وزارة  إىل  الزكاة  ضم  وتم  الدخل،  فرع  عن  فصل  الزكاة  فرع  أن  فلو 
عىل  بالرصف  القائم  وهي  احلاجة،  صاحبة  هي  الوزارة  هذه  باعتبار  االجتامعية، 
املحتاجني، فمن املؤكد أهنا سوف تكون أكثر اهتامًما وحرًصا عىل زيادة نسبة حتصيل 

صحيفة اليوم
1430/1/28 هـ 
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لتحصيل  مرشوع  بطرح  أيًضا  قامت  وربام  الزكاة،  موارد  كل  تتابع  سوف  بل  الزكاة، 
األخري  فنجد  بالتحصيل؛  د  املتعهِّ ملستحقات  الرصف  يتم  حيصل  ما  وبنسبة  الزكاة، 
أنه  الزكاة، هذا إىل جانب  التحصيل ومالحقة دافعي  حيرص أشد احلرص عىل زيادة 
ليس من املقبول أن تكون جهة عىل منسويب الضامن االجتامعي، بل ربام لو اعترب أن 20 
باملائة ختصص هلذا الغرض والباقي ملسألة تعيني السعوديني، فمن املحتمل أننا سوف 

نصل إىل بعض النتائج التالية:
احتياجاته، وهي  أهم  أحد  االجتامعي( عىل  الضامن  )منسوب  الفقري  1- حصول 

الرعاية الصحية، وهذا مطلب وطني مهم.
2- نقل املسؤولية التي ربام ال تستطيعها وزارة الشؤون االجتامعية - بحكم ضعف 

ميزانيتها - إىل القطاع اخلاص.
3- املشاركة الوطنية وإجياد روح التكافل والتعاون بني املواطنني.

4- القضاء عىل جزء من مشكلة التسرت يف تعيني السعوديني.
5- التوفري املادي والعالجي عىل مستشفيات وزارة الصحة ومستوصفاهتا، وبالتايل 

االستفادة األكثر من هذه املستشفيات.
6- سوف يكون هناك انتعاش واستثامر يف إنشاء املستشفيات اخلاصة، وهذا إضافة 

أخرى ملصلحة الوطن، وختفيف للعبء عىل وزارة الصحة.
توظيف  جيب  أنه  بالدنا  يف  يعملون  أجنبي  ماليني  سبعة  ظل  يف  افرتضنا  لو   -7
املطلوب توظيفهم يف حدود مخسامئة ألف  العدد  فإن  باملائة؛  نسبته 10  بام  السعوديني 
باملائة من  ص 20  شاب وشابة )إذا استبعدنا اخلدم والسائقني واملزارعني(، ولو ُخصِّ
هذه النسبة ألجل التأمني الصحي )والتي تعادل مائة ألف وظيفة(، فإهنا سوف تغطِّي 
مليوًنا من منسويب الضامن االجتامعي. أعتقد أن هذا الرقم يستحق من هيتم به، هذا إذا 
وزارة  يعود(:  الوزارتني  هلاتني  القديم  االسم  )ليت  العمل  وزارة  معارضة من  مل جيد 

العمل والشؤون االجتامعية.
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مدير ومكانك تحمدي

القيادية - مهام كانت درجة  يتسلَّم أحدهم منصًبا حمسوًبا عىل األعامل  بمجرد أن 
ا وانخفاًضا - يعتقد أن هذا حد الكفاية يف تنمية املواهب والقدرات  هذا املنصب علوًّ
يف  سواء   - اإلدارية  القدرات  فتظل  مستقباًل،  له  تأهيله  مطلوب  هو  ملا  أو  للمنصب 
التنظيم، أو التخطيط، أو اختاذ القرارات، أو يف العالقات اإلنسانية واملالية واالجتامعية 
إدارته يف عدم  منه  وتعاين  يعاين هو  املوظف، ويظلُّ  السابق هلذا  باملخزون  - مرهونة 

التجديد وعدم االرتقاء بتحقيق أهداف هذه اإلدارة أو املنشأة. 
يملك  أصبح  الذي  اإلنسان،  هذا  إذكاء  إىل  احلاجة  بعدم  عميق  إيامن  هناك  وكان 
فال  ذلك،  يعتقد  نفسه  هو  وربام  منصبه،  بمستوى  وتنخفض  ترتفع  أيًضا  صالحيات 
يرغب يف التجديد والتحديث، مع اعتقادي اجلازم أن هذه املهمة جيب أن تكون أساًسا 
العام، وألجل  الصالح  اإللزام ألجل  بمعنى  أو االرتقاء ملنصب آخر،  يف أي منصب 
إجياد قيادات إدارية ناجحة ومتطورة، هتدف إىل تنمية هذه القطاعات التي أصاهبا نوع 
أنظمتنا  أصاب  بالتايل  وهذا  ا،  ثانويًّ شيًئا  واعتباره  للتطوير  املباالة  وعدم  الرتهل  من 
وجود  مع  حالنا  وهذا  العرص،  مواكبة  وعدم  بالضعف  واخلدمية  والتنفيذية  اإلدارية 

أنظمة مىض عىل بعضها ربع قرن أو نصف قرن.
ق إال عندما نوِجد  لذا؛ فإن الربط ما بني النظام وتنفيذه مع تعديله لألفضل لن يتحقَّ
القيادات اإلدارية املستوعبة والقابلة لنظرية أن النظام ليس للتنفيذ اجلامد، بل للتنفيذ 

املتجدد باألفكار والرغبة الصادقة يف التطوير، »فهل نحن كذلك«؟

صحيفة اليوم
1430/2/4 هـ
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أوقفوا »الدرادع« عن شوارعنا

لتحصل عىل سيارة بأبخس األثامن، اجته إىل حراج السيارات، وسوف جتد طلبك 
ولو بألف ريال، والبيع والتسليم فوري، أقصد )دق سلف(، وتفتح لك شوارع بلدنا 
عىل كيفك، يعني )قرنبع، دردعة، ديزل، بنزين، بدون شكامن، دخاهنا تشوفه عىل بعد 

كيلومرت(، ما هيم ما دام ال يوجد نظام.
املدينة، سوق  مبنى مررو  ميدانية عىل ثالثة مواقع هي:  هذا جعلني أعمل دراسة 
منها   %50 أن  وجدت  السيارات  عينات  احتساب  وعند  البناء.  مواد  سوق  اخلرضة، 
)درادع(، ومالكها من خمتلف دول العامل، وبعضهم أصبح مقاواًل يرسح ويمرح ويبيع 
ويشرتي وينقل العامل من حمل إىل آخر، وما هيم لو صدم أي سيارة أو تسبب يف أي 
حادث ينتج عنه إصابات وكوارث وأموات، كل ذلك ما هيم ما دام أنه أمن العقوبة. 
وبلمح  عاملية،  بتأشريات  بالدنا  إىل  قدموا  األجانب  هؤالء  معظم  أن  املؤسف  ومن 
هت مظهر هذه  البرص سمح هلم بأخذ رخص قيادة وبامتالك هذه السيارات التي شوَّ
املدينة، وسببت هلا العديد من املعاناة واألزمات؛ مما جعلنا - ولألسف - ثاين دولة يف 

العامل يف عدد الوفيات النامجة عن احلوادث، والتي زادت عن 30 مليون حادثة.
أمام هذه املشكالت وغريها نتمنى اآليت:

صحيفة اليوم
1430/2/11 هـ
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1-أال يسمح بإعطاء رخصة قيادة ملن يتم استقدامهم كعاملة عادية، وأن يشرتط يف 
التأشرية أن تكون مهمة املستقدم سائًقا.

2-أن يمنع بيع السيارات للعاملة األجنبية، وأن حيدد البيع ملهن معينة.
َمْن  لغري  تسمح  التي  املؤسسة  أو  السائق  عىل  سواء  مالية،  غرامات  فرض   -3

تأشرياهتم )سائق( بقيادة السيارات التابعة هلم.
4-إعطاء مهلة معينة يتم بعدها مصادرة السيارات املبيعة عىل عاملة عادية، وكذلك 

رخص القيادة، وعدم جتديدها.
هذا  مثل  أن  املؤمل  من  العشوائي.  البيع  وإيقاف  السيارات  حراجات  5-تنظيم 

القرار بعد دراسته سوف حيقق:
1-قلة نسبة احلوادث، وما يتبعها من فقد لألرواح واملمتلكات.

2-زيادة نسبة السعودة يف قطاع سائقي السيارات.
3-احلفاظ عىل البيئة ومظهر املدينة وسالمة الشوارع.

4- ختفيف ازدحام السيارات وحركة املرور.
واهلل املوفق.
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نحن ... ومجلس بلديتنا

حتى لو كانت متأخرة، وحتى ولو كانت - وما تزال - آمااًل، وحتى لو مل نرض 
عن النتائج، وحتى لو كان مصريها للدراسة، ثم الدراسة، ثم الرفع، ثم حسب النظام، 
من  تعترب  مواجهة  وهي  مواجهة،  هناك  يكون  املهم   ... امليزانية  بداخل  ما  حسب  ثم 
مسلامت أي جملس هيتم ملدينة، ومع أننا أمة تتعلق باآلمال مهام كانت صغرية أو كبرية، 
بل ننسج عليها أحالًما هتيئ أنفسنا لعلم احلقيقة، إليك يا جملسنا املوقر بعًضا من هذه 

التطلعات:
1-نريدك أن متتلك ولو بعًضا من الصالحيات التنفيذية، ولو 10% من صالحياتك 

االستشارية.
وعليكم  علينا  تضيع  ال  حتى  الكل؛  من  بداًل  باألولويات  األخذ  منك  2-نريد 

املهامت.
3-نريدك أن تستعرض إنجازاتك يف بداية كل اجتامع، وأن تقيِّم أعاملك؛ لتحكم 

عىل مسارك.
السابقة - معذرة -  املاضية درًسا للمستقبل، فأعاملك  4-نرجو أن تكون فرتتك 

)مكانك رس(، ومل يستفد منها إال )املالقيف(.

صحيفة اليوم
1430/2/14 هـ
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5-ال تزال أعاملك معلَّقة بام هو مرصود بميزانية األمانة؛ لذا )اخطب ودها(.
6-نتمنى أن تكون بعض اجتامعاتكم مع املقاولني املنفذين ملشاريع الدولة لتسمعوا 

وجهات نظرهم وتسعوا حلل مشاكلهم؛ فهم بيت القصيد.
بجانبهم يف حالة  والوقوف  األمانة،  ميزانية  املالية يف  التدفقات  مراجعة  7-نتمنى 

وجود مشكالت نظامية.
8-نتمنى أن يكون هناك لقاءات مفتوحة ومبارشة عىل الشاشة الصغرية؛ فهناك من 

ال يستطيع احلضور ملكاتبكم، سواء من الرجال أو النساء.
ملشاريع  وتأييدكم  مطالبتكم،  ولكن  كان،  مما  أبدع  باإلمكان  ليس  أنه  9-نعرف 
األمانة اجلديدة، والوقوف بجانبها أمام وزارة املالية، وحضوركم ملناقشة امليزانية، يعترب 

من أهم املكاسب.
10-كأننا نلمس تباعًدا بينكم وبني رجال األعامل مع أن بعضكم منهم، نريد مزيًدا 

من التقارب واملشاركة األهلية يف مشاريع اخلدمات.
11-أخرًيا؛ نحن نجهل العالقة بينكم وبني جملس املنطقة، والذي نعرفه أن كالكام 

حتت مظلة 
)استشارات(.

أخرًيا؛ مطالبنا ليست خافية، ويعجبني املثل الشعبي: )أهل قرية يعرف أخيه(.
بارك اهلل يف جهودكم، وإن شاء اهلل ترى النور.
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إال ... األطباء يا وزير الصحة

من املؤكد أنه ال يعارض أحد أننا يف أمسِّ احلاجة إىل األطباء وبالذات املواطنني، 
هذا  مثل  يف  »فقرية»  جامعاتنا  وأن  التخصصات،  هذه  مثل  يف  الندرة  نعاين  وأننا 
التخصص، وأن أطباءنا أثبتوا جدارة ومقدرة جعلتنا نفاخر هبم، وأهنم ال حيسدون عىل 
هذه املهنة الشاقة املتعبة، وأننا نحتاج إىل عرشات السنني لكي نسدَّ النقص الشديد يف 
األطباء السعوديني وأهنم - ولألسف - هيجرون مستشفيات وزارة الصحة، وال داعي 

ا.  للخوض يف األسباب؛ فهي كثرية جدًّ
ومع أن معهد اإلدارة العامة )اجلهة اإلدارية( املخولة بالدراسة يف مثل هذه األمور، 
أن  يبقى  التي يالقوهنا يف مستشفيات احلكومة،  باملعاناة  األطباء  ومع شهادة عرشات 
وزارة الصحة تضاعف رواتب األجانب - )مع أنه ليست هناك معارضة يف الزيادة(؛ 
فهم مشكورون عىل أعامهلم - لكن تبقى عقدة )اخلواجة( حتى يف الطب، وحتى لو كان 

لدينا أمهر األطباء وأفضل املستشفيات )غري التابعة لوزارة الصحة(.
هذه  الصحف  تتناول  ألن  املجال  ترتك  وملاذا  التفرقة؟  هذه  الوزير  معايل  يا  ملاذا 
مشكلة  تتفاقم  أن  يعقل  هل  املواطن؟  حيتاجه  ما  أهم  يف  عليها  تعذر  ال  التي  املشكلة 

صحيفة اليوم
1430/4/15 هـ 
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األطباء يف بالدنا وهم الصفوة والندرة؟ إًذا ما حال َمْن هم دوهنم؟ لو كانت مشكلة 
ختص الصحة وحدها لقلنا: هم أدرى بمشاكلهم. 

من  ألن  الفقراء(؛  )أطباء  بلفظة  معاليكم  يل  وليسمْح  أطباء،  ب  يترسَّ أن  لكن 
هناك  كان  إن  يعلمون  ال  فربام  غريهم  أما  الفقراء،  هم  الدولة  مستشفيات  يراجعون 

مستشفيات أو مستوصفات للدولة.
أوراق  كل  ولكن  املتواصل،  وعملك  حرصك  عنك  يعرف  ما  إن  الوزير،  معايل 
الصحة - مهام عملت - لن تقاس بمقدار ترك الطبيب السعودي مستشفى أبناء هذا 
فهم  األطباء؛  هؤالء  نفوس  هتدأ  أن  ينتظر  اجلميع  منهم.  املحتاجني  وبالذات  البلد، 

ا(. )أعزاء علينا جدًّ
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مــرة أخــرى ...

لو أردنا أن نعطي تفسرًيا لعنرص الزكاة وعنرص الدخل، لوجدنا أن بينهام مطاردة 
ال تكاد تتوقف، فكلام زاد الدخل استوجب عىل الزكاة أن تالحقه لتأخذ نصيبها منه؛ 
ولذا فإن الدخل أحياًنا ال يعطي املؤرش احلقيقي ملقدار ما انصبَّ يف وعائه؛ ولذا نجد 
وعند  حقها،  يف  وإجحاف  يصيبها  ظلم  من  تشتكي   - مستمرة  وبصفة   - الزكاة  أن 
ح مستحقي الرصف  مطالبتها بنسبتها الرشعية )2،5 باملائة( فهي حتاول جاهدة أن توضِّ
فقرًيا يستجدي وال  فإننا لن نجد  املتعددة لو نظمت وحصلت  املداخيل  الثامنية، وأن 
عائاًل يستعطف، بل ربام يكون مدخول الثامنية يعادل مدخول خرجيي اجلامعات، ومن 
املفرتض أن الزكاة حتصل من عدة مداخيل، سواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للقطاع 
اخلاص، ولن نتعمق يف تفاصيل كم هي حصة الفقراء من مداخيل الدولة أو القطاع 
اخلاص؛ فهذه قد تبعدنا عن املقصود، ولكن تبعية الزكاة لوزارة املالية وقيام األخرية 
بتحويل مدخول الزكاة إىل وزارة الشؤون االجتامعية، أعتقد أهنا يف مسارها احلايل غري 

جمدية، مقارنة بام حيصل عليه الفقري )منسوب الضامن االجتامعي(.
الشؤون  وزارة  إىل  الزكاة  ضم  وتم  الدخل،  فرع  عن  فصل  الزكاة  فرع  أن  فلو 
عىل  بالرصف  القائم  وهي  احلاجة،  صاحبة  هي  الوزارة  هذه  باعتبار  االجتامعية، 
املحتاجني، فمن املؤكد أهنا سوف تكون أكثر اهتامًما وحرًصا عىل زيادة نسبة حتصيل 

صحيفة اليوم
1430/2/18 هـ 
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لتحصيل  مرشوع  بطرح  أيًضا  قامت  وربام  الزكاة،  موارد  كل  تتابع  سوف  بل  الزكاة، 
األخري  فنجد  بالتحصيل،  املتعهد  ملستحقات  الرصف  يتم  حيصل  ما  وبنسبة  الزكاة، 
أنه  الزكاة، هذا إىل جانب  التحصيل ومالحقة دافعي  حيرص أشد احلرص عىل زيادة 
ليس من املقبول أن تكون جهة حتصيل الزكاة وجهة حتصيل الدخل حتت مظلة واحدة، 
فكالمها متضادان ال جيتمعان؛ لذا فإن الفصل بينهام سوف حيقق لنا بعًضا من الفوائد 

منها:
1( زيادة حتصيل الزكاة.

2( املتابعة املستمرة من وزارة الشؤون االجتامعية، باعتبار أن زيادة التحصيل سوف 
حيقق زيادة مدخول منسوب الضامن االجتامعي.

3( سوف يكون وسيلة ضغط عىل وزارة املالية وعىل القطاع اخلاص لتحقيق حتصيل 
الزكاة من مجيع املداخيل.

إعداد  يف  سواء  التحايل،  ويمنع  الزكاة،  دافعي  لدى  الطمأنينة  حيقق  سوف   )4
امليزانيات أو مستحقات الزكاة.

5( سوف تكون وسيلة رسيعة للتحصيل والرصف.
املبالغ املحصلة  الشؤون االجتامعية يف فرتة الحقة إىل استثامر  6( ربام تلجأ وزارة 
لصالح مستحقي الضامن االجتامعي؛ وبذلك تستطيع تنفيذ أفكارها اجلديدة يف تأهيل 

هذا الفقري وتدريبه ليصبح منتًجا وعاماًل يعتمد عىل اهلل ثم عىل نفسه.
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بنك المقاولين

صيحات تتعاىل من وسط بالدنا ورشقها وغرهبا، كلها تقول وبلسان مقاول واحد: 
نريد بنًكا للمقاولني، ونحن عىل أتم االستعداد إلنشائه، املهم أن ينقذ الوطن وينقذنا 
رنا باملثل الشعبي: )قال من أمرك؟  من تعسف بنوك اإلذعان وسيطرهتا، البنوك التي تذكِّ

... قال من هناك؟(.
إن  بل  الرقيب،  واليابس يف غفلة وغفوة من عني  بنوك ولألسف حتصد األخرض 
املبنكة هي كعب  أنني وأنت من نمري، والبنوك  الطرف، واعتربت  ت  العني غضَّ هذه 

وكالب.
نحن - كمقاولني - أصابنا الرض وطال صربنا، حتى مل نجد سبياًل إال ترك الدخول 
يف مشاريع وطننا الغايل، وليظفر األجنبي بخرياتنا ما دام أن هذه البنوك استغلَّت الفرصة 
وأوقفت القروض والضامنات والتسهيالت ملن هم أهم حمرك ومسريِّ للمشاريع، فهل 
يعقل أن تطالب هذه البنوك بضامنات بنكية ملشاريع تنفذ لصالح الدولة بتغطية تصل 

إىل مائة باملائة.

صحيفة اليوم
1430/2/25 هـ
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وهل يعقل أن تفرض رشوًطا قاسية كانت نتيجتها إما التوقف عن تنفيذ املرشوعات 
وإما اإلذعان؛ لعدم وجود البديل، مع رفع أسعار املقاوالت عىل الدولة. لقد جاء دور 
اجلهات املسؤولة؛ فإما أن تسمح لنا بإنشاء بنك للمقاولني، وإما أن تنفض عنها هذا 
الغبار وتوقف هذه البنوك التي أصبحت عقبة أمام مشاريع الدولة وأمام مقاويل الدولة.
الوطن يف أمسِّ احلاجة لتنمية أبنائه، وال نريد أن يكون رأس املال الوطني )هذا إذا 

كان مرصوًدا يف الوطن( سبًبا هلذا الدمار.
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عندما بكى سليمان القصيبي

احلمد هلل أواًل وأخرًيا، وما فقد الشيخ سليامن بن محد القصيبي باألمر اهلني، ولكن 
قضاء اهلل وقدره، وما نقول إال كام قال الصابرون: إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

والده  فكان  الرشقية،  املنطقة  نور يف  القصيبي من أرسة كريمة هي مشعل  سليامن 
هؤالء  وغفرانه،  اهلل  رمحة  إىل  هبم  يلحق  هو  وها  وعبدالعزيز،  أمحد  إخوانه  ثم  محد، 
لتواضعهم وإلحساهنم وملكارمهم، وبإذن  املشاعل األربعة أحبهم اجلميع وقدروهم 
اهلل اخللف خري من السلف، والشجرة الطيبة ال تثمر إال طيًبا. كثرية هي أعامل الشيخ 

سليامن القصيبي، وبالذات االهتامم باملساكني والفقراء واملحتاجني. 
قصتـها:  يكمل  أن  يستـطع  مل  منـها  واحدة  أذكر  وسوف  الكثري،  عن  حدثني  
: أوقفتني امرأة وشكت حاهلا بأهنا تريد إجراء عملية جراحية لقصد اإلنجاب،  يقـول 
وأعطيتها مبلًغا من املال، وبعد مرور سنتني حرضت نفس املرأة لتشكرين عىل ما قمت 
به من مساعدهتا، وكانت حتمل عىل يدهيا طفلها، وتقول: جزاك اهلل خرًيا، ورحم اهلل 
: مل أمتالك نفيس عندما  والديك، فقد كنَت بعد اهلل سبًبا إلجراء هذه العملية، يقول 

صحيفة اليوم
1430/2/30 هـ
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رأيتها وابنها؛ فهذا دعاء صادر من القلب، شكًرا هلل عىل هذه النعمة.
رحم اهلل أبا داوود؛ فقد كان نعم الرجل الطيب املتواضع، الذي يشعرك عند مقابلته 

باملحبة وصدق العبارة وصفاء القلب.
فعاًل، سوف نفقدك يا عميد أرسة القصيبي وشيخها، وسوف يفقدك أهايل املنطقة 
الرشقية - وما أكثرهم! - عزاؤنا ألرستك الكريمة، وابنك داوود، وبناتك الكريامت، 
وأبناء إخوانك، وندعو العزيز الكريم أن يعفو عنك، ويكرم منزلك، وجيعل ما قمت 

به من أعامل نوًرا لك يف قربك.
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رحم اهلل الشيخ عبداهلل بن جبرين

مصاب جلل يف عامل جليل، لفقده فراغ، ال عزاء إال بقول: ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾. 

كام  نذكرك  سنظل  ألمثالك!  الفراق  أصعب  ما  الغايل،  وفقيدها  األمة  عامل  يا  اهلل  رمحك 

نحن نذكر علامءنا أمثال ابن باز وابن عثيمني. لقد دمعت العني وخفق القلب هلذا املصاب 

عرشات  وشخصك  بعلمك  ارتبط  من  ونحن  علينا  السهل  من  فقدك  فليس  العظيم، 

السنني، رمحك اهلل وجعل مثواك جنات النعيم.

رمحك اهلل عىل خدمتك لإلسالم واملسلمني.

رمحك اهلل عىل صدقك يف قولك وفعلك.

رمحك اهلل عىل دفاعك عن نبينا حممد  وعن صحابته - رضوان اهلل عليهم - لن 

غفور  رب  إىل  ذهبت  والبرص،  والسمع  القلب  يف  فأنت  والدنا؛  ويا  شيخنا  يا  ننساك 

رحيم، وبقي علمك نوًرا يستضاء به مهام طالت السنون. فعاًل نحن أمام مصاب جلل 

يصدق عليه قول الشاعر:
وعــاش قوم وهم يف النــاس أمــواُتقد مــات قوم ومـا مـاتت مكــارمهـم

صحيفة اليوم
1430/7/21 هـ
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دك بواسع رمحته، ويسكنك فسيح جناته، وأن جيمعنا  دعاؤنا للعزيز الكريم أن يتغمَّ

بك يف دار كرامته، وأال حيرمك ما أورثته لألمة اإلسالمية من علم ينتفع به. اللهم تقبَّله 

يف الصاحلني، وأنعم عليه بفضلك ورمحتك، واجعله ممن قلت فيهم وقولك احلق: ﴿ٻ 

پ پ پ پ ڀ﴾، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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جامعة سدير ... كلنا أمل

عندما نتحدث عن إقليم سدير، فإننا نتحدث عن ما ال يقل عن ثالثني مدينة متتد من 
شامل النفود - الذي يمر بني جبل طويق والقصيم – شاماًل، ومن اجلنوب وادي العتك 
الذي يفصلها عن منطقة العارض، ومن الغرب وادي جريفة الذي يفصلها عن منطقة 
تقع يف مساحة  فهي  أكثر  تقريًبا  أردت  ... وإن  الدهناء  الرشق صحراء  الوشم، ومن 
فنقول:  احلاجة  تقريًبا مدى  أردت  وإن  كيلومرًتا.  يقل عن 250  طوهلا يف عرضها ال 
اجلامعية،  للدراسات  ألف طالب وطالبة كلهم حيتاجون  يقل عن عرشين  ما ال  لدينا 
والرقم يف ازدياد سنة بعد أخرى، هذا بخالف املناطق املجاورة ومدى حاجتها إىل مثل 

هذه اجلامعة، وعلمي األكيد أن هناك أرًضا جاهزة للبناء.
إن   - بدأت  إذا  التي  سدير،  صناعية  بوجود  إحلاًحا  أكثر  أصبحت  احلاجة  أن  كام 
شاء اهلل - فسوف تطالب بمثل هذه اجلامعة اهلامة ... إىل جانب أن نزوح أوالدنا إىل 
ل عبًئا عىل هذه املدن، سواء يف السكن أو استخدام اخلدمات  املدن الرئيسية أصبح يشكِّ

املختلفة، ومن األفضل بقاؤهم يف ديارهم.
نخرج بنتيجة أن مجيع معوقات احلاجة ملثل هذه اجلامعة أصبحت حملولة، ومل يبق 
إال قناعات صاحب القرار، وألننا نريد خطب ودِّ كل من له يد أو يستطيع أن يفزع معنا 
لتقديم )معروض( موقَّع من كل  لتحقيق هذه األمنية ألهايل سدير، فإهنم مستعدون 

صحيفة الجزيرة
1430/8/3 هـ
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شاب وشابة يف هذه املنطقة، يناشد أهل احلل والعقد بالنظر يف هذا الطلب؛ فقد طالت 
املدة، وامتألت الصحف باملناشدة والرجاء.

ما أمجل أن نرى املسؤولني عن حتقيق هذا الطلب الوطني يقومون بزيارة ملنطقة سدير؛ 
حتى يتأكد هلم أن هذه املدن يف أمسِّ احلاجة ملثل هذه اجلامعة، نتمنى أن نستقبلهم، وأن 
يسمعوا لصوتنا، وأن يشاركونا - ولو جماملة - ألننا واثقون من إخالصهم ورغبتهم 
الصادقة يف أن تنعم كافة أرجاء بالدنا بتحقيق طلباهتا ... إن ما نشهده من هنضة تعليمية 
يف خمتلف أرجاء الوطن، سواء لدى وزارة الرتبية والتعليم، أو وزارة التعليم العايل، أو 
التقني، جيعلنا نناشد هذه اجلهات بأن نكون ضمن خططها  املؤسسة العامة للتدريب 

وضمن مشاريعها اهلائلة.
هذا صوت عرشين ألف شاب وشابة، وخلفهم آباء وأمهات أمنيتهم بقاء أوالدهم 

بجانبهم ... املهم كلنا أمل يا معايل الوزير.
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جامعة المجمعة ... حلم تحقق

كان حلاًم، ويف هذا العهد امليمون شاء اهلل له أن يتحقق، وتصدر املوافقة السامية من 
خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني بإنشاء جامعة املجمعة ... إن وعي القيادة 
وإدراكها ألمهية العلم وتوطني التقنية لتكون يف متناول مجيع أبنائنا وبناتنا ال شك أنه 
وتواجد  ووالدهيم،  األبناء  استقرار  حيث  من  سواء  املختلفة،  آثاره  له  يكون  سوف 
أبنائهم بينهم، ولتخفيف الضغط الشديد عىل بقية جامعات اململكة التي أدت دورها 
واحتضنت هؤالء األبناء حسب قدراهتا، وأمهية أن تنشأ قاعدة علمية تؤيت ثامرها كل 
حني، ولتأيت هذه اجلامعة متزامنة مع وجود صناعية سدير، لتحقق متطلبات هذه املدينة 
من علامء ومهندسني وتقنيني وإداريني، ومن املعلوم أن كل مدينة ترتقي بثقافتها وقدرة 
أبنائها عىل التفوق واحلصول عىل أعىل الدرجات العلمية، وهي الطريق لبناء متطلبات 
الوطن، وسد االحتياج، واالستغناء عن األجنبي، بل إن يف ذلك حتقيًقا للعيش الرغيد 

وحصواًل عىل املكاسب واالحتياجات الدنيوية.
وال شك أن خدمات هذه اجلامعة، التي تشمل مدينة املجمعة ومدن سدير وكافة 
املحافظات القريبة بمختلف التخصصات العلمية والرشعية والتقنية واإلدارية، سوف 
من  كثري  تطوير  أثره يف  له  واجتامعيًّا  وثقافيًّا  ا  فكريًّ وملتقى  املحافظة  تكون خرًيا هلذه 
املفاهيم، وهكذا هو ديدن قيادتنا احلكيمة يف نرش العلم يف كافة مناطق بالدنا احلبيبة، 

صحيفة الجزيرة
1430/9/6 هـ
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وليكتمل  املنطقة،  هذه  يف  املوجودة  العلمية  للمستويات  لة  مكمِّ اجلامعة  هذه  ولتأيت 
العقد، ولنزرع الطمأنينة لكل أب وأم أن ابنهام وبنتهام أصبحا قريبني منهام، وأصبحت 
جامعتهام يف مدينتهام. هي أمنية ومطلب، ولكن حتقيق األماين حيتاج هلمم الرجال أمثال 
بأن  األماين  اهلل  وحقق  وحكومتنا،  بالدنا  اهلل  حفظ  ونايف وسلامن،  وسلطان  عبداهلل 
التخصصات،  املتعددة  الكليات  نرى  وأن  اجلامعة،  هذه  خرجيي  من  دفعة  أول  نرى 
ودعاء يف هذا الشهر الكريم أن حيفظ أبناء هذا الوطن، وأن يكونوا خري قدوة خلدمة 

دينهم ووطنهم ومليكهم.
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العلم والتقنية في جامعة الملك عبداهلل

أن  عبدالعزيز  امللك  أراد  عندما  البالد،  هذه  تاريخ  يف  جميد  يوم  مع  اليوم  يتزامن 
حيقق رغبة شعبه يف توحيد هذه البالد حتت راية ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، واحلكم 
اإلرادة  هبذه  ننعم   - اهلل  بفضل   - ونحن  السنني  عرشات  ومتر  السمحاء.  بالرشيعة 

الوطنية، وتزداد متاسًكا يوًما بعد يوم. 
وألن كل يوم يمر علينا هو يومنا الوطني، واليوم أراد مليكنا الغايل أن حيقق رغبة 
فالعلم  األرض،  شعوب  حتى  وال  الوطن  ينساه  لن  تارخيي  حدث  إنشاء  يف  شعبه 
لإلنسان  يريد   - اهلل عزه  أدام   - عبداهلل  اإلنسان، وألن  الباقي وذكراه هي هدف  هو 
السعودي أن ينهل من هذا املعني وهذا النبع الصايف، وليأيت العلم والعلامء لوطننا بداًل 
تتضح  أبنائنا  يعلِّم  سوف  الذي  العلمي  الكادر  عىل  يطَّلع  فمن  لطلبه،  نذهب  أن  من 
والعلوم  بالتقنية  الوطن  ابن  بناء  الرشيفني يف  احلرمني  لرغبة خادم  الصادقة  الرؤية  له 

اإلنسانية وعلوم األرض والفضاء. 
لقد تنوعت التخصصات ما بني علوم هندسة األرض، واهلندسة الكهربائية واملدنية 
وامليكانيكية، وعلوم املياه والكيمياء واحلاسوب وعلوم البيئة، فهي فعاًل مركز علمي 
الرشكاء  نرى  أن  ويكفي  وعلمي،  تقني  تطور  من  البرشية  إليه  وصلت  ما  كل  يضم 
األكاديميني من أشهر جامعات العلوم مرشقها ومغرهبا، أتوا ألجل أن تكتمل رسالة 

صحيفة اليوم
1430/10/4 هـ 
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جامعة امللك عبداهلل يف عامليتها، وحتقيق البحث العلمي السليم. نحن أمام حدث وطني 
بل إسالمي وعاملي سيكون له أثره - بإذن اهلل - يف عمل نقلة علمية سوف تستفيد منها 
البرشية عىل مراحل األجيال، وإذا كانت االنطالقة بانضامم مائة طالب سعودي هلذه 
اجلامعة الراقية، فإننا بإذن اهلل سوف نشهد املزيد من أبنائنا وبناتنا ينهلون من هذا العلم، 

ويسامهون يف بناء الوطن. 
لقد أراد خادم احلرمني الرشيفني - حفظه اهلل - أن تكون هذه اجلامعة رمًزا عامليًّا 
التصاميم، وأفضل ما  يف علوم اإلنشاء والبناء والتصميم والتعمري، فاختري هلا أفضل 
وصلت إليه العلوم العمرانية املتالئمة مع احتياجات اجلامعات وقاعات الدرس وتقنية 
اخلرضاء،  املسطحات  من  الشاسعة  املساحات  جانب  إىل  والتجهيزات،  االتصاالت 
واملساكن املتنوعة التصميم، مع توفري كافة خدمات األساتذة والطلبة، سواء املساجد 
أو املدارس بمختلف املراحل، مع توفري النوادي الرياضية ... كل ذلك يقع عىل إطاللة 
البحر األمحر بمياهه الصافية ويف القرية الساحلية )ثول( حتققت إرادة ملك لرغبة شعبه.
هنيًئا لنا يا خادم احلرمني الرشيفني هبذا اإلنجاز املتميز يف تنفيذه وتصميمه ورسعة 
بنائه، وهنيًئا لنا بمثلك يا خادم احلرمني الرشيفني، وجعل اهلل ذلك يف موازين أعاملك، 

وحقق اهلل عىل يديك ما تتمناه لشعبك وأمتك.
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الدورة الحالية لغرفة الشرقية مميزة وبعض أعضاء المجلس

 ال يعرفون موقع الغرفة

تهميش المقاولين

أتكلم اآلن كرجل أعامل وليس كصحايف، وحديثي ربام ال يرس الكثريين، وحديثي 
 ،15 الـ  املرتبة  عىل  وزارة  وكيل  بدرجة  وأنا  تقاعدت  عندما  عمري  من  فرتة  حيكي 
وقادين زماين ألصبح رئيًسا للجنة املقاولني بالغرفة لفرتة حمدودة، وكنت آمل أن أكون 
التجارية، ومن عاديت وبعد هذا  الغرفة  التجارة غادرتني عندما غادرت  تاجًرا إال أن 

العمر أن أحكي برصاحة. 

صحيفة اليوم
1430/10/23 هـ
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للمقاولني ال  التهميش  املقاولني، وهذا  للجنة  هناك هتميًشا  إن  تقول:  ورصاحتي 
وهذا  التجارية،  وغرفها  اململكة  مناطق  مجيع  يف  وإنام  فحسب،  الرشقية  عىل  يقترص 
التهميش ينبع من أمور كثرية، منها عدم وجود آلية للمقاولني، وعدم وجود أي احتاد 
هلم، وال يوجد أي تعاون بني الغرف وصغار املقاولني، وربام يكون النتخابات الغرف 
أو لبعض املصالح الشخصية دور يف إجياد هذا التهميش، وال أبالغ إذا قلت: إنني أشعر 
أن الغرف التجارية أصبحت عبًئا عىل املقاولني الصغار، يف الوقت نفسه أجد أن هناك 
أرضاًرا سببها املقاول السعودي الصغري، أضف إىل ذلك عدم وجود تعاون وتنسيق بني 

جمالس إدارة الغرف التجارية واللجان العاملة فيها.
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نتصدى لكثير من القضايا المعيقة لرجال األعمال

ونقدم المشكلة بدراستها وحلول عملية للوزراء 

المقاولين الصغار

والبنيـة  التنميـة  عليهـم  ترتكـز  الذيـن  املقاوليـن  علـى  مداخلـتي  فـي  أركـز 
لـذا  املقاوليـن؛  املقاوليـن هـم مـن صغـار  باملائـة مـن  اململكـة 90  التحتيـة، وفـي 

جيـب دعمهـم وتذليـل الصعوبـات فـي طريقهـم.

صحيفة اليوم
1430/10/24 هـ
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السكن ما بين هيئة اإلسكان والصندوق العقاري 

ال يزال هناك جدل بني مؤيدي قيام الدولة ببناء املساكن وتوزيعها عىل املواطنني، 
ومؤيدي زيادة القروض العقارية للمواطنني لتفي بمتطلبات ارتفاع األسعار. 

كثرية  أمامه  املعوقات  أن  إال  الكثريين،  لدى  ح  املرجَّ هو  األول  الرأي  كان  وإن 
التي  املدة  وطول  التوزيع  آلية  جانب  إىل  املناسبة،  األرايض  توفري  أمهها  ومتنوعة، 

تستغرقها. 
وربام يصعب قيام الدولة ببناء مساكن جديدة بداًل من الوضع السابق، ومن املتوقع 
عىل  الطلب  زيادة  مع  تتضاعف  قد  بل  املشكلة،  هذه  تستمر  أن   - شخيص  كرأي   -
يتوىل مسؤولية  من  ليست يف  املشكلة  فإن  اهلائلة، وكذلك  السكانية  والزيادة  املساكن 
وصالحية هذا العمل، بل املشكلة أبعد من ذلك وأكثر صعوبة، واخلوف كل اخلوف 
أن ترجع املبالغ املخصصة للمساكن إىل وزارة املالية، وتدور سنة بعد سنة، وإذا كانت 
العقاري ال  البنك  العقاري، وإن  البنك  األرقام تقول إن لدينا 450 ألف طلب لدى 
يوًما  تزداد صعوبة  إًذا  فاملشكلة   ... الطلبات  أكثر من 6% من هذه  أن يغطي  يستطيع 

بعد يوم.
الناس وما يتالءم مع  ولنا رأي يف ذلك قد يكون بحكم املعايشة للواقع واحتياج 
متطلباهتم، سواء من حيث نوع البناء ومواصفاته وموقعه، وحتى إجياد األرض املناسبة: 

صحيفة الجزيرة
 1429/2/23 هـ
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1-استمرارية اجلهات واهليئات السابقة يف عملها لتوفري السكن املناسب وبالطريقة 
التي تراها مناسبة، املهم توصلنا إىل توفري السكن، وهذا بدوره سوف خيفِّف األزمة، 

بمعنى عدم حتميل كافة املسؤولية عىل اهليئة العليا لإلسكان.
رائدة،  العقارية جتربة  التنمية  إنشاء صندوق  بعد  البالد  التي مرت هبا  2-التجربة 
وحققت الكثري من اإلنجازات، وأثبتت نجاحها، ومل يكن أمامها أي عائق إال الدعم 
املادي، فربام دعم الصندوق ولو بنصف املخصص لإلسكان سوف ينهي مشكلة ما ال 

يقل عن مخسة عرش ألف مواطن بانتظار القرض )300 ألف(.
3-إن معظم من ينتظرون القروض لدهيم أراٍض جاهزة للبناء ... ويف ذلك حل 

مشكلة توفري األرايض التي تعاين منها اجلهة املسؤولة أشد املعاناة.
4-الناس أدرى بأمورهم وأحواهلم، وال شك أن مضاعفة نسبة القرض احلالية التي 
متثل 25% من تكاليف البناء سوف تساعد املواطنني، سواء من لدهيم أراٍض وينتظرون 
القرض أو من سوف يعاجلون مشكلة األرض بأسلوهبم اخلاص ... املهم أن الدولة - 

حفظها اهلل - تقوم بتوفري املبلغ وترتك مسألة تدبري األرض للمقرتضني.
جتاوزت  والذين  العقاري،  البنك  لدى  االنتظار  قائمة  عىل  هم  من  معظم  5-إن 
ختف  وهبذا  األرض،  ملكية  حيث  من  أمورهم  دبَّروا  قد  سنوات  عدة  انتظارهم  مدد 
مشكلة البناء والنفقات، ومعظمها أيًضا يقع يف مناطق هبا خدمات؛ مما يقلل تكلفة البناء 

وخدمات املياه والرصف الصحي.
6-إن ترك اخليار يف البناء للمواطن نفسه سوف ُيزيل فكرة املباين الشعبية أو مباين 
الدخل املحدود، التي ال يرغب فيها كثري من الناس؛ فهم بذلك سوف يدجمون ضمن 

بقية املواطنني، وال خترج علينا مثل هذه التفرقات غري املرغوبة.
الطيبة،  آثاره االجتامعية  له  املواطنني يف مواقع متفرقة  املساكن من قبل  بناء  7-إن 
بحيث يلغي فكرة التجمعات لفئات معينة قد ينظر إليها بمنظار خيتلف عن اآلخرين، 

وهذا لألسف مشاَهد ونعايشه.
8-ترك اخليار يف البناء للمواطن خيفِّف العبء عىل اإلدارات احلكومية املختلفة يف 
أداء اخلدمات األرضية، وكذلك أعامل الصيانة للمباين احلكومية، كام يعطي االستقاللية 

للمواطن حسب اختياره وحسب قراره بنفسه. 
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العقاري 450 ألف طلب، وهذه حتتاج إىل ما ال يقل عن  البنك  9-إذا كان لدى 
200 مليار ريال، علاًم بأهنا يف زيادة مستمرة؛ فإن مشكلة تبني الدولة للمساكن سوف 
ا يشغلها عن أداء خدماهتا األخرى؛ لذا فإن حتديث صندوق التنمية  تكون عبًئا مستمرًّ
خيتار  مواطن  كل  جيعل  سوف  ولألرض  للبناء  القرض  أن  بمبدأ  وتطويره  العقارية 
األرض والبناء املناسب وقدراته، وما حيصل عليه من البنك العقاري، وما يدبره من 
مدخراته اخلاصة، وهذا يطمئن املواطن بأن دولته قدمت له القرض وعليه تدبري أمره 

حسب قدراته.
10-وربام خيفف من طلبات القروض لدى الدولة: إدراج مشاريع ملساكن منسويب 
كل وزارة أو مؤسسة حكومية يف ميزانية تلك اجلهات، وإلزام البنوك والرشكات ببناء 

مساكن ملنسوبيها وفق قروض طويلة األمد، كام تفعل رشكة أرامكو السعودية.
السليم  التخطيط  لذا فإن  تفاقم مستمر؛  السكن أصبحت يف  وأخرًيا؛ ألن مشكلة 
والرسيع املبني عىل توفري االعتامدات املالية الكافية، وتفعيل دور اجلهات واملؤسسات 
احلكومية وغري احلكومية، وجعل مسألة السكن من أهم االلتزامات عىل هذه اجلهات، 

ال شك أهنا سوف حتل هذه املشكلة الصعبة.
وألن الوزارة درست احلاجة املاسة لبناء اإلنسان السعودي وفق خطط مدروسة، 
فهي هبذه املرشوعات العمالقة تصنع نقلة نوعية، سواء يف تنوع التخصصات أو إجياد 
ثقافة مستوطنة يستفيد منها أبناء كل مدينة، مع وقف النزوح من القرى واملدن الصغرية 
والوظيفي،  العائيل  االستقرار  يف  آخر  وطني  مكسب  أيًضا  وهذا  الكبرية،  املدن  إىل 
ووقف النزوح السكاين اهلائل، الذي أرهق املدن الكبرية يف خدمات السكن والطرق 
إهنا خففت عىل  بل  املسؤوليات اجلسيمة،  عت هذه  بذلك وزَّ واملياه والكهرباء؛ فهي 

بقية الوزارات اخلدمية هذه املعاناة املستمرة.
الشك أن وزارة التعليم العايل بقيادة معايل الدكتور خالد العنقري، وهبذه النهضة 
قد  السعودي،  اإلنسان  بناء  يف  القيادة  وتطلعات  لتتالءم  التعليمية  املباين  يف  الشاملة 
حققت للحارض واملستقبل - بإذن اهلل - ما يتطلع إليه أبناء هذا الوطن يف حل مشكلة 

القبول.
واهلل املوفق.
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بنت الثمانين تحصل على درع التمّيز

هي والديت وسيديت الفاضلة: اجلوهرة بنت حممد بن مايض، يقول عنها ابنها الشيخ 
الرشقية  باملنطقة  املياه  ملصلحة  العام  واملدير  أعامل  )رجل  أبابطني  حممد  بن  عبداهلل 
الوفاء  درع  عىل  مايض  بن  حممد  بنت  اجلوهرة  الوالدة  سيديت  حصلت  لقد  سابًقا(: 

والعطاء والتميز.
وعمرها املديد - بإذن اهلل - جتاوز الثامنني خريًفا، قضتها بفضل اهلل يف العمل واملثابرة 
وخدمة أهلها وأوالدها، تقول عن نفسها: رغم أنني بنت األمري حممد بن مايض الذي 
توىل اإلمارة يف عهد املغفور له بإذن اهلل امللك عبدالعزيز يف روضة سدير وضبا والقنفذة 
وجيزان ومقاطعة الظهران، وكان له مكانته واحرتام الناس له لكرمه وشهامته، لكن 
كان عيلَّ دور جيب أن أؤديه جتاه أرسيت وجمتمعي وأوالدي؛ فقد حرصت مع زوجي 
حممد بن عبدالعزيز أبابطني  عىل أن هنتمَّ بأوالدنا وبناتنا حتى خترجوا من اجلامعات، 
وأنت يا عبداهلل واحد منهم، أرى فيك جهدي وجهد والدك، واحلمد هلل أنني رأيتك 

وإخوانك وأخواتك عىل هذه احلال التي ترسُّ اخلاطر.
يف ليلة مقمرة من ليايل روضة سدير، وبترشيف األمري الكريم عبدالرمحن بن عبداهلل 
الروضة  أهايل  من  كثرية  أعداد  وبحضور   - املجمعة  حمافظ   - سعود  آل  فيصل  بن 
يتقدمهم رئيس مركزها الشيخ عبداهلل بن حممد بن مايض، تسلم الشيخ عبداهلل بن حممد 

صحيفة الجزيرة
1430/6/9 هـ 
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مايض،  بن  حممد  بنت  اجلوهرة  والدته  عن  نيابة  والتميز  والعطاء  الوفاء  درع  أبابطني 
فت بأن أستلم  التي ترشَّ الليلة من أعز األيام  أبابطني: أعترب هذه  يقول الشيخ عبداهلل 

عن سيديت الوالدة درع التميز. 
والذي يدل عىل مكانة الوالدة وتقدير أهل الروضة هلا وزاَدنا رسوًرا، أن تسلمُتها 

من يد األمري الكريم عبدالرمحن بن عبداهلل آل سعود.
عندما استأذنت الوالدة بأن أهل الروضة يريدون أن يكرموك يا سيديت، قالت: ما فيه 
مانع ما دام أن يف ذلك حثًّا لآلخرين عىل العمل اخلريي، وعندما سألتها: هل باإلمكان 
أن أذكر تلك األعامل اخلريية التي أمرتِني بعملها قالت: )أرجو من اهلل القبول(، وال 

داعي لذكرها.
كانت - وال تزال - هتتم بشؤون اآلخرين، وبالذات يف إصالح ذات البني، بحكم 
مكانتها لدى املجتمع وإدراكها ومعرفتها، وها هي - بحمد اهلل - تقيم ندوة يف مدينة 
اخلرب كل نصف شهر، حيرضها ما يزيد عىل مائة امرأة ... تقول عن نفسها: يا ولدي، 
ما دام أن اهلل - سبحانه وتعاىل - معطينا القوة واملال، فيجب أن نشكر اهلل - سبحانه 
وتعاىل - ونؤدي حقها، وبلدنا - بحمد اهلل - فيها اخلري والعطاء، ومن واجب املورسين 
النظر إلخواهنم املحتاجني، املهم تأدية حق اهلل يف هذه النعم التي وهبنا اهلل إياها، وإن 
كنُت يا ولدي حصلُت عىل هذا الدرع وأنا يف هذه السن، فهو رسالة إىل كل امرأة يف 
وطننا الغايل بأن عليها واجًبا جتاه دينها وأوالدها وجمتمعها كل حسب جهوده، سواء 

باملال أو بالرأي أو املشاركة، املهم أن يصبح لإلنسان ذكر طيب. 
واختتمت كالمها بعبارهتا املشهورة: )يا اهلل القبول(.
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ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين يوجه الدعوة للشعراء والكتاب 
بالمشاركة في ندوة الدفاع عن رسول اهلل  

ملتقى عبداهلل بن حممد أبابطني الثقايف يوجه الدعوة للشعراء والكتاب باملشاركة يف 
ندوة الدفاع عن رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم.

يأيت ذلك ألمهية ردع هذه احلملة الرشسة من األعداء ضد رسول اهلل  والتي ال 
تزال - ولألسف - تشن دون تقدير أو احرتام لألديان أو الشعوب اإلسالمية. 

وكافة  حممد   نبينا  وعن  واملقدسات  الدين  عن  ندافع  أن  واجبنا  من  وألن 
األنبياء - عليهم السالم - فالدعوة ألجل توضيح أن رسول اهلل  أرسل للبرشية 
كافة وليس للعرب خاصة، وهناك من األمم من جيهل عمومية هذه الرسالة، وإن كان 
ننرش  أن  علينا  يبقى  ولكن  وأهدافهم،  عيوهبم  وكشف  واملرتزقة  اجلهلة  ردع  اهلدف 
رسالة نبينا حممد  ليعلم من مل تصله هذه الرسالة العامة للبرشية أن رسولنا - عليه 
السالم - جاء بدعوة شملت القايص والداين، وأننا - نحن أتباعه - نقوم هبذا الواجب 
حسب جهودنا؛ فهناك من الغرب والرشق من هيمهم الوصول إىل احلقيقة، ومعرفة 

هذا الدين احلنيف.
لذا فإن هذه الندوة املخصصة للدفاع عن رسول اهلل  والتي بإذن اهلل سوف نقيمها 

يف امللتقى، هي دعوة للمشاركة من أبناء هذه األمة، ال حرمهم اهلل األجر والثواب.
وما هذه اجلوائز النقدية إال رمز وفائهم وحمبتهم لنبيهم - عليه الصالة والسالم. 

واملرجو - بإذن اهلل - أن نجد أكرب مشاركة يمكن مجعها وبثها ضمن املواقع املناسبة هلا.

صحيفة الجزيرة
1430/6/9 هـ
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وزارة التعليم العالي ... وتلبية االحتياج

ا هنضة شاملة يف خمتلف مدن  لقد شهدت وزارة التعليم العايل خالل فرتة قصرية جدًّ
فاإلعالنات عن طرح مشاريع جديدة متأل صحفنا وبصورة مستمرة،  الغالية؛  بالدنا 
وكليات  واهلندسة  واالقتصاد  والعلوم  الطب  بني  التخصصات  ملختلف  مباٍن  بإنشاء 
الوزارة  منها  املجتمع، وتوزعت هذه املرشوعات وفق خطة مدروسة قصدت  خدمة 
أن تشمل رسالتها كافة التخصصات وحسب احتياج كل مدينة، وألن هذه املرشوعات 
التي كلفت الدولة الباليني من الرياالت أرادت هلا أن تقع ضمن مسميات جامعات 
جامعة  مظلة  حتت  تنضمَّ  أن  كلية  لكل  تريد  فهي  بعيدة  الوزارة  نظرة  وألن  جديدة، 
ر وتزداد، سواء يف مشاريعها أو يف أساتذهتا، مع  جديدة؛ ليمكن هلذه الكليات أن تتطوَّ

وضع خطة منظمة لتوفري التخصصات حسب احتياج الوطن ومتطلبات السوق. 
اهلندسية  الكوادر  وجود  مع  اجلامعية،  للمباين  الراقية  املواصفات  عىل  يطلع  من 
العالية، سواء يف التصميم أو اإلرشاف واملتابعة، يعرف أن وزارة التعليم العايل وضعت 
ضمن خططها أن تكون بالدنا مثااًل للمستوى العايل يف املواصفات للمباين التي تعيش 
حارض هذه البالد، باألخذ بكل جديد نافع؛ مما هييئ للطالب والطالبة اجلو الدرايس 
املناسب، فعاًل من يطلع عىل مباين الكليات، التي أصبحت مميزة يف مدننا، يعتقد أهنا 
الكوادر  ختدم  إسكانية  مشاريع  خصصت  بل  التخصصات،  ملختلف  شاملة  جامعة 

صحيفة الجزيرة
1430/9/24 هـ
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العلمية وأبناءنا الطلبة، بحيث تكتمل الصورة العلمية واالجتامعية لطالب العلم.
ويف هذا إزالة للعناء واملشقة من عىل كاهل أبنائنا القادمني من خمتلف مدن اململكة، 

بحيث جيد السكن املناسب بجانب الكلية التي يرغب يف الدراسة فيها. 
هي منظومة متكاملة أرادت وزارة التعليم العايل أن تتميَّز هبا بالدنا ويف وقت قصري، 
وحتقيًقا للتوجيهات السامية بالقضاء عىل مشكلة القبول وإجياد فرصة لكل طالب علم.
وألن الوزارة درست احلاجة املاسة لبناء اإلنسان السعودي وفق خطط مدروسة، 
فهي هبذه املرشوعات العمالقة تصنع نقلة نوعية، سواء يف تنوع التخصصات أو إجياد 
ثقافة مستوطنة يستفيد منها أبناء كل مدينة، مع وقف النزوح من القرى واملدن الصغرية 
والوظيفي،  العائيل  االستقرار  يف  آخر  وطني  مكسب  أيًضا  وهذا  الكبرية،  املدن  إىل 
ووقف النزوح السكاين اهلائل، الذي أرهق املدن الكبرية يف خدمات السكن والطرق 
إهنا خففت عىل  بل  املسؤوليات اجلسيمة،  بذلك وزعت هذه  واملياه والكهرباء؛ فهي 

بقية الوزارات اخلدمية هذه املعاناة املستمرة.
وهبذه  العنقري،  خالد  الدكتور  معايل  بقيادة   - العايل  التعليم  وزارة  أن  شك  ال 
النهضة الشاملة يف املباين التعليمية لتتالءم وتطلعات القيادة يف بناء اإلنسان السعودي 
- لقد حققت للحارض واملستقبل - بإذن اهلل - ما يتطلع إليه أبناء هذا الوطن يف حل 

مشكلة القبول. 
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سلطان ميراث الندى

األماجـــِدسـألت النـدى هل أنت حر فقــال ال لسلطـــان  عبد  ولكــنني 

تـوارثني عـن والــــد بعــد والـــــِدفقـــلت ثراء قـــــال ال بل وراثـــــة

العالجية، وبفضل  بإذن اهلل، كنا معك يف رحلتك  محًدا هلل عىل سالمتك، وطهور 
اهلل ثم بدعاء شعبك وحمبيك رجعت لنا سامًلا ... فهنيًئا لنا بك وهنيًئا لإلنسانية بمثلك.
ات اخلريية،  كنت – وال زلت - كرياًم يف سخائك وعطائك للمحتاجني، أنشأت املربَّ
واليوم  يوم،  بعد  يوًما  قلوبنا معك  كانت  والداين.  القايص  إنسانيتك وحمبتك  ت  وعمَّ
أنت يف وطنك وبني أهلك وشعبك الذي أحببته فبادلك باملحبة والوفاء. إن تواضعك 
بالسالم عليك هي عنوان ملرياث ورثته من عبدالعزيز،  ف  وابتسامتك لكل من يترشَّ
هدف  وإىل  واحًدا  هنًجا  بالدنا  أصبحت  حتى  الكريمة،  األرسة  هذه  ديدن  هو  وهذا 

واحد ملكه بالوفاء واملحبة واإلخالص لوطن واحد.
من يطلع عىل أعاملك يف خدمة دينك ومليكك ووطنك وأبناء شعبك يرى أن هذا 

السجل حافل بام مل يستطعه غريك.

جريدة اليوم
1430/12/24 هـ 



لقد خطَّت يمينك بحروف من ذهب أنك كام قال أمرينا الكريم حممد بن فهد )أمري 
اإلنسانية(، فلن تنساك كل أرملة، وكل يتيم، وكل عاجز ومسكني.

لقد تقلدت رشف خدمة اإلنسان أينام كان يف داخل البالد وخارجها، فنعم الرجل 
أنت! وحق لنا أن نفخر بمثلك.

ا، وجعل اهلل ما أصابك حسنات تضاف إىل رصيدك يف يوم ال ينفع  دامت أيامك عزًّ
فيه مال وال بنون.
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رحم اهلل مربي األجيال

احلمد هلل عىل قضائه وقدره؛ فقد تلقينا باألسى نبأ وفاة املريب الفاضل الشيخ عبداهلل 
أبو هنية ... هذا الرجل الذي سجل البصامت األوىل للتعليم يف مدينة  بن عبدالرمحن 
اخلرب فكان  مديًرا للمدرسة الثانية االبتدائية باخلرب يف السبعينيات اهلجرية، ثم مديًرا 
للمتوسطة النموذجية، وكلتا املدرستني كانت تابعة لرشكة أرامكو السعودية، وقد تم 
اختياره ليكون مديًرا لكلتا املدرستني لكفاءته وقدرته، وألن أرامكو السعودية حترص 
يف  اهلل  أطال   - وأساتذتنا  شيخنا   مثل  والتدريس  اإلدارة  يف  األفضل  اختيار  عىل 
عمر األحياء منهم، ورحم اهلل من تويف منهم، أمثال األستاذ عبداهلل النافع والشعيبي 
واهلويش- وكان هذا الرعيل األول للتعليم يف اخلرب وخترج عىل أيدهيم أبناء اخلرب الذين 

أصبح منهم التاجر واملوظف.
يف  واحلزم  اجلدية  منه  اكتسبت  فقد  هنية،  أبو  عبداهلل  الشيخ  تالمذة  أحد  وألنني 
العمل، واالنضباط يف الوقت، وحسن األداء. كان  حريًصا عىل أن تكون مدرسته 
من أفضل املدارس يف اإلدارة، واختيار املدرسني، ويف النظافة، ورعاية األمور الصحية 
لطلبة مدرسته. جتده يف الصباح الباكر مرشًفا عىل دخول الطلبة إىل املدرسة، وعقابه ملن 
تأخر أو كان مهماًل يف واجباته أحد أمرين: إما الرضب - وهذا آخر احللول - وإما 
االكتفاء بالتوجيه والنصح. وبعد دخول التالميذ فصوهلم الدراسية كان  يأخذ جولة 

صحيفة اليوم
 1430/12/25 هـ
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عىل الفصول، وينظر يف طلبات التالميذ وما يلزمهم من كتب أو دفاتر أو أقالم؛ لذا جتد 
املدرسة هادئة، والكل منرصف يف دراسته وأداء واجباته. 

كان  يرشف عىل الطابور الصباحي، ويلقي كلمة ينصح فيها طلبته، وحيثهم عىل 
من  نجد  نراه  عندما  كنا  بالوظائف  والتحقنا  دراستنا  أهنينا  أن  وبعد  واالجتهاد،  اجلد 
أولويات حقه علينا تقبيل رأسه، وألنه كان يتحاشى ذلك كنا نرد عليه بأن أفضالك 

علينا كثرية ولن ننساك. 
من املؤكد أن شباب اخلرب أمثال اإلخوان: عوض صالح، والدكتور صالح الدورسي، 
والدكتور إبراهيم املطرف، وعبداهلل الزاهد، وعبداهلل اخلويطر، وأمحد العبيديل، وأمحد 
بن زقر، وخالد النصار، وحممد بغلف، وعبدالرمحن العمودي، ومنصور املانع، ومحد 
البنعيل، وسعيد اهلاشم، ومحد الدورسي، وعبداهلل الدورسي، وغريهم كثري ... هؤالء 
الذين أصبحوا اآلن يف مناصب كبرية أو أصحاب مؤسسات ورشكات، كلهم خترجوا 

عىل يد الشيخ الكريم عبداهلل بن عبدالرمحن أبو هنية.
ال شك يف أنه بفقدك يا أبا نبيل فإن مدينة اخلرب - بل املنطقة الرشقية – قد فقدت 
اهلل  رحم  له.  التاريخ  يذكرها  وسوف  تنسى،  لن  بصامت  سجل  الذي  رموزها،  أحد 

شيخنا وأحسن اهلل عزاء أرسته وتالمذته.
أحد تالميذ الشيخ أبو هنية
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رحمك اهلل ... يا منيرة

ڃ  ڄ    ڄ  ڄ      ﴿ الصابرون:  قال  كام  إال  نقول  وال  وقدره،  قضائه  عىل  هلل  احلمد 
ڃ ﴾ ... لقد فقدنا العمة الفاضلة منرية بنت عبدالعزيز أبابطني هذا األسبوع، هذه 
املرأة الصاحلة التي أحبت اجلميع فأحبوها، وكانت - يرمحها اهلل - من الرعيل األول 
يف حسن تعاملها، وطيبة قلبها، وحناهنا عىل أرسهتا، وحبها لفعل اخلري ... كانت نعم 
الزوجة الصاحلة للرجل الفاضل اخلال الشيخ حممد بن محد بن مايض، وأمضت ستني 

عاًما كانت فيها مثااًل للمرأة الفاضلة القائمة بواجباهتا أمام زوجها وأبنائها وأقارهبا.
والداين  القايص  هلا  شهد  ملحبيها،  بنصيحة  وإما  خري  فعل  عن  فإما  تكلمت  إن 
بتواضعها وحسن تعاملها وكرم أخالقها، وكانت حياهتا حافلة باملكارم؛ فهي ابنة أب 
كريم وزوجة رجل كريم. أحسنت تربية أوالدها وبناهتا وَمن يف بيتها؛ فآتت هذه الرتبية 

ثامرها يف متيز هذه األرسة باملحبة والكرم.
القلب،  يعترص  أمل  لفراقك   - يزال  وال   - كان  فقد  فهد؛  أم  يا  الفراق  أصعب  ما 
وحرسة ال حيس هبا إال من أحبك ومن كان يعتربك عمة وأخًتا أمىض سنني عمره وهو 

يكنُّ هلا االحرتام والتقدير والوفاء.
وأمام هذا املصاب اجللل، ومهام سكبت العني من دموع، نرجع ونقول: احلمد هلل عىل 
قضائه وقدره، وحق علينا أال ننساك يا غاليتنا، ولك منا الدعاء أن يتغمدك اهلل بواسع رمحته، 

وأن يسكنك فسيح جناته، وأن جيعل كل ما قمِت به ألرستك وملحبيك يف ميزان أعاملك.

صحيفة الجزيرة
1431/2/8 هـ
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يارب ... افتح على مجلس الشورى

عىل  يزيد  ما  يوجهه  نداء  هذا   ... وعجل(  ارزقني  )رب  يقول:  شعبي  مثل  عندنا 
مليون عاطل. قد تسألني: ليش مليون؟ ومن تسبب يف هاملليون؟ وملاذا املليون يزداد 
يوًما بعد يوم ويف نفس كل واحد من هاملليون ألف مليون؟ ليش ... وملاذا ... ومتى؟ 
يفتح اهلل عىل قلوب أعضاء جملس الشورى ويلتفتون لنا، سنوات وسنوات ونحن ما 

بني وزارة ترفض وجملس حال لسانه يقول: نعطيهم أو ما نعطيهم.
إن أعطيناهم زادت البطالة.
وإن تركناهم زادت اجلرائم.

واملشكالت، واليل يعرف، واليل ما يعرف. ومشكلتنا كمواطنني ال نعرف من هم 
املؤيدون يف جملسنا، ومن هم املعارضون، ومنهم بني ... بني ... وهل يف جملسنا تكتالت 
حتت مظلة هؤالء كانوا موظفني يف الدولة، وهؤالء رجال أعامل، وهؤالء أكاديميون 
...؟ هل هناك منهم من انكوى بلعنة الفقر حتى يستطيع أن يؤثر ممن أحواهلم )عال 

العال(؟
التعطيل  هذا  يصيبها  وبشاباتنا  بشبابنا  املبارش  املساس  ذات  والقرارات  متى  إىل 

والتسويف الذي ال يستند إىل أي مربر يقبله العقل واملنطق؟

صحيفة اليوم
1431/2/22 هـ 
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هتلك  حتى  يوم  بعد  يوًما  تكرب  ثلج  كرة  أمام  بل  قنبلة،  مليون  أمام  نحن  ساديت: 
األخرض واليابس.

رحم اهلل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  عندما قال: »لو أن الفقر رجل لقتلته«.
فيا سادتنا، اقتلوه وديته علينا.

عهده  ويل  وسمو  الرشيفني  احلرمني  خادم  موالي  حكومة  وهيأتكم  عينتكم  لقد 
األمني من أجل النظر يف أوضاع الفقراء، وحل مشاكلهم، وليس أن يرتك احلبل عىل 

الغارب، ويؤخذ برأي من تسببوا يف زيادة الفقر واجلهل.
أشبعوا بطون اجلائعني؛ فهم أوالدنا وأبناء هذا الوطن، وهلم حق علينا، وأبسطها 
إشباع بطوهنم ... هل يعقل أننا أغنى دولة يف العامل ولدينا مليون فقري وعاطل، رغم أن 
القيادة - أعزها اهلل بطاعته - حريصة عىل القضاء عىل الفقر، وقد هيأتكم ألجل وضع 

احللول العاجلة؟
األمر ال حيتاج للمجادلة؛ فنحن أمام مشكلة ال نريد أن نقايس نتائجها بسبب رأي 
جمموعة عاشت ويف فمها ملعقة من ذهب ... رحم اهلل حالنا إذا مل نستطع أن نوجد حالًّ 

إلشباع اجلياع من أبنائنا.
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وماذا بعد االنتخابات يا غرف؟

لو كان اخليار لنا لقلنا: يا رب تستمر »حوسة« االنتخابات، سواء يف الغرف التجارية 
أو املجلس البلدي واحلبل عىل اجلرار. عن قريب جملس الشورى أرجو أال يبتعد التفكري 
كثرًيا، فنحن حدنا أسفل القدمني وإن قربنا اخلطر قلنا ما نجده »من فلة احلجاج« أيام 
اهلل خرًيا  إىل خيمة وبعضهم - جزاه  نتنقل من خيمة  الربيع  أيام  االنتخابات، وكأهنا 
املجانية أن أي ضيف يسمح  املوائد  فنادق مخس نجوم، ومن فوائد هذه  - جيعلها يف 
الرابح،  النهار، وعرف  الزوبعة، وطلع  أن هدأت هذه  وبعد  واملشاركة،  بالدخول  له 
واخلارس، علاًم بأن هذا الرابح مل يصل بسهولة، بل إن خسائره عند بعضهم جتاوز مئات 
األلوف، ولو سألتني: ملاذا هذه اخلسائر والنفقات من أجل هذا الربح »عضوية جملس 

الغرفة«؟ ألجبتك فوًرا: »مثيل ... مثلك«.
ليش؟ وملاذا؟ وما املصلحة؟ وهل هناك فعاًل مصلحة؟ وأين هذه املصلحة؟ ومن 
فائدتنا وأكلناها خال وغرينا  املهم  هم رشكاء املصلحة؟ وهل يل ولك وهلا مصلحة؟ 

يأكل، لكن تبقى »زبدة اهلرج« وتركيب النياشني حتى نحقق حامل االنتخابات.
وهذه بعض املقرتحات حلامل االنتخابات:

الغرفة  أعضاء  لصالح  حققوه  وما  أعامهلم  السابقني  الغرف  أعضاء  مراجعة   -1
ومنسوبيها باملنطقة الرشقية.

صحيفة اليوم
1431/2/27 هـ 
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2- تقييم املنجزات، وهي بال شك واضحة للجميع، ومن يشكك يف ذلك فعليه 
مراجعة الغرفة بعد دفع الدمغة.

3- هل الغرفة حققت بعًضا من أهدافها طوال السنوات السابقة؟
4- هل نظام الغرف يوافق تطور بالدنا وهنضتها الشاملة؟

5- هل من الرضوري أن تكون الغرف تبًعا لوزارة التجارة؟
6- أين مواقع اخللل يف النظام؟

7- هل الغرف متثل تطلعات أهل املنطقة التابعني هلا؟
8- أين مراكز التدريب والتأهيل لكال اجلنسني؟

9- أين التنسيق بني الغرف واجلامعات واملعاهد املهنية واحتياج السوق املحيل؟
والصناعات  وبيئتها  تتالءم  هبا  خاصة  منهجية  منطقة  لكل  يكون  ال  10- ملاذا 

املوجودة هبا وعالقتها بالدول املجاورة؟
11-  أين التنسيق بيننا وبني الغرف اخلليجية والعربية واألجنبية؟

12-  نتمنَّى من كل عضو سابق أن يعدَّ تقريًرا يقدمه ملنسويب الغرفة عن كل عمل 
أنجزه.

بنرش صحيفته،  أن يكمل كرمه  انتخابه ضيوًفا عليه -  يوم  دمنا يف  ما  من حقنا - 
ت له حتى بدون مقابل )أقصد الغداء والعشاء(. هنيًئا لكل  وليتأكد من أننا سوف نصوِّ
من تم انتخابه، وشكًرا له عىل ضيافته، ويبقى أن املرشحني واملرشحات عليهم دين لنا 

نراه إن شاء اهلل يف منجزاهتم لصالح ومقابل »الدمغة«. 
واهلل املوفق ...
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البطون الجائعة يا مجلس الشورى

كل يشء ُيقبل من جملس الشورى ... إال أن يأيت أحد أعضائه الكرام مع جمموعة، 
ماليني  ثامنية  لدينا  أن  بحجة  العمل،  عن  للعاطلني  إعانة  لرصف  املعارضة  ويعلنوا 

ب العاطلني من أبنائنا عىل العمل.  أجنبي، وأن علينا أن ندرِّ
والتأهيل  التدريب  حول  ندندن  ونحن   ... قرن  ربع  عىل  يزيد  ما  لنا  ساديت: 

ومستخرجات التعليم ... ومتيض السنوات ونحن )هنرول مكانك( ... 
وعندما وصلْت إىل جملس الشورى، وليتها مل تصل ... نرى جملسنا املوقر يعارض 
نعلم هل  األول؟ حقيقة مؤملة، نحن ال  للمربع  بالرجوع  ... ويطالبنا  اإلعانة  رصف 
ميداين  بحث  بعمل  مشكوًرا  قام  الشورى  جملس  هل  علينا؟  أم  معنا  الشورى  جملس 
كيفام  ويتمدد  ينكمش  جيعالنه  الشديد  واحلر  الشديد  الربد  أن  أم  اجلياع؟  ملشكالت 
طاب له؟ هل يريد أن َيزيد جوع هذا الشاب؛ حتى ال جيد من ُيشبع جوعه إال بالفساد 
واإلفساد؟ وهل يريد املجلس املوقر أن يقود أبناءنا لالنضامم جلهات تتلقفهم وُتشبع 
مشكالت  من  نجنيه  ما  وعىل   ... علينا  املجلس  نظرية  تنقلب  وبالتايل   ... بطوهنم 
وخمدرات وأرضار ال يعلمها إال اهلل؟ ... اللهم ارحم عيل بن أيب طالب عندما قال: لو 

صحيفة الجزيرة
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كان الفقر رجاًل لقتلته، اقتلوه بارك اهلل فيكم ودمه وديته علينا، كفانا السلبيات وضعف 
القرارات وقلة الفائدة من بعض - أو معظم - قرارات املجلس. 

نحن كدولة مسؤولون أمام اهلل - سبحانه وتعاىل - ثم أمام كل عاطل أن نوفر له 
العيش الرغيد. أال ترون كيف تترصف أكرب دول العامل تقدًما وهنضة ألجل العاطلني 
من شعوهبا ...؟ هل تفتقت نظريات جملسنا بام يلحق الرضر ويزرع الفتن ويزيد من 

اجلرائم بمثل هذه اآلراء ...؟ 
ها هو خادم احلرمني الرشيفني - حفظه اهلل - يعلنها يف الصحف ... وعىل مسمع 
فقط  التجاري  الكسب  ال   ... الفقري  عىل  العطف  كسب  عليكم  ويقول:  اجلميع  من 
... ماذا نريد أكثر من ذلك؟ هل يريد جملسنا أن يزيد الفقري فقًرا؟ أمتنى لو أن أعضاء 
املجلس املعارضني قاموا بزيارات ملنازل الفقراء واملحتاجني، كام هي عادة والة أمرنا، 
إًذا لتغريت كثري من مفاهيم من ولدوا ويف فمهم ملعقة من ذهب ... وهل ذكاء جملسنا 
وصل به أن يعلنها يف الصحف وبشكل ُعملت حساباته )وهم عىل وهم( ... ولسان 
حال هؤالء املعارضني: نحن نريد محاية أموال الدولة واحلفاظ عليها ... من املؤسف 

أن تكون هذه نظرة بعض أعضائنا أمام البطون اجلائعة. 
نرجو من اهلل اهلداية للجميع ... والرجوع إىل الصواب.
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الفيصل يخطب

إذاعة الرياض: جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز سوف خيطب يف ملعب امللز غًدا 
بعد صالة العرص، كان ذلك قبل 48 عاًما، وال تسأل كم كان عمري )ألنه ال هيمك(، 
ولكن عىل صغر السن، وألننا كنا نحسب ألف حساب خلطاب الفيصل، فهو سوف 
ذات  اخلارجية  األمور  وعن  البرتول،  قضايا  وعن  اإلسالمي،  التضامن  عن  يتكلم 
ل مشقة  العالقة باألمة العربية واإلسالمية ... إذن ال بد لنا من حضوره، والبد أن نتحمَّ

السفر، خصوًصا عرشة رياالت أجرة السيارة.
مرفوع  وألنني  بساعة،  العرص  قبل  مبكًرا  حرضت  وكعاديت  احلضور،  أحد  كنت 
عني القلم )انتبه فذلك لصغر السن وليس لغريه(، استطعت أن أكون بجانب املنضدة 
)الطاولة( التي اعتالها الفيصل ... )كم كان متواضًعا وحمبوًبا!( وها هو يقف شاخمًا 

ليلقي خطبته املشهورة ارجتااًل.
كالدرر  الكلامت  ... وتأيت  اهلل  اهلل والصالة والسالم عىل رسول  بعد ذكر  يبدأ  ثم 

متناثرة، والكل ينصت لكل كلمة أو عبارة يقوهلا الفيصل.
كنا أيام زمان نحتفظ ببعض الكتب التي ال ننفك يوميًّا عن قراءهتا، وكلها تتعلق 
املستعمر،  من  األمم  وحترير  العربية،  والقومية  اإلسالمي،  والنهج  العريب،  بالفكر 
خصوًصا يف أفريقيا ودول اخلليج. كانت األفكار املختلطة قد عملت خلطة )عقلية( 

صحيفة اليوم
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القومية  نحو  وأخرى  اإلسالمي،  التضامن  باجتاه  فمرة  نشاء،  كيفام  توظفيها  نستطيع 
العربية )الغريب كيف اجتمعت لدينا هذه األفكار والكتب ... رغم صغر السن ... 

وقلة املكتبات!( وأين شبابنا اليوم من أطفال األمس؟
كنت أنظر إىل مليكنا الغايل وهو خيطب ويلتفت يمينًا وشاماًل ليوجه كلامت الوفاء 

والعزة هلذا الوطن.
لصالح  توظيفه  جيب  وأنه  والغرب،  للرشق  وأمهيته  البرتول  مسألة  ذكر  وعندما 
املنضدة،  )الطاولة(  بجانب  كنت  وألنني   ... األعناق  ارشأبَّت  واملسلمني  اإلسالم 
وضعت يدي عىل رجله وقلت مع مجيع احلضور: أبا عبداهلل ... اقطع البرتول، فأشار 
بيده يقول: اهدءوا؛ فكل يشء فيه عزة لبالدنا سوف نعمله، حتى وصل األمر إىل أن 

أشار بيده علينا نحن القريبني منه قائاًل: )ما يكون إال اخلري(.
، وحاولنا السالم عليه ولكن ضعف البنية وصغر السن حال دون ذلك،   نزل 

وكان هذا آخر حضور ملقام شهيد األمة  وأسكنه فسيح جناته.
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ماذا نريد من مجلس الشورى؟

أمام  اليوم  يلقي خطابه  الرشيفني  احلرمني  إن خادم  ونتائجه، حيث  أمهيته  له  خرب 
جملس الشورى وكام هي عادته - حيفظه اهلل - يضع النقاط عىل احلروف، وحيدد أهداًفا 
تتطلع إىل بناء اإلنسان السعودي وتنميته وحتقيق تطلعاته، خصوًصا أمام جملس الشورى 
... لقد عودتنا قيادتنا احلكيمة أن تكون قريبة من كل مواطن، بل درًعا حصينة أمام 
حتديثات العرص ومتطلبات التنمية الشاملة، وقد كانت – وال تزال - تنظر إىل اإلنسان 
التقلبات  عن  والبعيد  احلر  االقتصاد  بتوفري  التطلعات،  هذه  حمور  أنه  عىل  السعودي 
إىل  وتدعو  الفساد  حتارب  دولتنا   ... حولنا  من  بالعامل  عصفت  التي  املالية  واألزمات 

التكافل االجتامعي، وتطوير اخلدمات، وتوفري السكن املالئم.
حكومتنا - أعزها اهلل بالطاعة - حريصة عىل املنهج اإلسالمي الصحيح البعيد عن 
الغلو وعن التقصري يف أحكام الرشع، والرجل األول واملهندس هلذه النهضة يقف شاخمًا 
أمهيتها  الرشيفني  احلرمني  خادم  يعلم  أمانة  فهي  الشورى،  ملجلس  توجيهاته  ليعطي 
ودورها، ومقابل ذلك علينا كمواطنني أن نضع بني يدي مليكنا الغايل بعًضا من مطالبنا 
التي نتمنى من جملس الشورى أن يرسع يف دراستها مع كل التقدير للجهود التي يقوم 
هبا املجلس، فإن املطلع يرى أنه هناك 200 موضوع درسها املجلس العام املايض حسبام 

صحيفة اليوم
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نرش يف الصحف، كنا نتمنى أن تكون األولويات ألمور هي أقرب وأحوج لكل مواطن 
ورضرها يزداد يوًما بعد يوم، هذه األمور منها ما له عالقة مبارشة بحياة الناس اليومية، 
ومنها ما هو ملستقبل األبناء، ومنها ما هو تعزيز وتطوير القتصاد الوطن وأنظمته املالية، 
وما نطرحه كنقاط من خالل املعايشة للواقع جيعلنا أمام مسؤولية الوضوح والشفافية 

ملجلسنا املوقر.
1- موضوع توفري السكن املالئم للمواطن السعودي ... فإن القيادة - أعزها اهلل 
تتوافر  الالزمة إلنشاء مشاريع إسكانية، ولكن مقابل ذلك قد ال  املبالغ  - قد وفرت 
األرايض املناسبة، إىل جانب أن بعض املصالح احلكومية - مثل املستشفيات واملدارس 

- قد ينقصها توافر األرايض إلقامة مشاريعها.
علاًم بأن ما نقوله هو ما تنرشه الصحف بني وقت وآخر ... ومع ذلك مل نجد أن 
املجلس قام بدراسة احللول هلذه املشكلة املستمرة، فإذا كانت وزارة البلديات مل توفر 
باملائة  النسبة ال تشكل أكثر من 5  التاريخ، فهذه  إال 60 ألف قطعة سكنية حتى هذا 
من االحتياج لألرايض السكنية، فام هو حالنا بعد مخس أو عرش سنوات قادمة من شح 

األرايض، رغم أن بالدنا تعترب قارة من أكرب القارات.
قواعد احلقوق  أبسط  إىل  يفتقر  واملزايدات احلكومية  املناقصات  نظام  يزال  2- ال 
النظامية واالقتصادية، فهو كام ذكر يف الصحف )نظام سخرة( ال يمكن من خالله أن 
يتطور املقاول السعودي، بل العكس؛ فإن هذه حالنا منذ ما يزيد عىل 40 عاًما، ومعذرة 
مدينة  ألكرب  غطاًء  استخدمت  لو  تعقيًدا  زادته  والتي  النظام  هذا  مالحق  إن  قلت  إذا 

لكان ذلك، فأين دور املجلس أمام هذا النظام؟
3- مشكلة الفقر، والتي تزداد بصورة خطرية، مل نقرأ أو نسمع أن جملس الشورى 

وضع حلواًل هلا ... بله دراسة أخطارها عىل املجتمع أمنيًّا وصحيًّا.
التباعد  – تزداد، ومع ذلك يزداد  أيًضا  البطالة، والتي - من املؤسف  4- مشكلة 
والرتاشق بني وزارة العمل ورجال األعامل، والضحية هو هذا الشاب - أو الشابة - 

الذي أصبح عبًئا عىل نفسه وأهله ووطنه، بل لقمة سائغة ملن يريد اإلرضار ببالدنا.
5- أما مستخرجات التعليم، فهي من أخطر األمور؛ حيث إن صحفنا تقول: إن 

لدينا 80 باملائة من خرجيي اجلامعات والثانوية ال يناسبون احتياج السوق الوطني.
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فأين جملسنا املوقر من هذه املشكلة؟ وملاذا نحن مستمرون يف إنشاء كليات نظرية 
هنايتها أن هذا الشاب أو الشابة يقبع يف بيته ويطرق األبواب ولكن أمامه دائاًم )لألسف 

ال يوجد عمل(.
6- من املؤسف أننا نواجه - كمواطنني أو مقاولني - سيطرة كاملة من املوردين 
للمواد الغذائية أو املواد اإلنشائية، ونجد أن السوق املحيل يلعب به التاجر أو املصنِّع 
دون رقيب أو حسيب، فمرة يرتفع سعر األرز، ومرة يرتفع سعر السكر، ومرة يرتفع 

سعر األدوية ومصاريف العالج، ومرة يرتفع سعر احلديد واإلسمنت ومواد البناء.
هذه  طوال  لألسف  املشكلة..؟  هذه  من  الشورى  جملس  وأين  الرقيب؟  فأين 

السنوات املشكلة بدون حل.
وكلام طرقنا هذا املوضوع قيل لنا: إن جملس الشورى جملس استشاري، وعىل العموم 
ا كان دوره ومسؤوليته نريد تفعيل ودراسة مثل هذه األمور وغريها، وكام أرشت إن  أيًّ
كل يوم يمر عىل هذا الوطن الغايل بدون حل أو دراسة هلذه املشكالت وغريها يزيد 

األزمة ويزيد الفرقة. علاًم بأن ما ذكرته هو حديث املجالس، أقصد املجالس العائلية.
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زوبعة في فنجان

لكل رأيه اخلاص، ولكن عندما ينرش يف الصحف ويكون له فسحة من األخذ والرد 
- كام حصل يف موضوع األرايض والعقارات باملنطقة الرشقية وبالذات بالدمام واخلرب 

- فمعنى ذلك السامح ألمثالنا بأن يكون هلم فرجة يف هذه الفسحة.
أقول وباهلل التوفيق: إن ما نرش - سواء عن اهنيار يف السوق العقاري أو التوصيات 
التي نرشت بصحيفة اليوم من بعض رجال العقار - مل يأخذ بعضها جانب التوفيق، بل 
ربام زادت من شدِّ اخليط الرفيع بني األمانة وأهل العقار، ومشكلتنا أننا نطرح األفكار 
اآلراء،  هلذه  ا  ردًّ املصداقية  جتعل  واضحة  معطيات  إىل  االستناد  دون  أحياًنا  واآلراء 

وإليك بعًضا من سلبيات هذه اآلراء:
1- ختيل فكرة اهنيار السوق العقاري غري واردة؛ ألن العقار حمكوم بأهله، أقصد ال 
األمانة وال غريها تستطيع أن تؤثر عىل قوة العقار أو ضعفه ... وأقرب مثال أن األمانة 
ربع قرن. )اجلود من  يزيد عىل  ما  منذ  منح األرايض  تنفيذ وتطبيق  أصاًل عاجزة عن 

املوجود(
2- إن معدل الذين ال يملكون منازل باملنطقة الرشقية يتجاوز 50 باملائة، ومعنى 

ذلك أننا بحاجة يف الوقت الراهن إىل ما يزيد عىل مخسامئة ألف وحدة سكنية.
3- إن العقارات املوقوفة - ولألسف من جهات كنا نتوقع أهنا حتمي املواطن - كانت 

صحيفة اليوم
1431/4/14 هـ 
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هي السبب يف عدم استقرار األسعار، وبالتايل غالء قيمة األرايض، بل إن التوقيف غري 
املربر كان - وال يزال - سبًبا يف تعطيل عجلة البناء وارتفاع قيمة اإلجيارات داخل املدن.
فنحن  آسيا،  رشق  جزر  يف  فلسنا  الرأيس،  البناء  أو  األرايض  جتزئة  موضوع   -4
املياه  أن شبكات  إىل جانب  وتقاليدنا،  عاداتنا  ولنا  توسع عمراين،  أي  تستوعب  قارة 
والرصف الصحي والكهرباء والتليفونات ال تستطيع أن تستوعب أكثر من طاقتها، بل 
إن هناك مشكالت تنشأ بسبب جتمع الناس يف موقع واحد، سواء كانت اجتامعية، أو 

عرقلة ألنظمة املرور، أو الضغط عىل املدارس واملستشفيات.
أفقي  املدن وبشكل  أطراف  أراٍض ولو عىل  البناء عىل  فإن  بالتكلفة،  قورنت  وإن 

سوف يكون أقل تكلفة من غريه.
5- كنا نتوقع من رجال العقار أن يطالبوا األمانة بتوسيع قاعدة النطاق العمراين، 
وأن  احلايل،  العمراين  النطاق  من  كيلومرًتا  عرشين  عن  يقل  ال  ما  إىل  متتد  بحيث 
اخلدمات  بتنفيذ  اخلاصة  املخططات  أصحاب  عىل  رشوطها  والبلديات  األمانة  تضع 

الرضورية، مثل الشوارع والكهرباء واملياه.
6- هناك من يقرتح وضع رسوم أو رضيبة عىل األرايض البيضاء، وفات عىل هذا 
املنطقة  أن مثل هذه اإلجراءات سوف ترفع األسعار، بل سوف حتدُّ من االستثامر يف 
الرشقية، وما دام أن الباب مفتوح إلبداء الرأي؛ فإنني من واقع معايشة السوق أقرتح:

املدن  من  القريبة  األرايض  عن  احلجز  بفك  السعودية  أرامكو  رشكة  قيام   -1
وتسليمها لألمانة والبلديات لتوزيعها عىل املواطنني، أو تسليمها هليئة اإلسكان.

2- رفع القرض العقاري إىل مليون ريال، بحيث يشمل قيمة األرض والقرض، 
سبًبا  يكون  بل سوف  املساكن،  يقيض عىل مشكلة  القرار سوف  هذا  مثل  أن  ولنتأكد 
لتخفيف الضغط عىل املدن الرئيسية، وتوجيه املواطنني للبناء يف قراهم وضواحي املدن.
3- حجز ما نسبته من 5 إىل 10 باملائة من كل خمطط جديد، ليسلم إىل هيئة اإلسكان 

لبناء مساكن للمواطنني.
حد،  أقل  عىل  مدينة  لكل  العمراين  النطاق  بتوسعة  السامح  سابًقا:  ذكرت  كام   -4
وهو عرشون كيلومرًتا من آخر النطاق العمراين احلايل، وعدم اعتامد أي خمطط وإعطاء 
والكهرباء،  املاء،  مثل  الرئيسية،  اخلدمات  بعمل  صاحبه  قيام  بعد  إال  عليه  الرخص 

والشوارع، مع ختصيص من 5 - 10 باملائة من األرايض هليئة اإلسكان.
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5- اعتامد مبالغ يف ميزانية كل جهة حكومية لبناء مساكن ملنسوبيها، وهذا أقل عمل 
أدائه، وحتقيق حرصه عىل عمله، وكذلك  بقاء املوظف يف وظيفته، وحتسني  من أجل 

احلال مع البنوك والرشكات.
هذه  بأن  علاًم   - الشقق  ألسعار  ورفعهم  الرشكات  منسويب  لتزاحم  نظًرا   -6
الكفيل - أقرتح أن يرصف بدل سكن لكل سعودي يعمل  اإلجيارات تدفع من قبل 
هذا  يعجبهم  لن  املهنة  زمالء  بأن  )علاًم  منها  الكبرية  وبالذات  اخلاصة،  الرشكات  يف 

املقرتح(.
ر أراضيها للغري، واألوىل ما دام الوضع كذلك أن  7- املالحظ أن سكة احلديد تؤجِّ
تسلم هذه األرايض هليئة اإلسكان، سواء بنقل ملكيتها أو بالتأجري ... املهم أن تصل 

منافع هذه األرايض لكافة املواطنني وليس لألفراد.
باملنطقة  املدن  خمتلف  يف  شاسعة  مساحات  لدهيا  املالية  بوزارة  الدولة  أمالك   -8
ألمانة  أو  األرايض،  نقص  مشكلة  ملعاجلة  اإلسكان  هليئة  تسلم  أن  واألوىل  الرشقية، 

الدمام والبلديات لتوزيعها عىل املواطنني.
9- هناك العديد من األرايض البيضاء داخل املدن، وهي خمصصة جلهات حكومية، 
ومىض عليها عرشات السنني وهي مل تستغل، واألوىل أن تسلم لألمانة أو هيئة اإلسكان 

لالستفادة منها.
وجه  عن  الرتاب  مسح  إال  هو  ما  نرش  ما  كل  إن  شخصية  نظر  وجهة  من  أخرًيا: 
األرض؛ ألهنا يف كل يوم هي األفضل واملنطقة الرشقية - بإذن اهلل - ستبقى األفضل 

واألنسب، فندعو اهلل مجيًعا أن تكون منطقتنا أهناًرا بداًل من االهنيار.
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1 × 5 يا معالي الوزير

ال أحد يشكك يف توجه معايل وزير العمل وكافة املسؤولني يف وزارته ألن ترشق 
شمس الغد وكافة العاطلني من البنني والبنات قد تم توظيفهم، ولكن كام يقال: جتري 

الرياح بام ال تشتهي السفن.
ثابتة  ونسب  أرقام  لدينا  يوجد  ال  أنه  دام  ما   - احلق(  )ولنا  فرضية  وضعنا  ولو 
للعاطلني عىل حسب مؤهالهتم العلمية - ومع أننا ندندن حول مصطلح جديد أريد 
أن يطلق عليه )الشفافية(، وهي كلمة لذيذة حتمل ألف وألف معنى، وتذكرين مسألة 
التعريف بالشفافية بمفهوم الفقر، الذي حتى تارخيه مل نجد له تعريًفا يناسب احلارض 
مصطلحات  يف  )تائا(   - أيًضا  وهي  أنت  تكون  أال  وأرجو   - شخصيًّا  أنا  والواقع، 
البطالة، والشفافية، والفقر، وناس فوق وناس حتت، وكام يقول املثل: يا اليل فوق ما 
تبصو عىل اليل حتت ... نعود ونقول: ربام لدينا عرشة آالف شاب وشابة من خرجيي 

الكليات النظرية ومن لدهيم مؤهالت درجة البكالوريوس عاطلني عن العمل.
ا)< ومن جتربتي يف أعاميل يف خمتلف مدن اململكة أرجح أن هذا الرقم )متواضع جدًّ
وزارة  أن   - الشكوك  تثري  ألهنا  شك(  كلمة  تكرار  تالحظ  )ما   - أيًضا  شك  وال 
العمل أمنيتها ونور عينها أن جيد خريج البكالوريوس فرصة للعمل، ولو )سكيوريت، 

أو حمصل، أو سكرتري، أو كيتب(.

صحيفة اليوم
1431/4/16 هـ 
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إليك يا سيديت يا وزارة العمل هذا االقرتاح، بل الوصفة )الوظيفية(، وأنا متأكد - 
بإذن اهلل - أن هذا الصداع ال حيتاج إال هلذه الروشته.

يف  البكالوريوس  خرجيي  من  تعيينه  يتم  من  بأن  قراًرا  تصدر  الغالية  وزارتنا  ليت 
يتم  الذي  إن  أي  سعوديني؛   5 بمقدار  السعودة  نسبة  ضمن  حتتسب  اخلاص  القطاع 
تعيينه من خرجيي البكالوريوس حيتسب لصالح رجل األعامل )بالذات نحن املقاولني( 

عدد 5 وظائف سعودية.
تأكد يا معايل الوزير أنك حينها لن جتد أي شاب متخرج من أي ختصص يبقى بدون 
املقاولني - وأنا أوهلم - سوف نتسابق إىل اجلامعات من أجل حجز  عمل ... بل إن 

اخلرجيني للعمل معنا.
جرهبا يا سيدي ولو يف مدينة اخلرب، وأنا املسؤول عن نتائجها إن مل تنجح.
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سلمان والعطاء المتجدد

ليس بغريب عىل صاحب السمو امللكي األمري سلامن بن عبدالعزيز أن هيتمَّ بكل ما فيه 
مصلحة الوطن واملواطن، وعندما يأيت تدشني مدينة سدير الصناعية فهو أحد املعطيات 
نقلة نوعية يف  الوطن، وقد أصبحت احلاجة رضورية وملحة من أجل عمل  املهمة هلذا 
صناعات الوطن، وال شك أن الصناعة من أهم مقومات بناء املجتمع، وبالدنا ختطو نحو 
لنا - بإذن اهلل - إجياد قاعدة صناعية متكاملة، بجانب  هذا اهلدف بشكل رسيع يضمن 
إجياد فرص العمل للشباب السعودي، واليوم وهيئة املدن الصناعية بجهودها املتواصلة 
نعترب  له ويشكر عليها،  تذكر  أياٍد  له  الذي  املنطقة،  األول هلذه  املهندس  بوجود  تترشف 

نحن أهايل سدير ذلك ترشيًفا لنا بوجود أمرينا الكريم وصحبه الكرام.
املعطيات  بالصناعة دوًرا مهامًّ يف استثامر هذه  وال شك أن لرجال األعامل واملهتمني 
من حكومة موالي خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، نحو حتقيق تطلعات 
املواطن يف بناء هذه املدينة الصناعية املهمة، يف اجتامعاتنا مع سمو األمري عبدالرمحن بن 
عبداهلل آل سعود - حمافظ املجمعة - نجد منه االهتامم واملتابعة املستمرة لتطوير هذه املدينة 
سائر  حال  هي  كام  املنطقة،  هلذه  املرشق  املستقبل   - اهلل  بإذن   - وبنائها  املهمة  الصناعية 
ح مدى اهتامم القيادة - حفظها اهلل - مؤملني - بإذن  مناطق بالدنا العزيزة، الذي يوضِّ
اهلل - أن نرى ازدهار هذه املدينة الصناعية وتطويرها لتخدم كل احتياجات بالدنا العزيزة.

صحيفة الجزيرة
1431/4/21 هـ
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تعريفة هيئة الكهرباء وصناع البلد

عندما شاعت خربية زيادة أسعار الكهرباء يف أول أبريل كان حديث املجالس أن 
هذه بالتأكيد )كذبة أبريل(.

الشائعة  تريد من هذه  عندنا!(  اهليئات  أكثر  )ما  الكهرباء  تنظيم  هيئة  أن  واعتقدنا 
الرأس،  يف  الفأس  وقع  حتى  سكتنا  )مطاويع(  طبعنا  من  وألننا  الشارع،  نبض  جسَّ 
حتى  األوىل  الصفحة  رت  تصدَّ بل  صحفنا،  يف  نرشت  حقيقة  الكذبة  وأصبحت 
يتصبَّح هبا كل صانع وتاجر ورب أرسة. لن أتطرق ملربرات هيئة تنظيم الكهرباء فهي 
الطاقة  اهليئة أصبحت عاجزة عن مسايرة احتياج الوطن من  معدة مسبًقا، وألن هذه 
الكهربائية فال بد أن تسحب أجسادنا عىل شوك الشجر؛ ألن املهم لدهيا سد العجز املايل 

والعجز الفني والعجز التقني. 
نقبل، ومهام كانت  مل  أو  َقبِلنا هبا  تتخذ  املصريية  القرارات  تلك  أن مثل  ومشكلتنا 
أرضار هذه القرارات التي تتخذ من جانب واحد؛ فإن النتيجة واحدة، وإن الرد مثل 
رمي الرماد يف العيون؛ لذا علينا - كتجار وصناع وحتى أرباب أرس - أن نغمض العني 
القذى ونستسلم، بل قد نلجأ كام يقال »تكنوا يوىل عليكم«، فام دام هذه سياسة  عىل 

صحيفة اليوم
1431/6/25 هـ
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عباقرة الكهرباء فإننا سوف نرفع األسعار عىل مواد التصنيع، وسوف نخفض اإلنتاج، 
وسوف نرسح العاملة وبالذات السعودية، بل يضطر بعضنا إلغالق مصنعه أو التحول 

إىل الصناعات الصيفية ذات التكلفة الكهربائية العالية ألوالد بني األصفر. 
التجارية  والغرف  الشورى  وجملس  والصناعة  التجارة  وزارة  إن  الشديد  لألسف 
ال حول هلا وال قوة، بل حتى رأهيا ال يؤخذ به يف أهم مقومات الوطن وهي الصناعة 
اخلدمات  ونقص  أجورها،  وارتفاع  الصناعية،  األرايض  قلة  نعاين  نحن  وتطورها. 
نعاين  نحن  حسيب.  أو  رقيب  بدون  الفوائد  واحتساهبا  البنوك  جشع  ونعاين  املقدمة، 
كثرة الصناعات املستوردة، وبالذات ذات املواصفات الرديئة، التي ال تتفق مع أصول 
الصناعة والصحة ومتطلباهتام، ومع ذلك نجد هيئة الكهرباء تريد رفع التسعرية ألجل 

أن تسمح بإغراق السوق من خمتلف هذه الصناعات السيئة.
عموًما، هذه حالنا، فمن يعلق اجلرس، وحتى نسمع صوت اجلرس قد يرى:

بأي  تسمح  لن  قيادته  أن  من  متأكدون  ألننا  األعىل؛  االقتصادي  للمجلس  الرفع 
رضر عىل املواطن، وأن يقوم جملس الغرف التجارية بإعداد وجهة نظره حول أرضار 

مثل هذا القرار.
 أال يوجد بدائل هليئة الكهرباء، سواء بدائل كرشكات وطنية أو حتى أجنبية، متنع 

مثل هذه القرارات من جانب واحد؟
 نتمنى أن ُتساَءل رشكات الكهرباء عن مرصوفاهتا، سواء يف املباين أو يف الرواتب أو 
املزايا، وكم نسبة مرصوفاهتا مقارنة بدخلها، ولنا حق يف ذلك ما دام أهنا تريد أن تسد 

عجزها عىل حسابنا، فحن أيًضا نريد فتح ملفاهتا لنسدَّ العجز أيًضا يف حساباتنا.
ملاذا ال يكون حل املشكلة بأن تكون رشكات الكهرباء رشيكة مع الصناع والتجار؛ 
ألنه من املعلوم أن أي زيادة يف استهالك الطاقة الكهربائية يرتتَّب عليها زيادة يف اإلنتاج، 
وتكون حصة رشكات الكهرباء بنسبة يتفق عليها بعد استهالك احلد األدنى املقرر لكل 

مصنع أو منشأة.
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أمام  عائًقا  تكون  وال  عجزها  يسد  جيًدا  دخاًل  الكهرباء  رشكات  تضمن  وبذلك 
زيادة إنتاج هذه املصانع، وتلبية حاجة السوق املحيل واخلارجي. كام أن ذلك يضمن 

هلا التوسع املستقبيل، ووضع اخلطط املناسبة لذلك التوسع.
ننظر  فإننا  اآلخرين،  حساب  عىل  الداخلية  مشاكلنا  حل  نريد  عندما  أننا  مشكلتنا 
بعني واحدة، وال نلتفت للنتائج جتاه الطرف اآلخر، بل قد نفرض رسوًما وزيادة يف 
التعريفة، )يذكرين عندما قرأت كلمة تعريفة( قول جرياننا )ما يسواش تعريفة(، وهذه 

فعاًل حال املصانع أمام هيئة التعريفة، )أرجو املعذرة( هيئة الكهرباء.
وألننا - كام ذكرت سلًفا - أناس مساملون ونرىض بالقليل، وألننا ما عندنا بديل، 
ألن  سنة؛  كل  وهكذا  األوىل،  السنة  يف  الربع  إىل  خيفَّف  التعريفة  مقرتح  ليت  نقول: 

الرضب يف امليت حرام.
)حتيايت هليئة التعريفة(
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مجلس الشورى ... ونسج العنكبوت

مشكلتنا أحياًنا يف إصدار القرارات والتعليامت أننا ال نعطي لوقت إصدارها شأًنا، 
فبينام اجلميع ينسج األحالم واملستقبل القريب - بإذن اهلل - يف قرارات خادم احلرمني 
الرشيفني، واألمر ببناء 500 ألف وحدة سكنية هو األمل الذي كنا ننتظره ... نجد أن 
ر أو قد فكر وانتهى من إصدار الئحة حتصيل )رسوم( عىل األرايض  جملس الشورى يفكِّ
البيضاء داخل النطاق العمراين، يذكرين هذا القرار بمثل أمريكي يقول: القوانني مثل 

نسج العنكبوت تقع فيه الطيور الصغرية، وتعصف به الطيور الكبرية.
من املستحيل - بل من رابع املستحيالت - معرفة األرايض البيضاء داخل النطاق 
جمهولة  أم  وقف  هي  هل  حالتها،  أو  ملكيتها  أو  مساحتها  حيث  من  سواء  العمراين، 

امللكية أم حمفوظة حلني موافقة صندوق التنمية العقاري.
احلاسبة  أخرج  املجلس  أعضاء  بعض  بحال  وكأين  القرار،  هذا  مثل  ملاذا  أعلم  ال 
وقام يرضب أمخاًسا يف أسداس لنسبة ما سوف يؤخذ منه كرسم - أو قل غرامة، أو قل 
مكس، أو قل بروة، أو سمها ما شئت - هذا إذا مل يكن فيها حمظور رشعي لوجود عنرص 
الزكاة يف األرايض املعدة للبيع. قرار جملس الشورى مؤكد أنه غري مدروس، وإليكم 
أول طعن فيه ... من املستحيل بل من رابع املستحيالت معرفة األرايض البيضاء داخل 
أم  أو حالتها، هل هي وقف،  أو ملكيتها  العمراين، سواء من حيث مساحتها  النطاق 

صحيفة اليوم
1432/7/9 هـ 
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جمهولة امللكية، أم حمفوظة حلني موافقة صندوق التنمية العقاري عىل البناء وعىل الرهن.
ال يوجد حرص شامل واضح لدى أي جهة حكومية؛ لذا فإن القرار بني عىل وجهة 
نظر اقتصادية هدفها سد الذرائع يف نقص األرايض اململوكة للدولة، ووسيلة جمهولة 
إعامل  عىل  املجلس  مقدرة  يف  للطعن  مدعاة  بل   ... األرايض  هبذه  الترصف  يف  اهلوية 
الدراسات، خصوًصا عندما تتعلق بملكيات الغري، ومثل هذه القرارات الفردية ال بد 
القرار، وهذا ما سوف حيصل إن  إبطال  املواطن، وبالتايل  بالرفض من قبل  أن تواَجه 
استمر املجلس عىل فردية القرار ... إىل جانب إغفال املواطن الذي سوف يطبق عليه 
القرار إن أريد تغفيله ... فهل يعقل أنه يطبق قرار مهم دون أخذ الرأي من صاحب 

العالقة ... أم أن القرارات إذعان )واليل ما يعجبه يرشب من البحر(؟
أعتقد أن مثل هذه القرارات - التي متس جيوب الناس - جيب أن ال ُترتك أي جهة 
أصدرهتا ... بل جيب أن يتم التحاور حوهلا، بحيث ال يرتك للمجلس ولغريه الترصف 

يف ملكيات املواطنني.
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الروض المربع

كتاب )الروض املربع برشح زاد املستقنع - خمترص املقنع( صدر عن ملتقى عبداهلل 
بن حممد أبابطني الثقايف ... واشتمل الكتاب عىل مقدمة النرش ... وترمجة مؤلف خمترص 
املخترصات  أحسن  من  املقنع  خمترص  املقدمة:  يف  وجاء   ... الشارح  وترمجة   ... املقنع 
يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  وقد امتاز املقنع بأن املؤلف أطلق يف كثري من مسائله 

روايتني ليتعود قارئه ترجيح الروايات ...
ورشح الزاد هذا يبنيِّ حقائق خمترص املقنع ويوضح معانيه ودقائقه، وقد ُعنَِي الشارح 

بضم قيود يتعنيَّ التنبيه عليها وفوائد حيتاج طالب الفقه إليها.
وما زاد هذا الرشح نفًعا وبركة احلوايش والتعليقات التي كتبها عليه العالمة الكبري 
الشيخ عبداهلل أبو بطني - مفتي الديار النجدية يف زمنه - وذلك بعد مراجعة حرضة 

العامل الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن برش. 

صحيفة الجزيرة
1432/7/29 هـ
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رسالة إلى أعضاء الغرف التجارية

ال نريد اخلوض يف مقدار إنجازات أعضاء الغرفة السابقني، فهذه ليست من شأننا 
أو حتى قدرتنا، فليس هناك قنوات رسمية أو خاصة تستطيع ذلك.

وهذا لألسف شأننا يف كثري من أجهزة اخلدمات، ولكن نرتك ذلك هلم، متوقعني أن 
حيكموا العقل واخلدمة الوطنية يف االستمرار من عدمه، ولكن رسالتنا إىل من سيفوز 
أو يعني من األعضاء اجلدد هي: وطننا يف حاجة ماسة إىل الكفاءات القادرة عىل العطاء، 
العامة، خصوًصا أن منسويب الغرف أصبحوا أكثر فهاًم  والتي تضع األولوية للمنفعة 
املعطيات. بالدنا مقدمة  النوافذ عىل مجيع  الرسيعة، وفتح  وانتقاًء يف ظل االتصاالت 
عىل حدث دويل مهم بانضاممها ملنظمة التجارة العاملية، وهذا احلدث يزيد من أمهية دور 
أعضاء الغرف يف خدمة املقاول والتاجر السعودي، بل سوف جيعل عمل األعضاء أكثر 
صعوبة ومسؤولية، فمعظم املؤسسات الوطنية مل تستوعب نتائج هذا االنضامم ومدى 
الغرف؛ مما قد حيمل  تؤثِّر عىل منسويب  إجرائية  أمور  فربام حتصل  تأثريه سلًبا وإجياًبا، 

أعضاء الغرف نتائج هذه السلبيات. 
ما  وبالذات  الغرف،  منسويب  طلبات  يف  ينظروا  أن  اجلدد  األعضاء  من  وأمتنى 
وخاصة   - حتقيقها  وحماولة  دراستها  تعاد  وأن  السابقة،  املجالس  يف  منها  يتحقق  مل 
وهتيئة  االستثامرية،  الفرص  وإعطائها   - الصغرية  املؤسسات  مستوى  من  ترفع  التي 

صحيفة اليوم
1432/8/23 هـ 
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اإلمكانيات العتامدها، خصوًصا أن بالدنا مقبلة عىل هنضة شاملة يف خمتلف املجاالت، 
وهناك الكثري من وسائل املعرفة واالتصال قد تنقص هؤالء املستثمرين الصغار، وهم 

ح هلم الطرق السليمة والصحيحة للعمل التجاري. بحاجة مستمرة إىل من يوضِّ
 بالدنا مقدمة عىل حدث دويل مهم بانضاممها ملنظمة التجارة العاملية، وهذا احلدث 
يزيد من أمهية دور أعضاء الغرف يف خدمة املقاول والتاجر السعودي، بل سوف جيعل 
عمل األعضاء أكثر صعوبة ومسؤولية، فمعظم املؤسسات الوطنية مل تستوعب نتائج 

هذا االنضامم ومدى تأثريه سلًبا وإجياًبا.
يبتعدوا عن استخدام الغرف ألجل املصالح  ونتمنى من أعضاء الغرف اجلدد أن 
التي تؤخذ  لزيادة استثامراهتم، فهذه من األشياء  الغرف جمااًل  اعتبار هذه  أو  الفردية، 
ق،  لت استياًء قد يذهب ببعض اإلنجازات التي تتحقَّ غالًبا عىل أعضاء الغرف، وشكَّ
إىل جانب أن بعض األعضاء استخدم الغرف منرًبا إعالميًّا، حيث ال ختلو صحفنا من 

أخباره اليومية.
يرتدد دائاًم: أين تذهب إيرادات الغرف؟ وملاذا تزداد املرصوفات وبدون نتائج ذات 
الرصف  اجلدد، وأن حتدد طرق  الغرف  أعضاء  أن يالحظ ذلك  نتمنى  لذا  نفع عام؟ 
يف أعامل ذات نفع عام، كأن هتيَّأ مراكز تدريب للشباب السعودي تكون وفق منهجية 
بني الغرف ورجال األعامل، وتنتهي بتوظيف هؤالء الشباب والشابات، أو أن تنفق يف 
أبحاث اقتصادية وجتارية وإدارية توضح مسارات بالدنا والطرق الصحيحة والسليمة 
يف توجيه دفة االقتصاد؛ ألنه ينقصنا مثل هذه األبحاث، التي قد تقوم هبا جهات ختدم 
مصاحلها اخلاصة قبل غريها، بخالف الغرف التجارية ذات النفع العام. كذلك توجيه 
اإلنفاق يف أبواب املعرفة، سواء عىل مواقع اإلنرتنت، أو يف املجالت والنرشات التي 

تصدرها الغرف.
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أمير الشرقية يشكر عبداهلل البابطين

تلقى األستاذ عبداهلل بن حممد أبابطني - مؤسس وصاحب ملتقى عبداهلل بن حممد 
بن  فهد  بن  حممد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  شكر  خطاب   - الثقايف  أبابطني 
عبدالعزيز - أمري املنطقة الرشقية - وذلك بمناسبة إهداء كتاب املحاسن واملساوئ - 
للشيخ األديب إبراهيم بن حممد البيهقي - لسموه الكريم، والذي قام بطباعته ملتقى 
األستاذ عبداهلل بن حممد أبابطني؛ نظًرا ألمهيته وما اشتمل عليه من معلومات وأخبار 

وسري.
من  وتكريم  املحارضات،  عمل  بنشاط  سنوات  عرش  منذ  يقوم  امللتقى  بأن  علاًم 
خدم الوطن، وتكريم األدباء والشعراء واملتفوقني يف دراستهم، وكذلك يف املناسبات 

احلكومية واألهلية، كام يقوم بتوزيع الكتب ذات النفع العام.

صحيفة الجزيرة
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األمير سلطان بن سلمان يشكر البابطين

األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  شكر  خطاب  أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  تلقى 
سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز - رئيس اهليئة العامة للسياحة واآلثار - بمناسبة تلقي 
سموه الكريم نسًخا من كتاب )السياحة يف روضة سدير(، والذي قام ملتقى عبداهلل 
بن حممد البابطني الثقايف بإعداده، حيث قال سمو األمري سلطان بن سلامن يف خطابه 
للشيخ البابطني: )نشكر لكم تزويدنا بنسخ من هذا الكتاب، مثمنني لكم جهودكم يف 
إبراز املعامل السياحية يف روضة سدير، متمنني لكم وألعضاء امللتقى الثقايف ورواده دوام 

التوفيق(.

صحيفة الجزيرة
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اتركوه لهم

عدلت  من  يا  الراشدين،  اخللفاء  ثاين  يا  عبداهلل،  أبا  يا  وأرضاك  عنك  اهلل  ريض 
فأمنت، فأنت الصحايب اجلليل واملبرش باجلنة )عمر بن اخلطاب( الفاروق. رمحك اهلل 
حيًّا وميًتا، وما زال مّهك أمة اإلسالم حتى لو َعثَرت شاة يف العراق خلفت أن يسألك 
د هلا الطريق؟ وها هو مّهك باملسلمني يتجىّل فيام تعيشه أمة اإلسالم  اهلل عنها، ملاذا مل متهِّ

من غالء ألسعار السلع، خاصة السلع الغذائية.
فكيف املخرج يا بن اخلطاب من هذه األزمة التي تتفاقم يوًما بعد يوم، حتى أثقلت 
كاهل الفقري واملحتاج، بل متوسطي احلال، وأصبحت حديثهم ومههم اليومي؟ وألن 
الغذاء هو من أهم مقومات احلياة، فال حياة بدونه، وإذا َقّل تتناول اإلنسان األمراض 

من كل جانب، فأين العالج؟ 
تقول الرواية: إن الناس جاءوا إىل عمر بن اخلطاب -  وأرضاه - واشتكوا إليه 
 : منه  اجلواب  فكان  التجار،  به  يلتزم  له سعًرا  أن يضع  منه  اللحـم، وطلبوا  غالء 
أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غالء سعر اللحم عند اجلزارين، ونحن يف أَمسِّ 
احلاجة إليه، فتقول: أرخصوه أنتم. وهل يا خليفة رسول اهلل  نملكه حتى نرخصه؟ 

: اتركوه هلم. نا عىل ذلك، فقال  فُدلَّ

صحيفة اليوم
1432/10/12 هـ 
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إن مثل هذا العمل الوطني سوف خيدم كل منزل وكل رب أرسة، سواء يف توفري 
الوطن؛  عىل  نفعها  يعود  ببضائع  واستبداهلا  األجنبية  للرشكات  ينفقها  التي  املبالغ 
فهذه القاعدة االقتصادية التي عرفها اإلسالم قبل أربعة عرش قرًنا هي قاعدة العرض 

والطلب، فكّلام زاد العرض قّلت األسعار، وكلام قل العرض زادت األسعار. 
فال شك أن توقفنا عن رشاء أية بضاعة مبالغ يف سعرها سوف يزاد عرضها وتصبح 
كها، من حيث التخزين ومدة الصالحية ورسعة التسويق، وبالتايل يضطر  عبًئا عىل مالَّ
التاجر إىل ختفيض سعر سلعته. خذ مثااًل مما نعيشه اليوم، ُيقال: إن سعر كيلو األرز زاد 
يف البالد التي تنتجه بريال واحد، معنى ذلك أن اإلعانة التي قررهتا الدولة - حفظها 
اهلل - ألسعار األرز سوف تأيت عليها زيادة السعر يف اهلند وباكستان وفيتنام، وهو أمر 
ال حيلة معه إال بتطبيق النظرية العمرية، وهي: أن نتعاون مجيًعا )وأن نرتكه هلم(، ولو 
قّررنا أن نرتك أكل األرز يومني يف األسبوع، واستعضنا عنه بخريات بالدنا من القمح 
التي تنتجها بالدنا، الستطعنا توفري 250 ألف كيلو أرز أسبوعيًّا،  واحلنطة واحلبوب 
ا، ومن املؤكد بإذن اهلل أن البالد املنتجة لألرز سوف  بام يعادل مليون كيس أرز شهريًّ
سوف  بالدنا  يف  األرز  جتار  وكذلك  البيع،  وأسعار  التصدير  رسوم  لتخفيض  تضطر 

يضطرون لتخفيض أسعارهم. 
إن أي قرار تتخذه الدولة حيتاج إىل تعاون كل مواطن ومقيم؛ ألجل تفعيله، وألجل 
احلصول عىل فائدته. نتمنى أن نتفق مجيًعا عىل حتديد يومني يف األسبوع نتوقف فيهام عن 
رشاء أي مواد غذائية تأيت من خارج بالدنا، فال شك أن مثل هذا العمل الوطني سوف 
ينفقها للرشكات األجنبية  التي  املبالغ  خيدم كل منزل وكل رب أرسة، سواء يف توفري 
واستبدال بضائع يعود نفعها عىل الوطن هبا، بل أكثر من ذلك، فهو يوِجد انتامًء وطنيًّا 

وتعاوًنا بني املواطن وحكومته.
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عسى في التأخير خيرة

الشورى قد تعرض لضغوط جعلته يؤجل مناقشة رصف  إن كان جملس  ال هيمنا 
بدل سكن ملوظفي الدولة.

إعادة  من  بد  ال  أنه  ووجد  أسداس،  يف  أمخاًسا  رضب  املجلس  كان  إن  هيمنا  وال 
احلسبة مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وال هيمنا أن البعض من أعضاء املجلس قد صوت سواء بالقبول أو بالرفض.
وال هيمنا إن كان عباقرة ودكاترة االقتصاد يف جملسنا املوقر قد أبدعوا يف نظرياهتم 
من أجل كم ... وكيف وملن ... وما نتائج االستمرار يف الرصف ... وتأثريها عىل زيادة 
األسعار، وما أكثر )الآت( منظري االقتصاد يف بالدنا، ومن املؤكد أهنا تعشش حتت قبة 

هذا املجلس وغريه.
الذي أصاب مليون موظف ومعهم ما يزيد عىل  وال هتمنا خيبة األمل واإلحباط 
مخسة ماليني من أبنائهم، وال هيمنا ما يالقيه املجلس من »نقد« الصحف؛ فهذا أمر قد 

اعتاده جملسنا املوقر.
وأعظم  أهم  كانت  إن  واخلارجية  والداخلية  واالجتامعية  النفسية  اآلثار  وال هتمنا 
مشكلة يواجهها املواطن يف أمر سكنه ... قد رأى جملسنا املوقر تأجيلها، ألهنا مل تكن 

صحيفة اليوم
1432/11/8 هـ
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أهم مادة جيب أن تناقش، بل وكأهنا سعودة أسواق اخلضار ودكاكني احلالقني ... التي 
مل حتل حتى تارخيه.

السكن مع  بدل  أن يودع ملف  التأجيل، وال ضري  اعتاد  املجلس قد  أن  وال هيمنا 
إخوانه حتى »تقوم ناقة صالح«، وال هتمنا زيادة اهلم مهني، وتأكد املواطن أن جملسنا 
املوقر قد أصابه ما أصاب غريه يف بريوقراطية املكاتب، خصوًصا أن معظم األعضاء 

الكرام من نتاج هذه املدرسة.
ولكن نرجع ونقول: 

يا رب عسى يف التأجيل خرية، وقد تكون هذه اخلرية يف:
1- مراجعة احلسابات، ومعرفة أن ما يرصف عىل بدل السكن ملوظف الدولة لن 

ا يف إيراداتنا السنوية. ا، وهذا رقم بسيط جدًّ يتجاوز عرشين ملياًرا سنويًّ
2- إن شاء اهلل يكون جملسنا أطيب وأكرم مما نظنه به، ويضيف مزايا أخرى ملوظفي 
الدولة، مثل إعفائهم بنسب - وعىل سبيل املثال 20 باملائة - من فواتري الكهرباء واملاء 

والنقل ورسوم التأشريات واجلوازات ... إلخ.
3- إن شاء اهلل يكون جملسنا كرياًم يف اعتامد مبالغ للجهات احلكومية لبناء مساكن 

ملنسوبيها وتوزيعها عليهم، مثل أرامكو والسكة احلديد وسابك والكهرباء ... إلخ.
4- أخرًيا؛ اهلل يبعد الضغط عن جملسنا املوقر، ويستبدل القهوة األمريكانية بنعناع 

املدينة املنورة، وحبق جيزان، وخزامى نجد، ومشموم الرشقية.
علمونا ونحن صغار - يا بني - ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد ...

لألسف مل نحفظ الدرس ...



 139 

أنا والصحافة وربع قرن

مصاب وأي مصاب؟

رحل صاحب األيادي البيضاء الذي مل يكن يرد أي سائل، رحل صاحب القلب 
يا  خالد،  أبا  يا  مصاب  وأي  مصاب  إنه  له،  وأخلصوا  وطنه  أبناء  أحبه  الذي  الكبري 
والد كل يتيم وكل أرملة، بل أنت األب الذي افتقده كل منزل يف هذا الوطن املرتامي 

األطراف ..
مصاب جلل وفاجعة عظيمة ... لقد رحل إىل رب غفور ... رحل سلطان اخلري 

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز - ويل العهد - إىل مثواه األخري.
رحل وقلوبنا ختفق وترفع أكف الرضاعة إىل العزيز الكريم أن يتغمده برمحته، وأن 
جيعل الفردوس األعىل منزله ... رحل صاحب األيادي البيضاء الذي مل يكن يرد أي 
سائل، رحل صاحب القلب الكبري الذي أحبه أبناء وطنه وأخلصوا له، إنه مصاب وأي 
مصاب يا أبا خالد، يا والد كل يتيم وكل أرملة، بل أنت األب الذي افتقده كل منزل يف 

هذا الوطن املرتامي األطراف
لقد كانت مكارمك وأفضالك ألبناء وطنك ولكافة املسلمني يف بقاع األرض ...

رحل وقلوبنا ختفق وترفع أكف الرضاعة إىل العزيز الكريم أن يتغمده برمحته وأن 
جيعل الفردوس األعىل منزله، ال نستطيع أن نعدد ما قمت به؛ فاألمر حيتاج إىل جملدات 
ا؛ فقد كانت بينك وبني اخلالق - جل شأنه  ... وال نستطيع أن نعرف ما كان منها رسًّ

صحيفة اليوم
1432/11/30 هـ 
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أن جيعلها يف  لكننا نحتسبك عند رب كريم، داعني   ... - كانت مآثرك كثرية وكبرية 
موازين أعاملك، وأن يتقبلك العزيز الكريم قبواًل حسنًا، وأال حيرمك أجر ما قمت به 

... اللهم هون مصابنا يف سلطان، وتقبل دعاءنا له باملغفرة والرضوان.
بن  نايف  ولألمري  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  الرشيفني  احلرمني  خلادم  عزاؤنا 
عبدالعزيز، ولكافة أبناء الفقيد الغايل واألرسة السعودية، وأبناء هذا الوطن الذي لن 

ينساك يا سلطان اخلري، وستظل يف القلوب دوًما.
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جهيمان ... واألمثال الشعبية

كان كتابه »األمثال الشعبية« يف أول مقتنيات مكتبتي ... كان ذلك قبل نصف قرن، 
وكانت الطبعة األوىل )التي أصبحت اليوم نادرة(.

كنت أقرأ يف هذا الكتاب وعمري مل يتجاوز الثانية عرشة، وكل مثل يورده الشيخ 
عبدالكريم اجلهيامن حيكي قصة حتتاج إىل أن تكون كتاًبا مستقالًّ هبذا املثل.

تارخًيا قد طمسته  ل  الرجل يسجِّ ما أمجل تعليق أيب سهيل عىل كل مثل؛ فتجد أن 
األيام، بل قد طمسته حمدثات العرص ومتطلبات الزمان؛ لذا أكرر إن النسخة األصلية 
قد سلمت من القلم األمحر واخلط األمحر، بل واإللغاء والشطب، يذكرين ذلك بأن أحد 
املسؤولني الكبار يف وزارة املعارف أراد أن يشطب - بل ويلغي - بعًضا مما كتبه الشيخ 
أبنائنا من األلفاظ واألمثلة غري املناسبة لسعادته،  اجلهيامن؛ حلرص هذا املسؤول عىل 

لكن فات عليه جهاًل منه.
إن تاريخ كل أمة - مهام كان - جيب أال خيضع هلذا أو ذاك، وإنه ملك للجميع، وإن 
أعظم دول العامل تتمنى أن يكون هلا تاريخ قد سجلته األمثال، التي تعترب عصارة فكر 

كل فرتة من تاريخ هذا الوطن.
الشيخ اجلهيامن أعتربه تارخًيا يف رجل؛ فقد استطاع أن حيفظ لنا تارخينا من خالل 

مجعه األمثال الشعبية، وهذا جهد ليس سهاًل، لكن عىل أيب سهيل يسهل كل صعب.

صحيفة اليوم
1433/1/11 هـ
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ص  خيصِّ فتجده  اليومية؛  حياتنا  يف  الدارجة  األمثال  من  هائلة  ثروة  لنا  ترك  لقد 
وللغنى،  وللفقر،  وللنساء،  وللمزارعني،  الصناعات،  ألرباب  الدارجة  لألمثال  باًبا 
أن  نجد  لذا  األوائل؛  وخربات  وللتجارب  واألبناء،  وللزوجات  والشقاء،  وللسعادة 
عبدالكريم  الشيخ  مثل  يرحل  عندما  مكان.  كل  ويف  وقت  كل  يف  معنا  اجلهيامن  
اجلهيامن خيالطنا إحساس بأننا فقدنا ثروة وطنية، بل كنًزا من كنوز العلم قلَّ أن يوجد. 
رحم اهلل أبا سهيل، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه اهلل خرًيا عىل ما تركه هلذه األمة من 

حفظ لتاريخ أمثاهلا وأساطريها.
م بإطالق اسمه عىل أحد شوارع الرياض أو إحدى املدارس. نتمنى أن يكرَّ

واهلل املوفق.
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متفائلون

عن  صدر   ... اجلميلة  وحياهتم  املتفائلني  بأنوار  تستيضء  أن  إىل  يدعو  كتاب  هذا 
ملتقى عبداهلل أبابطني الثقايف، يقول مؤلفه أ. عبدالكريم القصري: 

واالنطالق  احلب  عىل  اإلنسان  قوة  من  ويزيد  القلب،  شباب  جيدد  التفاؤل  إن 
واإلقبال عىل احلياة، كذلك فإنه عامل مهم لنجاح أي مرشوع يقدم عليه اإلنسان. 

وحتت عنوان »برشى للمتفائيلن«، أورد املؤلف أدلة تشري إىل أمهية ذلك ... يقول اهلل 
تعاىل: ﴿ۆ ۆ     ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ﴾ )سورة آل عمران(. 
وقد عجب النبي  من حال املؤمن، فكان كل حاله خرًيا: إذا أصابته رضاء صرب 

فكان خرًيا له، وإذا أصابته رساء شكر فكان خرًيا له. )رواه مسلم(. 
 ... التفاؤل  إىل  تدعو  والكتاب  املفكرين  من  لعدد  مجيلة  أقوااًل  الكتاب  ن  وتضمَّ

وكذلك قصائد مجيلة ... 
ها هو الشاعر فاروق جويدة يقول: 

هيــا لنوقــد يف الظــالم شموعنــاهيـــا لنغـــرس يف الـدروب زهـورنــا

بيتنــاإن كانت الشمس احلزينة قد توارى دفؤها يمـأل  الـــدفء  يعود  فغــًدا 

والـزهر سوف يعود يرقص حولنـــا

صحيفة الجزيرة
1433/2/12 هـ 
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وعن مناخ التفاؤل يقول املؤلف: 
لني  املخذِّ وإياك ومعاملة  الذين ختتارهم يف حياتك  راقب معارشتك واألصحاب 
واملحبطني والكساىل واملتشائمني؛ فإن كآبتهم تعدي، فهم جيدون لذة ومتعة شديدة يف 
رسد املآيس واحلوادث يف املجتمع وكثرة التهويل واملبالغات يف تقريرهم ملستقبل األمة. 

ن الكتاب مجلة من األقوال والكلامت حتت عنوان »توقيعات«، ومنها:  وتضمَّ
فازرع  سنوات  لعرش  تزرع  أن  أردت  وإذا  قمًحا،  فازرع  لسنة  تزرع  أن  أردت  إذا 

شجرة، أما إذا أردت أن تزرع ملائة سنة فازرع إنساًنا. 
مثل صيني 

إذا شعرت بالتشاؤم فتأمل الوردة. 
 »ألبري سامان«

وهو  الفنان  فأجاب  الفنية؟  أعاملك  أروع  هي  ما  املشهورين:  الفنانني  أحد  سألوا 
مبتسم وبدون تردد: لوحتي القادمة. 

وحتت عنوان »األفكار اجليدة تطيل العمر« قال املؤلف: 
يف  السائدة  السن  يف  والتقدم  الشيخوخة  عن  السلبية  األفكار  أن  دراسة  أفادت 
املسنني  أن  الدراسة  وأظهرت  املبكر،  اهلرم  وتسبب  احلياة  مدة  تقرص  قد  املجتمعات 
املقبلني عىل احلياة واملحتفظني بأفكار إجيابية حول الشيخوخة عاشوا مدة أطول بزهاء 

سبع سنوات ونصف، مقارنة مع الذين ال يملكون مثل هذه األفكار. 
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سمو ولي العهد يشكر عبداهلل أبابطين

أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  ملتقى  صاحب   - أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  األستاذ  تلقى 
ويل   - عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  شكر  خطاب   - الثقايف 
البابطني  األستاذ  إهداء  عىل   - الداخلية  ووزير  الوزراء،  جملس  رئيس  نائب  العهد، 

امللتقى،  أنتجها  التي  الكتب  من  بعًضا 
األستاذ  ملؤلفه  )متفائلون(،  كتاب  وهي 
القصري،  عبدالعزيز  بن  عبدالكريم 
وكتاب السياحة يف روضة سدير، وكتاب 

النخيل والزيتون والسواك.
أبابطني  عبداهلل  األستاذ  ن  ثمَّ وقد 
سمو  مقام  من  الكريمة  اللفتة  هذه 
حرص  من  تستغرب  ال  والتي  األمري، 

سموه واهتاممه بالثقافة ونرش العلم.

صحيفة الرياض
1433/3/11 هـ
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عبداهلل الغشري فقيد جريدة اليوم

رحم اهلل عبداهلل الغرشي، وأسكنه فسيح جناته، هو ليس فقيد جريدة »اليوم«، بل 
أربعني سنة،  للفقيد مسرية عطاء زادت عن  يكون  فقيد كل من عرفه، وتزداد عندما 
لقد عرفته قبل مخسة وثالثني عاًما، وكان إما يأيت ملكتبي عندما كنت موظًفا يف مصلحة 
املياه والرصف الصحي، وإما يتصل يب ألجل البحث عن كل جديد يف أخبار املشاريع. 
كان لطيًفا وذا أخالق عالية، وبمجرد أن يطلب أي خرب ال بد أن نجيب له طلبه، كان 
حريًصا عىل عمله كصحفي، بل من أول رواد الصحافة يف جريدة اليوم ... الكل حيبه 
ويقدره، واستمر يف عمله طوال هذه السنني، وهو حماط بالرعاية واالهتامم من رؤساء 

التحرير والعاملني يف اجلريدة، وآخرهم األستاذ حممد الوعيل.
رحم اهلل األستاذ عبداهلل؛ لقد كان لفقدك أثر يف نفيس؛ فقد عايشَت تطور مصلحة 
أواًل  املصلحة  أخبار  تساير وتسجل  الرشقية، وكنت  باملنطقة  الصحي  املياه والرصف 

بأول.
وما أمجل أن تقوم بتعديل أو تصحيح أي خرب، فهو يأيت عىل طبيعته بصفاء قلبك 
ا عىل أمثالنا ممن تعايش مع هذا الرجل الغايل أن  مصداقية منهجك. من الصعب جدًّ
– وحكمته، واحلمد هلل عىل قضائه وقدره،  ينساه. ولكنها إرادة اهلل - سبحانه وتعاىل 

والعزاء ألرسته وأحبابه وأقاربه، والعزاء كل العزاء ملنسويب جريدة اليوم.
نسأل اهلل العظيم أن يغفر له ولنا ولكافة املسلمني. 

صحيفة اليوم
1433/3/28 هـ
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وثيقة عمرها 106 سنوات من الملك عبدالعزيز

هذه قصة وثيقة يروهيا لنا اجلد عبدالعزيز بن عبداملحسن أبابطني  وعمرها 106 
)مائة وست سنوات( عن زيارة اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن فيصل آل سعود 

ملدينة روضة سدير.
الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  قدم  1327هـ  عام  صيف  يف   : يقول 
إىل روضة سدير، ربام كان يف طريقه إىل القصيم، ونزل اجليش يف أطراف املدينة ... أما 
اإلمام ومعه بعض رجاله فقد ترشفْت روضة سدير بضيافتهم، وكان من نصيب والدي 
عبداملحسن أن وافق اإلمام عىل تناول طعام العشاء يف منزلنا ... وعندما دخل اإلمام 
ورجاله إىل القهوة )املجلس(، وكانت هذه القهوة تنسب جلدنا حممد بن عبداملحسن، 
وتعترب من أكرب املجالس يف املدينة، حيث إهنا منشأة عىل ثامنية أعمدة، وبعد أن قدمت 
القهوة و)القدوع( التمر، وتناول طعام العشاء أخذ اإلمام يتحدث عن فتح الرياض، 

خصوًصا أن هذه القصة قريبة من تاريخ فتح الرياض سنة 1319هـ.
وكان  يف حديثه حريًصا عىل مجع شمل هذه اجلزيرة، والقضاء عىل الفتن، وبسط 
العدل، وأثناء حديثه سألني ومعي أخي عبداهلل قائاًل: )تعرفون عرضة احلرب(؟ قلنا 
بأداء  العارشة  تتجاوز  مل  وأعامرنا  عبداهلل  وأخي  أنا  وقمت  العمر،  طويل  يا  نعم  له: 

صحيفة الجزيرة
1433/5/2 هـ 
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العرضة؛ فأعجب  بذلك، وقال لنا )بعدي، بعدي(، وهي كلمة تدل عىل اإلعجاب 
هبذا العمل.

اإلمام  عن  سواء  هبا،  أحتفظ  التي  الوثائق  من  وغريها  املنشورة  الوثيقة  وهذه 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل أو عن أئمة آل سعود، مثل اإلمام تركي بن عبداهلل، 
واإلمام فيصل بن تركي، واإلمام عبداهلل بن فيصل، واإلمام سعود بن فيصل، واإلمام 
ح مدى االرتباط والوفاء بني أئمة آل سعود  خالد بن سعود ... كل هذه الوثائق توضِّ
وأبناء هذا الوطن، حتى أصبحت أرسة واحدة جيمعها الوالء واملحبة والوفاء. أما امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، فهو حيكي تاريخ هذه األمة التي استطاع مع رجاهلا 
والوالء،  االحتاد،  جيمعها  واحًدا،  جسًدا  أصبحت  حتى  اجلزيرة  هذه  أطراف  توحيد 
والوفاء، واحلفاظ عىل هذه املعطيات، التي جعلت بفضل اهلل ثم هبذه الدولة املحكمة 

لرشع اهلل وسنة نبيه حممد - صىل اهلل عليه وسلم - من خري أمم هذا الزمان.
رحم اهلل امللك عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قام به من أعامل يف ميزان 

حسناته.
 واهلل املوفق...
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سدير وعودة الفرع ألصله

املتطلبات  تتامشى مع  تنظيم وهيكلة  منه وضع  املحافظات قصد  نظام  أن  ال شك 
اإلدارية لكل منطقة، وهي جتربة ختضع ألي تعديل أو تقييم حسب تطور املدن ونموها، 
وألن بالدنا بفضل اهلل ثم هبذه القيادة احلكيمة قد أخذت باألسباب التي استطاعت أن 
ينشدها  التي  مدًنا شاسعة هبا معظم اخلدمات  القرى واهلجر ألن تصبح  ببعض  تقفز 
املواطن، وألن هذه التجربة التنظيمية حتتاج إىل تطوير وتغيري، فإن ما حصل ملدن سدير 
قاعدة سدير(، هكذا عرفناها  املجمعة )واألخرية بال شك هي  ودجمها ضمن حمافظة 

قدياًم وحديًثا. 
)وهو  سدير  اسم  وإلغاء  طمس  أن  يرون  سدير  أهايل  من  كثري  وغريي  لكنني 
نعتربه  اسم  تغيري  تقبل  الصعب  فمن  حديثنا،  يستمر  وسوف  يزال،  ال  يشء  األصل( 
هويتنا وفخرنا وجمدنا السابق، بل هو تاريخ اآلباء واألجداد، وأنعم به من تاريخ كان 
له دوره وقوته وعلمه وثقافته! بل إن مدنه مل تقبل إال أن يقرتن اسمها باسمه، خذ مثاًل، 
)متري سدير، عشرية سدير، عودة سدير، خطامة سدير، حوطة سدير، روضة سدير، 
جالجل سدير، داخلة سدير، حصون سدير، تويم سدير، معشبة سدير، وغريها كثري(.

صحيفة اليوم
1433/5/16 هـ 
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تاريخ  فإن هذا  لذا  املنطقة،  باسم  املدينة  اسم  اقرتان  الغالية  بالدنا  أن جتد يف  وقّل 
ورثناه عن أجدادنا بل إن أمالكنا ووثائقنا التي يزيد عمرها عن مخسامئة سنة مسجلة 
باسم سدير فمرة جتد الوثيقة مكتوب عليها )بلدان سدير، قايض سدير، رجاجيل من 
أهل سدير، أمرًيا عيل جيش أهل سدير، بيت مال سدير، عامل من سدير، شعراء سدير(.
لذا؛ فإن اسم سدير مرتبط بمنطقة تزيد مساحتها رشًقا وغرًبا وشاماًل وجنوًبا عن 
القرى واهلجر، بل إن موقعها  يزيد عن ثالثني مدينة بخالف  مائتي كيلومرت، وهبا ما 
بكافة  اتصال  حلقة  جعلها  الرشقية  واملنطقة  والقصيم  الرياض  منطقة  بني  وتوسطها 
الطرق الدولية واملحلية، ويكفي أن أكرب مدينة صناعية )صناعية سدير( تقع ضمن هذه 
املنطقة، وباعتباري أحد أبناء هذه املنطقة واملتتبع لتطورها فإن ضّمها للمحافظة مل يرتِق 
يزال هناك نقٌص يف  بلدان سدير، فال  أبناء  املطلوب يف حتقيق طموحات  املستوى  إىل 
اخلدمات، بل إن بعضها له ما يزيد عن ثالثني عاًما، ومل حيدث هبا أية مصلحة حكومية. 
هذا بجانب املطالبات املستمرة لدى بعض الوزارات واجلهات احلكومية، ولكن ينظر 
إىل هذه املدن كمراكز صغرية يكفي ضم خدمات بعضها إىل اآلخر، بينام الواقع خالف 
ذلك، وقد يكون عدم زيارة املسؤولني والوقوف عىل االحتياجات ميدانيًّا سبٌب هلذا 
فذلك  ذلك  عن  أحتدث  وعندما  كثرية،  لدينا  والشواهد  اخلدمات،  يف  احلاد  النقص 
ألنني أثق أن والة األمر - حفظهم اهلل - حريصون عىل تأدية اخلدمات املطلوبة واملهمة 
عهده  ويل  وسمو  الرشيفني  احلرمني  خادم  من  دائاًم  نسمعه  توجيه  وهذا  للمواطنني، 

د املدن ميدانيًّا. األمني بأن يقوم الوزراء واملسؤولون بتفقُّ
إن الذي نشاهده أن نمو العمران بسدير قد سبق حتقيق احتياجاهتا من اخلدمات، 
سواء املياه أو الرصف الصحي أو املستشفيات أو اخلدمات العامة. وهذه ظاهرة أرى أن 
عىل الوزارات املختصة أن تقوم بواجبها جتاهها، علاًم بأن طلباتنا لكافة مدن سدير حمددة 

لون بزيارة بلداتنا والوقوف عىل احتياجاتنا.  وواضحة، ولعل أصحاب املعايل يتفضَّ
إن آمالنا وطموحاتنا كبرية يف خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني أن 
تصبح سدير منطقة مستقلة هلا مكوناهتا اإلدارية واملالية والتنظيمية. بذلك تستطيع أن 

حتافظ عىل هويتها وتارخيها املتجدد يف هذا العهد الزاهر.
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أخرًيا؛ وهذه صفة وميزة ألي قادم من سدير، عندما تسأله: من أي بلد أنت؟ يرد 
)إبراهيم بن جعيثن( عندما  )أنا من أهل سدير(، رحم اهلل شاعر سدير  فوًرا:  عليك 

قال:

يف الـقيـض يسـقي صـايف من زاللــهووادي الـفقي زين البســاتني ونخيـــل

تسمن معــاويـده ويكثــر ريـالـــهكــدادهــم كنه عىل ساحـــل النيــــل

املحــاصيــل ويكــثرن  ســدير  تلقي به التـاجــــر ينـمي حـــاللـهيـرجع 

ثم يقول:
املنـاويــل الـوجــيه  لسمــحـني  أهـل سـدير أهـل السخــا واجلزالــهجــار 

جيـل بعـد  جيـل  املـدح  واليل يمــارهيـم فـهو من اهبـــالـهيستــاهلـون 

للضـيف راعي سدير خــله حلـــالـهيا كــثر مــا مدحـــوا ويامــا هبم قيــل

واهلل املوفق ...
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سوق الخميس بالقطيف

كنت – وال زلت - أنتظر يوم اخلميس للذهاب إىل سوق اخلميس بالقطيف، هذا 
الذي جتاوز  السوق  املواطنة واالنتامء، هذا  الذي يعكس روح  املميَّز واجلميل  السوق 

عمره عرشات السنني أكسبته السمعة واملكانة واملحبة لكافة أبناء املنطقة الرشقية.
أمجل  منها  جانب  كل  ورد،  حديقة  لِنُقل  أو  نحل،  خلية  يعترب  الذي  السوق  هذا 
البيع والرشاء والتسابق  التكاملية االجتامعية يف  من اآلخر، هذا السوق الذي يعكس 
فهناك  الوطن،  منتجات  من  واالستفادة  االستغالل  بل  الوطنية،  املنتجات  صنع  إىل 
منتجات النخيل عىل خمتلف أنواعها من التمور والدبس واحللويات ... إىل ما تعطيه 

هذه الشجرة املباركة من أنواع منتجات سعف النخيل بأشكال وأحجام نادرة. 
وأمجل من ذلك أن بناتنا الكريامت يزاولن هذه التجارة، ومن املؤكد أهنن من يقمن 
بعملها بكل دقة وإتقان، كل من يعمل هم من أبناء هذا الوطن؛ لذا نشعر بالفخر عندما 
إىل  تتجه  ثم  منتجاتنا،  ولتشجيع  وطننا  ويف  ألبنائنا  تذهب  أموالنا  ألن  بالرشاء؛  نقوم 
سوق األشجار والزهور، وكأنك تدخل حديقة غنّاء، أوجدها أهايل القطيف فجر يوم 
اخلميس بشكل منظم وترتيب جيذب الزائر والسائح، وكل املعروض من إنتاج مزارع 

القطيف، حتى اكتسبت هذه املهنة بعًدا ثقافيًّا يف علم الزراعة.

صحيفة اليوم
1433/5/22 هـ 
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أمام هذه املشاهد هلذا السوق العامر بأهله يسمح لنا أن نتوقف قلياًل؛ لنعرض ما 
ا علينا يف تطوير هذا السوق السعودي بل اخلليجي، ليصبح سوًقا عامليًّا اكتسب  نراه حقًّ
مقوماته من خالل إنجازات أبنائه وبناته، ونريد مضاعفة حجم السوق الداخيل؛ ألنه 
يكفي لنسبة عرشين باملائة ممّا يلزم عرضه من املنتجات الوطنية، فيلزم نزع ملكيات ما 
اجلهات  ويف  فيصل  امللك  طريق  عىل  للسيارات  مواقف  عمل  مع  السوق،  هبذا  حييط 
ملثل  الالزمة  اخلدمات  وإضافة  واملعروضات،  الدواجن  بأسواق  ربطه  مع  الرشقية، 
للمنتجات  مناسب  مكان  ختصيص  كذلك  املياه،  ودورات  املطاعم  مثل  السوق،  هذا 
الزراعية، بداًل من استخدام الشارع ... وحتى يتم ذلك نتمنى قيام أمانة وبلدية القطيف 

مشكورة »بسفلتة« املواقع املحاذية هلذا السوق.
أخرًيا؛ سوق اخلميس بالقطيف فكرة رائدة خلدمة الوطن، حبذا تعميمها يف كافة 
ا وخدميًّا وهندسيًّا موحًدا، ليصبح رمًزا ليوٍم من  املدن الرئيسة، ولتأخذ طابًعا معامريًّ

أيام السياحة والتسوق يف وطننا الغايل.
شكًرا من األعامق لبنات القطيف، وأبناء القطيف، وما جاورها من املدن، عىل هذا 

امَلْعلم الذي كان – وال زال - بإذن اهلل روًحا ونشاًطا ... هذا األثر التارخيي العزيز.
واهلل املوفق ...
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افتح بابك أيها المسؤول

ل بامء الذهب لقائد هذه األمة خادم احلرمني الرشيفني امللك العادل،  كلامت تسجَّ
. امللك الذي أحب شعبه فبادله حبًّا بحبٍّ

كلامت هلا معنى كبري يف نفوسنا؛ ألهنا من ويل األمر، وألهنا من عبداهلل؛ فهو يتكلم 
بحديث القلب للقلب، حديث األب، وحديث احلريص عىل خدمة دينه ومواطنيه.

وها هي شواهد هذه الرؤية الصادقة من عهد امللك عبدالعزيز  ثم من أنجاله – 
رمحهم اهلل – وهي كذلك مع أمراء املناطق. نحن يف املنطقة الرشقية يستطيع أيُّ مواطن 
أن يقابل أمرينا حممد بن فهد وسموَّ نائبه دون أخذ أيِّ موعد؛ فاجلميع من بعد صالة 
الظهر هلم احلق يف الدخول عىل أمري املنطقة ويقابلهم فرًدا فرًدا، ويسمع للجميع، وال 

ينتهي جملسه حتى آخر إنسان مواطن أو وافد.
من  هائلة  أعداد  من  حواجز  بدون  واملسؤولني  الوزراء  مكاتب  نرى  أن  نتمنى 
املوظفني، حتى إن مدراء مكاتب الوزراء حتتاج حتى تقابلهم أْخَذ موعٍد قبل أياٍم، بل 

قد ال تستطيع أصاًل أن تدخل أيَّ وزارٍة إال بعد أخذ اإلذِن والترصيح.
بن  عبداملحسن  باألمري  الرشيفني  احلرمني  خادم  به  يطالب  الذي  النهج  رين  يذكِّ
جلوي  فلم يكن هناك سكرتارية أو مدير مكتب أو مساعد مدير مكتب، كنا ندخل 
عليه يف كل وقت، فباب مكتبه مفتوح، بل إن هذا الباب مل يكن له قفل أو أي مانع، إنام 

صحيفة اليوم
1433/6/11 هـ 
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هو »درفة« باب يستطيع أي إنسان أن يدخل منها ليقابل األمري.
هذه  د  موحِّ وألبناء  الكريمة  لدولتنا  املتمّيز  النهج  هذا  املفتوح،  الباب  سياسة  إن 
نرى  أن  ونتمنَّى  الوزارات،  كافة  العمل يف  أسلوب  يكون  أن  اجلزيرة وأحفاده، جيب 
أن  املوظفني، وعليك  هائلة من  أعداد  بدون حواجز من  الوزراء واملسؤولني  مكاتب 

ترتك بطاقتك الشخصية، وأن حتدد أسباب املقابلة ومتطلباهتا. 
البرشية  احلواجز  فكانت  مكتبه  مدير  إىل  نصل  أن  أردنا  الوزراء  أحد  أن  أذكُر 
والبريوقراطية، مما جعلنا نرجع أدراجنا... علاًم بأننا - من املؤسف - كنا نريد أن نقوم 
بعمل وطني، حتى إن بعض صغار املسؤولني حّدد ملقابلته ساعة معينة، وبعضهم كام 
يقول املثل: )قابلني وال تعّشيني( ... قد ال يردُّ عليك السالم، وقد يمدُّ أطراف أصابعه 

عند السالم ... وعالمات تقطيب الوجه أصبحت شيًئا مميًزا لبعض موظفي الدولة.
هذه وغريها ظواهر جيب أن ُيقىض عليها، وتوجيه مليكنا الغايل أوامر جيب أن تنّفذ، 

وأن يتم متابعة تنفيذها.
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أين تذهب الخريجات؟

الدمام )جامعة  بناتنا يف جامعة  يزيد عىل سبعامئة من  ما  بتخريج  احتفلنا  أيام  قبل 
امللك فيصل سابًقا(، والسؤال املهم الذي تطرحه اخلرجيات: وماذا بعد التخرج؟ أين 
ب خطري طرحته  نذهب؟ أين نعمل؟ ما نتيجة جهد ستة عرش عاًما من الدراسة؟ تعجُّ
ابنتي عندما قالت: بابا ... جامعاتنا مكائن تفريخ ... وأنا متأكدة من أن مصرينا هو 

البيت.
نسمع ونقرأ يف الصحف أن البطالة هدف لوزارة العمل، وأهنا سوف ختفف منها، 
لكننا نسمع »وأذن طينة وأذن عجينة« ... هل املشكلة لدى وزارة العمل؟ أم املشكلة 
يف نوع التعليم؟ أم املشكلة يف توجه اقتصاد البلد وأعامله؟ أم املشكلة أنه مطلوب من 
تتوافر مقومات  أن األخرية هي األفضل عندما  الدار؟ ال شك يف  البقاء يف  »احلريم« 
البقاء يف الدار ... لألسف اليوم البنات تتداول النكت واالستهزاء بوضع البنات لدى 
يف  ومًها  أصبحت  التي  املسؤولني  بعض  وجعجعة  التجارية،  والغرف  العمل،  وزارة 

وهم، بل هي الداء اخلطري عىل الوطن واملواطن.
عطَّلته.  ملكته  وإن  القرار  متلك  ال  جهات  أيدي  يف  يرتك  أن  ينبغي  ال  الوضع 
مشكلة البطالة لدى النساء تزداد يوًما بعد يوم، ومع هذه الزيادة يزداد الفقر واملعاناة 

واملشكالت األرسية واالجتامعية، وغريها كثري.

صحيفة اليوم
1433/6/22 هـ 
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هن  بناتنا  واجبات،  الغري  وعىل  حقوق  هلن  الوطن،  هذا  من  جزء  الغاليات  بناتنا 
أمهات املستقبل، واجليل القادم نريد أن ينشأ وهو مدرك ألمهية دور والدته يف املجتمع.
يف  التعليم  سياسة  أين  األعىل؟  االقتصادي  املجلس  وأين  الشورى؟  جملس  أين 
املعطلة؟  الوطنية  الطاقة  هذه  من  االستفادة  بخصوص  اقتصادنا  يتجه  وأين  بالدنا؟ 

أجزم بأن هذا التعطيل مقصود.



 158 

أنا والصحافة وربع قرن

بيئات خصبة للفساد

تنوع  خالل  ومن  الدولة،  جهاز  يف  قرن  ربع  من  ألكثر  استمرت  جتربة  خالل  من 
األنشطة اإلدارية، سواء اإلدارة كعلم، أو إدارة األفراد، أو اإلدارة املالية، أو إدارة املنتج، 
موروثات  أهنا  أعتقد  كثري  كلها وغريها  والتنسيق،  التخطيط  إدارة  يسمى  ما  إدارة  أو 
إدارية تتعاقب عليها قيادات، وال أظن أهنا قيادات؛ ألن القائد يف مؤسسته أو يف منشأته 
جتده قاباًل للتجديد والتحديث، ولكن مبدأ »مكانك رس» هو ديدن املسؤولني والقادة 
بعلم  جهله  من  إما  نابع  وهذا  بخطوة،  خطوة  سلفه  يتبع  فهو  اإلدارية؛  األجهزة  يف 
اإلدارة، وهو ما أعتقده بنسبة تتجاوز 80 باملائة، وإما أنه موروث وظيفي من أسفل 
إىل أعىل وال يمكنه - أو هو ال يريد - التجديد واألخذ بنظام اإلدارة الصحيح، وهذا 
ما نعايشه يف واقع إداراتنا احلكومية، وقد يكون سبًبا لتأخري إنجاز املعامالت، وعذًرا 

هلؤالء القادة »اساًم« يف استمرارية )بريوقراطية).
 يا أخي، الوظيفة باب رزق قبل أن تكون واجًبا ومهمة عمل، هذه اإلجابة فعاًل 
أن  فيه  ذكر  احلكومي،  املوظف  إنتاجية  مقدار  عن  بحث  عمل  عندما  ذاكريت  أعادت 
املوظف احلكومي يعطي إنتاجية بمقدار 20 باملائة من مهام وظيفته، والباقي موزع بني 
التليفونات، واجلرائد، ومقابلة األصدقاء، ومدارس األوالد والبنات، وأهم من ذلك 

طلبات »أم العيالن«. فعاًل نحن يف حاجة إلعادة مفاهيمنا اإلدارية ... واهلل املوفق.

صحيفة اليوم
1433/8/29 هـ 
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من املؤسف أن نرى العديد من اجلهات احلكومية مل حيدث هبا أي تنظيم أو إعادة 
تنظيم لإلدارة، ولألشخاص، وللنامذج، ولتحليل مهامت كل وظيفة وواجباهتا؛ لذا من 
ا ضياع األموال وضياع الوقت، بل انتشار الفساد اإلداري واملايل، وازدياد  السهولة جدًّ
الرشوة، واعتقاد الطرف اآلخر أن األمور ال حتل إال بالواسطة، سواء واسطة املال أو 

واسطة فزعة ابن العم والقريب والصديق، وهكذا توكل األمور لغري أهلها.
أحدهم أجاب متعجًبا عندما سألته عن تطوير إدارته وقبل ذلك تطوير نفسه: ماذا 
تريد مني؟ أن أدخل معهًدا لتعليم اإلدارة؟ أم تريد أن نرسح املوظفني من وظائفهم 
بسبب تطبيق اإلدارة احلديثة ...؟ يا أخي الوظيفة باب رزق قبل أن تكون واجًبا ومهمة 

عمل ...
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وليُّ أمرنا ... أُمَّة في قلب رجل

خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، نقوهلا بكلِّ وفاء ووالء: نعم 
نحن نحبك وندين لك بالوالء والطاعة، وهذا مبدأ ورثناه عن آبائنا وأجدادنا بطاعة ويلِّ 
األمر وحمبَّته، وبحمد اهلل وفضله يستمر هذا الوفاء هلذا البيت السعودي ملئات السنني 
ث عن املرشوعات العمالقة  ... نعم لقد أحببت شعبك فبادلك حبًّا ووالًء ... لن أحتدَّ
من اجلامعات، ومراكز البحوث، والطُّرق، واملستشفيات، ومشاريع اإلسكان، وغريها 
كثري ... لن أحتّدث عن عالقة بالدنا بكافة دول العامل، وهذا االحرتام الذي حتظى به 
هذه البالد، فهي إشعاع خري وعطاء لبثِّ روح التآخي واللقاءات بني األديان واملذاهب 

وامللل. 
لن أحتّدث عن األمن الذي تعيشه بالدنا، بينام نرى ما حولنا من متغرّيات أهلكت 
احلرث والنّسل، كل هذه سوف يشهد لك هبا التاريخ، وها هي ثمراهتا نحصدها يوًما 

بعد يوم. 
ولكن هيمني يف هذا املقام توثيق البيعة، وال أقول جتديد البيعة؛ ألّن البيعة بفضل اهلل 
مستمرة وهلا جذورها منذ بداية الدولة السعودية األوىل، ولكن هيمنا أنَّ هذا الشعب 

صحيفة الجزيرة
1433/7/1 هـ
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يزداد ارتباًطا ووالًء يوًما بعد يوم، بل إنَّ هذا األمن مع املحبة أصبح حديثنا الذي جيب 
أن نحافظ عليه، فال حياة بدون أمن، وال حياة بدون تطبيق الرشيعة املحّمدية، وال حياة 
بدون أن يكون لذلك محاة حيرسون هذه املعطيات اإلهلية، فبالدنا بالد الرسالة وبالد 
احلرمني الرشيفني ... فبفضل اهلل - ثم بفضل هذه الدولة الرشيدة - يأيت احلاج واملعتمر 

من كافة بقاع األرض ويذهب إىل بالده يف أمن وسالم ورغد عيش واستقرار. 
يناها من أجدادنا. هذه نعم من واجبنا أن نغرسها يف عقول أبنائنا كام تلقَّ

حفظكم اهلل وأدام عزكم ... 
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رحم اهلل األمير نايف

ڄ    ڄ ڄ   ڃ  احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما نقول إال كام قال الصابرون: ﴿ 
لدينك ومليكك  أحببناك كام كنت حمبًّا ووفيًّا  لقد  لفقدك ملحزونون.  إننا   ،﴾ ڃ 
فبفضله  السنني. واحلمد هلل  الوطن طوال عرشات  ووطنك. كنت األمني عىل هذا 
بالدنا بالد األمن والرخاء، بالدنا بالد الوفاء واملحبة، بالدنا مرضب املثل يف األمن 
ميزان  به يف  ما قمت  نايف، وأسكنك فسيح جناته، وجعل  يا  اهلل  واألمان، رمحك 
حسناتك. ما أصعب الفراق وأشده خصوًصا عىل من كسب القلوب بمحبته وعاش 
عن  عرفناك  وقد  الفراق!  أصعب  ما   ... البالد  هذه  ألمن  وحامًيا  وأًخا  والًدا  بيننا 
قرب وكنت رمًزا لرجل األمن األول، سواء يف بالدنا أو خارج البالد ... احرتمك 
داخل  األثر  أبلغ  وتوجهاتك  ومشورتك  ورأيك  لكلمتك  وكان  والداين،  القايص 

البالد وخارجها.
الرشيفة،  النبوية  السنّة  منهج  عىل  حريًصا  كنت  األبرار،  من  وجعلك  اهلل  رمحك 
وكنت وراء الكثري من اإلنجازات هلذا العمل املرشف، رمحك اهلل وأثابك خري اجلزاء 
عىل ما قمت به من ختطيط وتنظيم وتنفيذ لكافة وجوه األمن يف هذه البالد حتَّى ننعم 

صحيفة الجزيرة
1433/7/30 هـ
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لنبأ  البالغ  ننام يف أمن وأمان، يعلم اهلل األثر  الفضيلة؛ كنت من يسهر ألجل أن  هبذه 
فقدك، ولكن نقول: أمانة ردت لصاحبها؛ فاحلمد هلل عىل قضائه وقدره، والعزاء مرفوع 
وإخوانه،  نايف  بن  سعود  الغايل  واألمري  الكرام،  وإخوانه  الرشيفني،  احلرمني  خلادم 
ولألرسة امللكية الكريمة، ولنا - أبناء هذه البالد - داعني اهلل جلَّت قدرته أن جيعلك يف 

الفردوس األعىل من اجلنة، وأال حيرمك األجر والثواب.
احلمد هلل أواًل أخرًيا، وصىلَّ اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلَّم.



 164 

أنا والصحافة وربع قرن

سلمان الخبرة ... والمقدرة

قرار حكيم من رجل الدولة األول، حيث أصدر أمره الكريم بتعيني األمري سلامن بن 
عبدالعزيز نائًبا لرئيس جملس الوزراء وليًّا للعهد وزيًرا للدفاع. إهنا مسؤوليات مهمة، 
لكن يبقى لألمور املهمة الرجل ذو اهلمة واملقدرة. لقد جاء القرار واجلميع ينتظره؛ ألن 
سلامن وخرباته املرتاكمة يف خدمة هذا الوطن الغايل كلها تصبُّ يف النفع العام، فمن 

إمارة الرياض خلمسني عاًما، ثم إىل وزارة الدفاع، واآلن والية العهد.
إن األمري سلامن استطاع أن جيعل من مدينة الرياض أكرب وأفضل عاصمة يف الرشق 
األوسط؛ فهو بحقٍّ مهندس هذه النهضة الشاملة لعاصمة بالدنا، حتى أصبحنا نفاخر 
بعاصمتنا الغالية، سواء يف تنفيذ اخلدمات أو شق الطرق أو إنشاء املستشفيات العلمية، 
كام نجد الرياض خليَة نحل يف مشاريعها كافة. ومع ذلك كان هلذا الرجل مواقفه التي 

ال ُتنسى يف أعامل اخلري ومساعدة املحتاجني داخل اململكة وخارجها. 
لقد كسب األمري سلامن حمبة اجلميع وثقتهم بام يقوم به من أعامل وجهود، إىل جانب 
أنه رجل الصحافة األول، وكام قال أحد األدباء الصحفيني: »كان األمري سلامن يقرأ 
صحفنا ويبدي مالحظاته حتى قبل أن نقرأها«. واهتاممه - حفظه اهلل - بتاريخ بالدنا 
م  يعلمه اجلميع، حتى استطاع أن جيمع كل ما له عالقة بتاريخ هذه البالد، ونجده يكرِّ
أصحاب املكتبات ومن يقدم له أي وثيقة أو خمطوط أو تاريخ هيم الوطن، وكثرًيا ما 

صحيفة الجزيرة
1433/8/3 هـ
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يقوم بالتعليق عىل بعض األحداث التارخيية، ونجد يف تعليقاته العلم الغزير واملعرفة 
بأدق األمور؛ لذا نجد أن دارة امللك عبدالعزيز ومكتبة امللك فهد والعديد من املكتبات 

احتوت الكثري من هذه املخطوطات والوثائق التي نعتز هبا.
كام أن أمرينا - حفظه اهلل - مثال للموظف املحافظ عىل وقته الرسمي؛ فتجده يف 
مكتبه يأيت مبكًرا، ويستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي للدولة، إىل جانب لقاءاته خارج 
أوقات الدوام، وكان اهتاممه بالعلامء وحفظة كتاب اهلل من األمور ذات األولوية لدى 

سموه الكريم. 
لقد جاء قرار خادم احلرمني الرشيفني بتعيني األمري سلامن وليًّا للعهد، واألمري أمحد 
بن عبدالعزيز وزيًرا للداخلية يف مكانه املناسب، وهو ما جعل اجلميع يشكرون خادم 

احلرمني الرشيفني؛ حيث إن األمري سلامن واألمري أمحد خري خلف خلري سلف. 
نرجو اهلل الكريم أن يوفقهام يف خدمة الدين واملليك والوطن. 
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الرهن العقاري ... أم رهن الرقاب؟

الدولة - أعزها اهلل - عندما تريد إصدار أي قرار له مساس مبارش باملواطنني، فإهنا 
ال تتعجل بالتنفيذ والتطبيق حتى تتضح الرؤية اإلجيابية السليمة ملصلحتهم. وهذا حال 
قرار الرهن العقاري وما يتبعه من أنظمة، فمن عاديت - وقد تكون هذه العادة من أمثال 
عقدة اخلواجة - أن أي قرار مصدره من خرباء االقتصاد ال بد أن أبحث عن أسبابه 

وأهدافه.
الرهن العقاري وما يتبعه من أنظمة ما هو إال وسيلة ملشاركة املواطن يف حل أزمة 
هذه  مثل  يف  ووجدوا  الوضع،  أعياهم  قد  بالدنا  يف  االقتصاد  خرباء  إن  بل  السكن، 
لة  األنظمة السبيل األرسع حلل هذه املشكلة. وال أعتقد أن هذه اآلراء االقتصادية مكمِّ
إنني  إذ  العقاري؛  التنمية  صندوق  ودعم  اإلسكان  وزارة  إنشاء  عند  السامي  للقرار 
أتوقع أن يصاحب تطبيق القرارات الكثري من املشكالت يف الوقت الذي نحن فيه يف 

أمس احلاجة إىل عدم إثارهتا. 
املواطن  حساب  عىل  ذلك  يكون  أال  فيجب  السكن  مشكلة  حل  اهلدف  كان  وإن 

بإدخاله خالل قنوات اقتصادية مظلمة.
الرهن العقاري - خصوًصا يف وقتنا احلارض - خطر جيب إيقافه وعدم تطبيقه؛ ملا 
سيتسبب فيه من زيادة أسعار العقار، وسيتضاعف عدد القضايا التي ستحول للمحاكم 

صحيفة اليوم
1433/8/17 هـ 
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واإلدارات ذات العالقة؛ مما سيزيد التكلفة عىل الدولة يف سبيل حل املشكالت التي 
ستنشأ من هذا القرار.

ال نريد أن نكون رهنًا للبنوك، وال رهنًا ملؤسسة النقد، وال رهنًا لوزارة املالية، وال 
التجربة كام حصل يف الواليات املتحدة  رهنًا ألي أحد، لن نحرم من منازلنا ونعيش 

األمريكية )هوم لس(.
دولتنا ووالة أمرنا - أعزهم اهلل بالطاعة - أهل خري ودعم ومساعدة، بل إن نظرة 
ويل أمرنا - أطال اهلل يف عمره - دائاًم وأبًدا للبحث عن مصلحة املواطن، وليس إدخاله 

يف شبكة مالية ال يعلم أخطارها ونتائجها إال اهلل - سبحانه وتعاىل. 
عليه  وأمينة  الدولة هي حارسه  وأن  والنعمة،  الرخاء  تعود عىل  بالدنا  املواطن يف 
دون  املواطنني  من  األموال  مجع  مهها  ببنوك  رقابنا  تربط  أن  يعقل  هل  أمواله،  وعىل 
البنوك السعودية وهي  البنوك يطلق عليها  النظر إىل ما سوف يلحق به وبأبنائه؟ هذه 
أبعد ما تكون عن املواطن السعودي وعن مهومه، فليس هلا أي دور اقتصادي يف تنمية 
الوطن وتطويره، بل هي املنفر الرئيس للمقاولني الذين تعتمد عليهم الدولة يف تنفيذ 
املرشوعات الضخمة التي تعود باخلري عىل املواطن والوطن، وهي السبب يف هروب 
املقاولني، وليس ذلك فقط ألن احلبل قد انفرط بعد أن أخذت يف تقرير ما حيلو هلا من 

أخذ الفوائد، ووضع الرشوط التي تراها مناسبة هلا، مع غياب مؤسسة النقد.
النظام سيدخل الدولة وأجهزهتا يف متاهات نحن يف أمس احلاجة لتالفيها.

 كنت أمتنى من رجال االقتصاد - خصوًصا من ينظرون للسلبيات قبل ما يعتقد أنه 
إجيابيات - أن يوضحوا نتائج هذه القرارات أخرًيا، وإن أردنا أن نحل مشاكلنا فيجب 

أال نعلقها عىل مصلحة املواطن فُتضيع اليد اليرسى ما تنفقه اليد اليمنى.
نريد من اخلرباء أخذ إجازة صيفية، لعل اهلل يرصفهم عن رهن رقابنا، ومعرفة أننا 
لسنا يف أمريكا أو أوروبا يف ظل هذه األمة املرتابطة، التي لو اشتكى منها عضو تداعت 
له باقي األعضاء بالسهر واحلمى، جيب إعادة النظر والرتوي يف تطبيق النظام، وبإذن 

اهلل سيكون لوزارة اإلسكان والصندوق العقاري فيها اخلري الكثري.
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شاي ... على كورنيش جدة

ا يصنعون ويبيعون الشاي عىل كورنيش جدة، واهلدف القضاء  عرشون شاًبا سعوديًّ
أمانة جدة عىل وضع أكشاك بشكل  الدخل، وطلبهم أن توافق  البطالة، وحتسني  عىل 
إىل  الشاي(  وورق  سكر  وعلبة  شاي  )علبة  بضائعهم  حيملون  يوم  كل  ألهنم  منظم؛ 
منازهلم. نقف احرتاًما وتقديًرا هلؤالء الشباب عىل جهودهم ومثابرهتم من أجل لقمة 

العيش، وهم مرضب املثل لكافة السعوديني بطلب الرزق احلالل.
أو  الثانوية  السعودي - وقد يكون لديه شهادة  الشاب   ألنه من الصعب أن ترى 
حتى شهادة جامعية - وهو ينادي )شاي ... شاي( ومع االحرتام؛ ألجل أنه يبيعه لغري 
السعودي، الذي استقدم من اخلارج ولديه وظيفة وضامن صحي ومزايا ال يملكها بيَّاع 

الشاي.
منظر الشاب السعودي - يف دولة من أغنى دول العامل - وهو هيرول ومعه كأس 

الشاي ليبيعه للسياح يف كورنيش جدة منظر غري مالئم هلذا الوطن.
ولكن  الشباب،  وضع  رنا  قدَّ أننا  شك  ال  اخلرب  هذا   )MBC( حمطة  نرشت  عندما 
ساءنا أال جيد هذا الشاب وظيفة، سواء يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص، وأعتقد 
أن اضطراره لبيع الشاي هو آخر ما وجده من معاناة لطلب الرزق. إن أردنا أن ننظر 
للجانب الوطني جتاه هؤالء الشباب فلنسأل: أين دور القطاع اخلاص؟ وأين دور وزارة 

صحيفة اليوم
1433/8/20 هـ 
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العمل؟ وأين دور حقوق اإلنسان؟ واألخرية أهم ألهنا تعرف مقدار دخل السعودية 
من البرتول، وتعرف أن السعودي ليس دوره ومهمته يف هذه األرض املباركة أن يبيع 

الشاي عىل كورنيش جدة أو كورنيش الدمام أو اخلرب أو القطيف أو أي مكان ... 
ومع اعتقادي أن احللول بعيدة، فالذي نرجوه من أمانة جدة وأمانة الدمام أن تقوم 
فوًرا ببناء أكشاك هلؤالء الشباب، وأن تقوم وزارة العمل بمنحهم مكافأة مالية ألجل 

مساعدهتم.
وقال لك:  الشباب عن عمله؟  أحد هؤالء  لو سألت  يسمع«:  أذن من  »مهسة يف 

عميل بياع شاي. هل تزوجه ابنتك؟
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مياه األحساء تحت الخطر

بتكليف من األمري عبداملحسن بن جلوي - أمري املنطقة الرشقية  - أنا وبعض 
أطيل يف رشح  لن  املهم  العشوائية،  اآلبار  لبحث مشكلة  هنا لألحساء  توجَّ املسؤولني 
نتائج هذه اللجنة، ولكنها توصلت إىل أن هناك عرشات األلوف من اآلبار العشوائية.

وحتى يسهل عليكم معرفة »عشوائية«، فإن صاحب املزرعة أو أصحاب هذه املهنة 
- وهم بعدد شعر الرأس - يستخدمون كفرات سياراهتم بتحويلها لتصبح بدياًل عن 
باملياه  الرضر  الذي أحلق  الشكل  مزارع األحساء هبذا  اآلبار، وهكذا جتد معظم  حفر 
الزراعية إىل جانب مياه الرشب ... املثال اآلخر - ولألسف - أن بعض أهايل األحساء 

قاموا بحفر آبار يف منازهلم، ويقومون بضخ مياه الرصف الصحي »املجاري«.
أرامكو  رشكة  من  وتشتكي  أهلها،  بعض  ترصف  من  تشتكي  فعاًل  األحساء  إن 
وحسب  اعتقادي  ويف  الرشب،  ملياه  املتكررة  األزمات  هذه  من  وتشتكي  السعودية، 
خربيت فإن األحساء وقراها حتتاج إلنشاء حمطة حتلية خاصة هبا، سواء يف العقري أو يف 
اجلبيل، وهي كذلك يف حاجة ماسة لعمل خطوط وحمطات جديدة من حقل ويسه داخل 

هذه اآلبار، وبذلك ختتلط مياه املجاري امللوثة مع مياه الرشب داخل باطن األرض. 

صحيفة اليوم
1433/8/23 هـ 
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واملثال اآلخر - وهو أدهى وأمرُّ من اجلميع - قيام رشكة أرامكو بضخ املياه العذبة 
داخل آبار البرتول ألجل االستفادة من كثافة البرتول وارتفاعه لألعىل، هذه نتائج قبل 
ما يزيد عىل ربع قرن، وإليكم – حفظكم اهلل – آخر ما وصلنا إليه: إن مجيع آبار اهلفوف 
واملربز ملوثة جرثوميًّا )يعني غري صاحلة للرشب( وحتى يف الزراعة جيب احلذر منها. 

إًذا أين البديل ملنطقة سلة الغذاء قدياًم؟ وقد يرتاجع القلم وهتطل دموعه إن قلت 
وحتى حديًثا؛ ألن األحساء فعاًل تشتكي من ترصف بعض أهلها، وتشتكي من رشكة 
اعتقادي  ويف  الرشب،  ملياه  املتكررة  األزمات  هذه  من  وتشتكي  السعودية،  أرامكو 
وحسب خربيت فإن األحساء وقراها حتتاج إلنشاء حمطة حتلية خاصة هبا، سواء يف العقري 
أو يف اجلبيل، وهي كذلك يف حاجة ماسة لعمل خطوط وحمطات جديدة من حقل ويسه، 
وهو املصدر الوحيد، هذا إذا سلم من ترصفات البعض، كذلك عىل رشكة أرامكو التي 
ثالثية، وتقوم  تنقية  إىل  لدهيا  التنقية  كافة حمطات  أن حتول  املشكالت  تسببت يف هذه 
بضخها إىل هيئة الري والرصف كذلك، ونتيجة لألرضار التي سببتها هلذا البلد أرى أن 

تلزم بعمل حمطات حتلية تعوض ما تسبَّبت يف إتالفه من مياه األحساء.
املستويات، وسوف تواجه  ما مل يكن هناك تدخل من أعىل  املشكلة سوف تستمر 
األحساء وقراها املزيد من املتاعب ... هذا ما أراه من واقع خربيت السابقة كمدير عام 
األحساء  وأمهية  األزمة  ولكن  البعض،  ُيريض  ال  كتبته  ما  يكون  وقد  املصلحة،  هلذه 

تلزمنا، ولو عىل غضب من غضب ... واهلل املوفق ...
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الوزير... يعتذر

امتطيت ناقتي األمريكية متجًها إىل العارض )الرياض( عاصمة بالدنا، التي نفتخر 
هبا وبتطورها اهلائل الذي فاق كل اخلطط والتوقعات. 

كان هدف سفريت عمل خدمة إنسانية )لقريتي(، بل مدينتي الغالية روضة سدير، 
وهي التي عناها الشاعر بقوله:

لقـد زادين مرساك وجـًدا عىل وجـديأال يـا صبـا نجـد متى هجـت من نجـدي

السفر  رفيق  )وراجو( - واألخري  أنا  الوزارة حاولنا جاهدين  بوابة  عندما وصلنا 
وبالذات السفرات البعيدة - أن يسمح لنا بإدخال سيارتنا والوقوف يف موقف الزوار، 

ولألسف مل يسمح لنا؛ ألنه أصاًل ال يوجد موقف للزوار. 
من  جمموعة  أمامي  وجدت  الوزير  معايل  مكتب  إىل  الدخول  أردت  عندما  املهم 
حراس األمن، سألتهم املوافقة بالصعود إىل مكتب معاليه، ولكن وبعد عدة اتصاالت 
أطراف  بمدِّ  البداية  يف  السالم  كان  الوزير،  مكتب  مدير  مساعد  ملقابلة  املوافقة  متت 

األصابع وهو جالس مل يقم من مكتبه، ومل يتلطَّف بكلمة تفضل اجلس. 
ومن فضل اهلل أن أحد اجلالسني معه كان يعرفني، وجزاه اهلل خرًيا بلطفه وكلامته 
ت أسلوب ومنهجية مساعد مدير املكتب ... قلت له: لو سمحت أريد  الطيبة التي غريَّ

صحيفة الجزيرة
1433/9/9 هـ
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مقابلة معايل الوزير. كان اجلواب فوًرا: معاليه يف اجتامع، ويمكنك االتصال بنا بكرة 
أو بعده و)نشوف(، قلت له: »يا أخي أنا جاي من املنطقة الرشقية، لو سمحت قبل كل 

حاجة عطني كأس ماء، واطلب يل فنجال قهوة )اهلل يغني احلكومة(،
يا أخي أنا جاي أعطي وليس آخذ، خذ واقرأ كتايب ملعاليه، وفيه تربعي بمليون ريال 
واألرض يف حالة عدم توفرها لدى البلديات يف مدينتي روضة سدير، هذه املدينة التي 

تشتكي من إمهال هذه الوزارة بشكل ال يقبل 
هذه  أداء  عن  »متعيجزة«  أو  عاجزة  الوزارة  كانت  وإن  مواطن،  أي  يرضاه  وال 

اخلدمة، فنحن أبناء الروضة لن ننتظر أكثر مما انتظرنا. 
عندما قرأ سعادة مساعد مدير املكتب اخلطاب تغرّيت حالته األوىل، وطلب بجانب 
البارد ... واستأذن وذهب، وال أعرف أين ذهب، هل هو ملعايل  القهوة الشاي واملاء 

الوزير أو لنائبه أو ملدير مكتب معاليه؟ 
املهم أنني مل يؤذن يل بمقابلة معاليه؛ ألنه يعتذر عن املقابلة النشغاله. 

من  تليفونيًّا  اتصااًل  وتلقيت  اخلرب،  الغالية  مدينتي  إىل  ورجعت  ناقتي  امتطيت 
الصديق الذي قابلته يف الوزارة، قائاًل: إن الوزارة تعتذر عن قبول تربعك وتعتذر عن 
تنفيذ هذه اخلدمة؛ ألن خططها اخلمسية - أو قل خططها خلمسني سنة مضت ومخسني 
ع بامله  سنة الحقة - ال تتضمن عمل هذه اخلدمة يف روضة سدير، هذه حال من تربَّ

وأرضه؛ إًذا ما هي حال اآلخرين؟ 
وقد تسألني: من هي هذه الوزارة ومن هو هذا الوزير؟ 

أترك اإلجابة؛ لعل أحد أصحاب القرار يتصل يب. 
يا رب لطفك.
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إقليم سدير... وسنة الجفاف

الياممة، وحيده شاماًل  أقاليم  أكرب  نجد، وهو  الواقعة وسط  املنطقة  إقليم سدير هو 
اجلبال املطلة عىل روضة السبلة، ومن اجلنوب وادي العتك، ومن الغرب جبال طويق، 
ومن الرشق جبل جمزل ... املهم أن هذا اإلقليم تزيد مساحته عىل أربعني ألف كيلومرت، 
وبه ما يزيد عىل ثالثني مدينة، بخالف اهلجر، ومجيع هذه املدن تعتمد - بعد اهلل - يف 

اقتصادياهتا عىل إنتاج التمور. 
واليوم واحلمد والشكر هلل، فإن هذه املنطقة تواجه أزمة شديدة يف نقص مياه الرشب 
ومياه الزراعة، والذي يؤسف له أننا يف هذه املنطقة - ومنذ ما يزيد عىل ثالثني سنة - مل 
نشهد أي مرشوع ذي أمهية ملياه الرشب والرصف الصحي واملياه الزراعية، رغم علم 
املسؤولني وتعاقبهم عىل الوزارات، رغم أمهيتها التارخيية واالجتامعية، ورغم حاجتها 
إىل العديد من مشاريع مياه الرشب والرصف الصحي والسدود وحفر اآلبار وحمطات 
الصغرية من خططها،  املدن  تغفل  أن وزاراتنا وبرامج خططنا  الغريب  التحلية. ومن 
الكبرية رغم أن تطويرها وتنميتها هي صامم األمان للمدن  املدن  الرتكيز عىل  ويكون 
الكبرية؛ لذا نجد اهلجرة تزداد من املدن الصغرية إىل املدن الكبرية، وهذا زاد من تفاقم 

مشكلة االزدحام واملرور والسكن واألزمات املختلفة يف املدن الكبرية. 

صحيفة الجزيرة
1433/10/5 هـ
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السنة  هذه  وسميت  1135هـ،  سنة  بتارخينا  ذلك  يذكرين  اهلجرة  إىل  نأيت  وعندما 
اآلبار، وجال  البوادي، وغارت  القحط والغالء، وهلكت  اشتد  )سنة سحي(، وفيها 

أهل سدير إىل الزبري والبرصة والكويت والعراق واألحساء، ويقول شاعرها:
شــريـدة فثلـث  أثالًثــا  النــاس  يالوي صلـيب البـني عـار وجـــايعغــدا 

مــيت دفـــن  الثــرى  بطـن  إىل  وثلث إىل األريــاف جــال ونــاجـعوثلـث 

هذه حال مياه الرشب، أما املجاري )ولن أقول الرصف الصحي(؛ ألنه ال يوجد إال 
بيارات قد ختتلط بمياه الرشب، واإلقليم مل يعرف مثل هذه املشاريع. 

وهذه حالنا سنة 1433هـ مع توفر املقومات الكافية للمشاريع اهلامة، ولن يوجد 
أهم من املاء والرصف الصحي ومياه الزراعة، إن ما يزيد عىل 80% من أهايل هذا اإلقليم 
يعتمدون بعد اهلل يف أرزاقهم عىل حمصول التمور، وقد َتِلَفت حماصيلهم الزراعية من 

التمور وغريها.
أمام هذه األزمة وأمام دولة تنظر إىل مواطنيها ومعاجلة أي نقص أو خسارة تلحق 

هبم، فإنني أقرتح:
- حفر آبار عميقة، وإنشاء حمطات حتلية لسد النقص املوجود يف كافة مدن سدير.

- إنشاء خزانات تربيد وتنقية، والسامح للمزارعني بأخذ املاء لري مزارعهم.
ثالثيًّا  تنقيته  بعد  الرصف  ناتج  من  واالستفادة  الصحي  الرصف  مشاريع  تنفيذ   -

لألعامل الزراعية. 
- إنشاء سدود جديدة؛ حيث إن املنطقة بحاجة إىل إنشاء عرشة سدود.

اهلل  وبإذن  اهلامة.  املشكلة  هلذه  النظر  يف  يتأخروا  لن  الذين  األمر  لوالة  الشكر  ثم 
تكون سنتنا سنة )رجعان سحي(، وهي سنة 1139هـ، حيث كثرت األمطار والسيول، 

ورخصت األسعار، وانتهى جدب سنة )سحي(.
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مطار سدير اإلقليمي )متى؟(

قبل نصف قرن، هبطت طائرتنا الداكوتا يف مطار مدينة املجمعة، وربام هذه السنة 
التي تسابق  املدينة  املطار هنائيًّا، هذه  باملجمعة؛ نظًرا إلغالق  كانت آلخر طائرة هتبط 
الرياض، وزادت أمهية هذه  الثانية يف منطقة  الزمن يف تطورها حتى أصبحت املحطة 
من  قرهبا  واحد  بعقد  ترتبط  كلها  سدير  إقليم  يف  مدينة  ثالثني  عىل  يزيد  وما  املدينة 

الرياض.
لذا؛ فهي املتنفس والبعد اإلسرتاتيجي األهم واألقرب لكافة املرشوعات الصحية 
والتعليمية والعسكرية والسياحية، وألهنا حتتضن أكرب مدينة صناعية يف بالدنا، بل يف 
اعتقادي يف كافة بلدان الرشق األوسط، ومستقبل هذه املدينة وما سوف ينشأ هبا من 
إعادة  إىل  احلاجة  أمسِّ  يف  سدير  إقليم  عاصمة  جيعل  التخصصات  بمختلف  مصانع 

ا له. العمل هبذا املطار؛ ألمهيته وللحاجة املاسة جدًّ
رجاء وطلب مرفوع ملقام خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، اللذين 
يدركان متاًما أمهية هذا املطار، ويدركان أن حتقيقه يعترب هدية ألبناء هذا اإلقليم، وكام 
هي عادة والة األمر - أدام اهلل عزهم وحفظهم اهلل ذخًرا لإلسالم واملسلمني - هيمهم 

حتقيق وتنفيذ متطلبات واحتياجات أبنائهم املحبني هلم واألوفياء قدياًم وحديًثا.

صحيفة اليوم
1433/10/25 هـ 
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وألن مخسني عاًما من حرمان هذا اإلقليم واملحافظات املجاورة له تعترب من أشد 
عصب  متثل  التي  سدير  صناعية  وبوجود  واليوم  ونامءها،  املدن  هذه  تطور  يواجه  ما 
الصناعة يف منطقة الرياض، وللزيادة السكانية، وللرغبة يف استقرار أهايل هذا اإلقليم 
وعدم انتقاهلم إىل مدينة الرياض منًعا للكثافة السكانية املتزايدة يف عاصمتنا الغالية، ما 
سبَّب االزدحام املروري والسكاين واستهالك الكهرباء واملاء؛ فإن إعادة تشغيل مطار 
سدير اإلقليمي يعترب من الرضورات امللحة والعاجلة، والذي أعلمه أن مكان املطار ال 

يزال حمجوًزا يف مدينة املجمعة بحيث خيدم كافة مدن سدير واملدن املجاورة.
واهلل املوفق.
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ابن خزيم ... رجل فقدناه

لن أحتدث عن الشيخ حممد بن عبدالعزيز بن خزيم -  وأسكنه فسيح جناته – 
أقول: لن أحتدث عن إنجازاته وحياته العملية؛ فهذه شواهد حية وبإذن اهلل باقية ما دام 

أن أبناءه - وهم أهل لذلك - يكملون هذه املسرية.
 لكن أحتدث عن إنسانية هذا الرجل؛ فقد عرفناه وأرسته الكريمة منذ ما يزيد عىل 
نصف قرن، وكانت منازلنا جماورة لبعضها. بل كان منزله ومنزلنا كمنزل واحد متميًزا 
عالقة  تربطهام  اخلزيم   حممد  والشيخ  والدي   وكان  النادرة،  واملحبة  بالعالقة 

األخوة والصداقة.
كان  حكياًم يف قوله وفعله، وكان مدرسة لتعليم األجيال يف الرتبية واألخالق 
ألبنائه،  واملحب  الناصح  الوالد  بمثابة  لنا  كان  اآلخرين،  وتقدير  االحرتام  عىل  املبنية 
كان عندما ينصحنا يف أي أمر نجد منه اهلدوء والسكينة والقدرة عىل إقناعنا بصحة ما 
يقوله، إىل جانب أن هذه العالقة مل تقترص عىل داخل مدينة اخلرب، بل كنا - ومع أرسته 
الكريمة وأرسة الشعوان الكريمة - نخرج يف رحالت برية تستمر أسابيع، فكان الشيخ 
الشعر  يف  وطريف  جديد  كل  منها  نسمع  مدرسة  ووالدي   شعوان  بن  عبدالرمحن 
واألدب والقصص واحلكايات، فالساعات التي كنا نقضيها بينهام ال تزال راسخة يف 

صحيفة اليوم
1433/11/6 هـ 
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أذهاننا؛ فهي حتكي جتارب وخربات رجال كان هلم دور مهم يف هذا املجتمع.
عند  فنجد  واألحساء؛  والقطيف  والدمام  اخلرب  سكان  مجيع  لدى  حمبوًبا  كان  
إقامته أي مناسبة يف منزله العامر أطياف املجتمع، والكل يسعد بلقياه والتحدث معه، 
وكان اجلميع ينظر إىل أخالق وحمبة هذا الشيخ كأهنم أهل املنزل وهو الضيف عندهم، 
النظر واملعرفة بكثري من األمور  تسمع من نربات حديثه وكالمه سعة االطالع وبعد 
البكريية  مدينة  يف  خزيم  آل  مكتبة  دعم  عىل  حرصه  نجد  لذا  والتارخيية؛  االجتامعية 

بالقصيم منذ ما يزيد عىل مخس وثالثني سنة. 
منزله.  يف  أو  عمله  يف  سواء  االستقبال،  وحسن  واالبتسامة  صفته  التواضع  كان 
اجلميع حيب أبا رياض إلسهاماته يف وطنه، وما أكثرها! كان يف مقدمة استقبال أي زائر 
املسؤولني ورجال  التكريم والتقدير من كافة  يلقى  الرشقية، وكان   للمنطقة  كريم 

األعامل.
فلم  سواء،  والدمام  اخلرب  قطاعات  من  لكثري  املؤسسني  أهم  من  رياض  أبا  أعترب 
يبخل بوقته من أجل خدمة وطنه، ونرى اليوم هذه الصورة يف أرسته الكريمة ابتداًء من 
أم رياض وأم عبدالعزيز وأبنائه وبناته، فكل واحد منهم أصبح مثااًل ملحمد بن خزيم 

يف صفاته التي ُيذكر هبا ويقتدى هبا.
ألرسته  وعزاؤنا  جناته،  فسيح  اهلل  وأسكنه  اخلزيم،  آل  وشيخ  شيخنا  اهلل  رحم 

الكريمة وملحبيه ولنا مجيًعا.
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وثيقة عمرها مائة سنة

مرسلة  1333هـ،  سنة  مائة  عمرها  وثيقة  بنا  اخلاص  املتحف  يف  الوثائق  قسم  يف 
من اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، وحتمل اسم وايل نجد وقائدها العمومي 

عبدالعزيز آل سعود.
للملك  التسمية  هبذه  أقرأ  أو  أسمع  مل  أنني  اطالعي،  وحسب  اعتقادي،  ويف 
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - والدارج يف كتب التاريخ وما يتناقله كبار السن وما لدينا 
بروضة  منزلنا  يف  العشاء  طعام  وتناول  بزيارته،  ترشيفنا  بدايتها  كان  مراسالت  من 
سدير، وبضيافة جدنا عبداملحسن بن حممد أبابطني سنة 1326هـ، كانت املراسالت 
وخماطبة امللك عبدالعزيز إما هكذا )عبدالعزيز(، وإما أبو تركي، وإما أمري نجد ورئيس 
احلجاز  ثم ملك  اإلمام،  ثم  نجد وملحقاهتا،  أو سلطان  نجد  وإما سلطان  عشائرها، 
ثم ملك احلجاز ونجد وملحقاهتا، وذلك سنة 1345هـ،  وسلطان نجد وملحقاهتا، 

وأخرًيا سنة 1351هـ ملك اململكة العربية السعودية.
هذه التسميات التي فرضها واقع احلال والزمن كانت حمببة إىل أهايل هذه النواحي، 
وكانت تكتب يف توارخيهم، بل إهنا أصبحت تارخًيا يف ضم بعض املناطق ودخوهلا ضمن 
بالدنا املرتامية األطراف، وكان هلا اعتزاز لدى املواطنني. أما امللك عبدالعزيز فهو رمز 
هذه البلد وموحدها الذي استطاع - بعون اهلل، وصدق النية، وبمواطنيه املحبني له - 

صحيفة اليوم
1433/11/8 هـ 
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أن جيعل اجلزيرة أرسة واحدة متامسكة ومتحدة ال تتأثَّر بأي مؤثرات خارجية هدفها 
إفساد هذه األمة وتشتيت شملها، وأصبح لدى كل مواطن أمن وحدة الوطن وأمن 
لتامسك اجلميع نحو تكوين جمتمع موحد، عاش طوال فرتة  والرمز  اهلدف  وسالمته 
وايل نجد وقائدها العمومي وأبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد - رمحهم اهلل وأسكنهم 

فسيح جناته.
احلرث  أهلكت  حروب  من  ونقرأه  ونسمعه  نراه  ما  ومع  العهد،  هذا  يف  واليوم 
امللك عبداهلل وويل عهده األمري  – بحمد اهلل وفضله، ورعاية واهتامم  نعيش  والنسل 
سلامن - أمة متحدة متامسكة ال تتأثر بام حيصل خارجها، بل حترص عىل أن حتافظ عىل 
نعمة األمن واألمان، وها هو الوطن يشهد كل يوم املرشوعات العمالقة التي تصب 
يف خدمة املواطن، فاحلمد هلل والشكر والثناء هلل - سبحانه وتعايل - ثم لوالة األمر - 

حفظهم اهلل ورعاهم.
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والي نجد وقائدها العمومي ... وثيقة عمرها مائة سنة

حتدث سعادة الشيخ عبداهلل بن حممد أبابطني - صاحب ملتقى عبداهلل أبابطني الثقايف 
امللك  املؤسس  يد  عىل  البالد  توحيد  يوم  الوطني،  باليوم  اململكة  احتفالية  بمناسبة   -
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه وأسكنه فسيح جناته - حيث قال البابطني: امللك عبدالعزيز 
هو رمز هذه البالد وموحدها، الذي استطاع بعون اهلل وصدق النية وبمواطنيه املحبني 
له أن جيعل اجلزيرة أرسة واحدة متامسكة ومتحدة ال تتأثَّر بأي مؤثرات خارجية، هدفها 
وأمنه  الوطن  وحدة  أن  مواطن  كل  لدى  وأصبح  شملها،  وتشتيت  األمة  هذه  إفساد 
وسالمته هو اهلدف والرمز لتامسك اجلميع نحو تكوين جمتمع موحد عاش طوال فرتة 
وايل نجد وقائدها العمومي وأبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد - رمحهم اهلل وأسكنهم 

فسيح جناته.
واليوم يف هذا العهد، ومع ما نراه ونسمعه ونقرؤه من فتن وحروب أهلكت احلرث 
والنسل، نعيش - بحمد اهلل وفضله ورعاية واهتامم امللك عبداهلل وويل عهده سلامن - 
تتأثر بام حيصل خارجها، بل حترص عىل أن حتافظ عىل نعمة  أمة متحدة متامسكة، ال 
يف  تصب  التي  العمالقة  املرشوعات  يوم  كل  يشهد  الوطن  هو  وها  واألمان.  األمن 
خدمة املواطن، فاحلمد والشكر والثناء هلل - سبحانه وتعاىل - ثم لوالة األمر - حفظهم 

اهلل ورعاهم.

صحيفة الجزيرة
1433/11/10 هـ
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بنا  اخلاص  املتحف  يف  الوثائق  قسم  يف  يوجد  أنه  أبابطني  عبداهلل  الشيخ  وأضاف 
وثيقة عمرها مائة سنة 1333هـ مرسلة من اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، 

وحتمل اسم وايل نجد وقائدها العمومي عبدالعزيز السعود.
للملك  التسمية  هبذه  أقرأ  أو  أسمع  مل  أنني  اطالعي،  وحسب  اعتقادي،  ويف 
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - والدارج يف كتب التاريخ وما يتناقله كبار السن وما لدينا 
بروضة  منزلنا  يف  العشاء  طعام  وتناول  بزيارته،  ترشيفنا  بدايتها  كان  مراسالت  من 
سدير، وبضيافة جدنا عبداملحسن بن حممد أبابطني سنة 1326هـ، كانت املراسالت 
وخماطبة امللك عبدالعزيز إما هكذا )عبدالعزيز(، وإما أبو تركي، وإما أمري نجد ورئيس 
احلجاز  ثم ملك  اإلمام،  ثم  نجد وملحقاهتا،  أو سلطان  نجد  وإما سلطان  عشائرها، 
ثم ملك احلجاز ونجد وملحقاهتا، وذلك سنة 1345هـ،  وسلطان نجد وملحقاهتا، 

وأخرًيا سنة 1351هـ ملك اململكة العربية السعودية.
هذه التسميات التي فرضها واقع احلال والزمن كانت حمببة إىل أهايل هذه النواحي، 
املناطق ودخوهلا ضمن  تارخييًّا يف ضم  إهنا أصبحت  بل  توارخيهم،  تكتب يف  وكانت 

بالدنا املرتامية األطراف، وكان هلا اعتزاز لدى املواطنني.
اليوم  اجلدير بالذكر أن ملتقى عبداهلل بن حممد أبابطني سبق أن نظَّم فعاليات عن 

الوطني، وله مناشط ثقافية خمتلفة نظمت بصفة دورية يف روضة سدير وخارجها. 
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ما أصعب الفراق يا خزان الدمام!

ما أصعب البناء! وما أسهل اهلدم! ما ُيبني يف سنة هيدم يف ساعة، وما أصعب الفراق 
لشاهد من شواهد تطور مدينة الدمام!

هذا الشاهد لو سمح له أن يتكلم حلدثنا عن مدينتنا الغالية، كيف كانت؟ وكيف 
هي اآلن؟ هذا الشاهد األشم صاحب الفضل يف إمداد الدمام وكل منزل مدة مخسني 
عاًما باملاء، تتناوله املعاول واملعدات الثقيلة، وجتتمع عليه عدة جهات ألجل التخطيط 
إلعدامه ... وفعاًل يصدر قرار اإلعدام، ولكن - وبعد أن سبق السيف العذل - مل نجد 
املحامي ... لكنه أراد الدفاع عن نفسه بأن يسجل يف تارخيه أن ما شيده األوائل يبقى 

ذكرى، لو تكلم لنا هذا الذي أصبح رماًدا بعد عني لقال لنا: ما هكذا تورد اإلبل. 
من  قطع  إال  هي  وما  الناس،  أعني  عن  وبعيًدا  هبدوء  هيدم  أن  اجلميل  رد  وأبسط 
األغطية حتفظ بعًضا من مكارم هذا اخلزان ... أما هدمه هبذه الصورة غري املقبولة فإن له 
تأثريه التارخيي لرجال كان هلم الفضل يف تشييده، أمثال األمري املحبوب عبداملحسن بن 
جلوي، ومؤسس هذا املرفق العام الشيخ عيل بن حسن اهلديب، الرجل الذي اتصف 

بالقيادة الناجحة وباهلدوء والتمعن يف اختاذ القرارات املناسبة يف األوقات املناسبة.
هذا اخلزان يذكرنا برجل كان مرشًفا ومتابًعا للمرافق العامة ومشاريعها، ذلك هو 

الشيخ محد املبارك - رجل املهامت الصعبة، وأحد رواد املنطقة الرشقية.

صحيفة اليوم
1433/11/27 هـ 
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واحلفاظ  صيانته  عىل  أرشفوا  سعودي  وغري  سعودي  بشباب  يذكرنا  اخلزان  هذا 
رنا بأن أمهيته ودوره يف مدينتنا كان كبرًيا  عليه طوال عرشات السنني. هذا اخلزان يذكِّ
الفراق  ما أصعب  يطلق عليه شارع اخلزان.  باسمه فكان  الشارع  فقد عرف  وعظياًم؛ 

وربع قرن قضيناه ونحن نشاهده ونخدمه!
ا وصلًبا  وألن البناء حتت مظلة الشيخ محد املبارك والشيخ عيل بن هديب كان قويًّ
خزان  وبالش  الدمام  خزان  يكفي  يقول:  ولسان حاله  بعدمها،  أتى  من  وشديًدا عىل 
اخلرب ... ال نريد أن نقيض عىل تارخينا بمعاولنا ... برقية مواساة يا مصلحة املياه )عتبي(.
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مدن سدير وحاجتها للطرق الزراعية

نبارك ملقام وزارة النقل ووزيرها معايل الدكتور جبارة بن عيد الرصيرصي ترسية 
تنفيذ مرشوعات للطرق بثالثة مليارات ريال سعودي. 

وهذه وما سبقها من مرشوعات تعطي داللة واضحة عىل اهتامم هذه الوزارة بتنفيذ 
تعليامت خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، بربط املدن والقرى واهلجر 
والطرق الزراعية ببعضها، وال شك أن يف ذلك - بإذن اهلل - فائدة ومنفعة لكل مواطن، 
بل هو حمور تطور هذه املدن ونامئها يف كل املجاالت االقتصادية واالجتامعية، وبالدنا - 
بحمد اهلل - تنعم هبذه اخلدمة املتميزة؛ مما جعل التنقل بني املدن وبعضها سهاًل ويسرًيا، 

كام أن أعامل الصيانة والتشغيل هلا دورها يف احلفاظ عىل عمر هذه املرشوعات املهمة. 
ونعترب أن توقيع معايل الوزير لتنفيذ هذه املرشوعات نقلة نوعية ومتميزة، باعتبارها 

شملت املدينة والقرية واهلجرة والطرق الزراعية. 
وزارة  خطط  وسالمة  وحسن  السامي،  املقام  من  االهتامم  هذا  ظل  ويف   - واليوم 
النقل وبراجمها - نتوجه بطلب أن تشمل هذه اخلدمات املناطق الزراعية يف مدن سدير 
مثل )العبلة وأوراط(، واحلقول الزراعية احلديثة والقديمة يف كل مدن سدير، حيث إن 
مدن سدير تعترب من أكرب وأهم املناطق توسًعا يف الرقعة الزراعية قدياًم وحديًثا، وتعترب 
مزارع العبلة وأوراط من أكرب مزارع املنطقة، ولكن ينقصها الطرق الزراعية، حيث إن 

صحيفة الجزيرة
1433/12/3 هـ
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إن  بل  وغريهم،  سدير  ألهايل  السياحي  املنتجع  تعترب  وتطورها  بتعددها  املزارع  هذه 
الغالية قد أصبحت مصدًرا من  التي تنقل إىل عاصمتنا  التمور والفواكه  منتجاهتا من 

مصادر الدخل املهم ألهايل سدير. 
وقد يرى معايل الوزير التكرم بأن يقوم جمموعة من أهايل سدير بمقابلة معاليه، ويف 
الوقت املناسب له، لرشح أمهية إنشاء الطرق الزراعية يف هذه املزارع، ومدى احلاجة 

إليها. 
هذه  عليها  تشكر  التي  بجهودها  النقل  وزارة  خدمات  تشمل  أن  إىل  نتطلع  إننا 

املزارع، كغريها يف سائر بالدنا الغالية. 
 واهلل املوفق ...
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رسالة إلى أوباما الجديد

كعادتنا - نحن العرب يف كل جديد - نريد أن نقلب صفحة املايض ... ونريد أن 
ننسى أو نتناسى كل عثرة أو وعد مل ينّفذ، وما أكثر الوعود! ولكنها مواعيد عرقوب 

أوباما وإدارة أوباما.
األمن  جملس  بقرارات  تلقي  أن  استطاعت  دولة  أقوى  برئاسة  فوزك  بعد  نصيحة 
أنت  ها  أقول:  الوسط،  أو  الغرب  أو  الرشق  يريده  ما  ال  تريد هي  ما  ونّفذت  جانًبا، 
تعيش ربيع العرب مع ما فيه من جدب، ونقص يف األموال واألنفس، وترشيد للحرائر 
يقول: ها  والعجائز، وقتل لألطفال، وانتشار جوع ومرض وفقر، وكأن لسان احلال 
هي الطبخة قد قاربت النضوج، وها هي اخلطط األنجلو أمريكية تؤيت ثامرها، وها هي 
قد أينعت عىل حساب جثث أبناء جلدتنا، ما هو رأيك بعد فوزك الساحق؟ هل ال يزال 
احلبل عىل الغارب؟ هل سياسة أنا ومن ليس معي فهو عدو لدود سوف تستمر؟ نحن 

ال نملك إال كل جديد يأيت لنا منك يا أبا حسني أو من جريانك.
نحاول أن نجد لك العذر ونقول: ربام أن أربع سنوات كافية لفهم الدرس، ولربام 
تقول كام قال غريك: )فهمتكم ... فهمتكم(، الصافع ينسى أما املصفوع فينتظر الوقت 
املناسب ... الكل يعتقد أن خارطة الطريق السابقة قد ضلَّت طريق العودة، وتنظر إىل 
خارطة أوباما اجلديد. من املؤكد أنك سوف تزور بالد العرب، وسوف نسمع خطبك 

صحيفة اليوم
1433/12/25 هـ 
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الرنانة وما متتلكه من كريزما عجز أسالفك عنها، ولكن أنصحك هذه املرة أن حتسب 
لكل كلمة هنايتها، وأن تبتعد عن اخلطاب اإلسالمي؛ ألنه فهم الدرس السابق عندما 
زرته يف األزهر وشاركت يف مناسباته الدينية، سواء يف بالدك أو غريها ... أنصحك أن 

تفهم املارد اجلديد وأن تسمع لقوله ...
أنصحك أن تعيد دراسة امللفات القديمة؛ لتأخذ منها العرب، فام أرسع أن تبىَل! وما 
جاهزة  ذهبية  فرص  أمامك   ... كثرية!  فرص  منه  تفوتك  قد  بشكل  تتجدد  أن  أرسع 

هتا. لقطف ثامرها فال تفوِّ
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رحم اهلل مهندس البلديات

برئاسة  املرشوعات  لتطوير  العليا  اللجنة  يف  معه  وكنت  عاًما،  ثالثني  قبل  عرفته 
املالية األستاذ  صاحب السمو األمري عبداملحسن بن جلوي  وعضوية معايل وزير 
الذين  املهندسني السعوديني  أنه من أقدم وأجدر  أبا اخليل، عرفته ويف اعتقادي  حممد 
حممد  بن  عبدالرمحن  املهندس  اهلل  رحم  العمل.  يف  واإلخالص  الوفاء  لوطنهم  أثبتوا 
الشهيل - املدير العام للبلديات يف املنطقة الرشقية، ثم املدير العام للبلديات يف املنطقة 
الوسطى، رحم اهلل شيخ املهندسني؛ لقد كان - وال يزال - يف كل مرشوع وختطيط يقام 
تأخري  أو  إعاقة  أي  نعرف عنه  أداء اخلدمات، ومل  له بصمته، كان حريًصا عىل رسعة 
ألي مرشوع فيه مصلحة املدن والقرى واهلجر التي كانت حتت إرشافنا بمصلحة املياه 

والرصف الصحي باملنطقة الرشقية.
كنت عندما أزوره يف مكتبه يعلم أنني قد خططت للوصول إىل هدف يف احلصول 
للمصلحة،  جديدة  أراٍض  الستحداث  أو  ماء  بئر  أو  رصف  ملحطة  إما  أرض،  عىل 
وأقوهلا وبكل رصاحة: إن هذا الرجل كان شديد احلرص عىل تسهيل كل ما فيه وصول 

اخلدمات للمواطنني.
مع مرور السنني وتوجه كلينا إىل نصيبه يف هذه احلياة، تبقى الذكرى اجلميلة هي 
الرابط األخوي واملحبة يف اهلل - سبحانه وتعاىل ... رمحك اهلل يا مهندس البلديات، ويا 

صحيفة اليوم
1434/1/15 هـ 
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شيخ املهندسني، وأحسن اهلل عزاء أبنائك وأرستك الكريمة وكافة حمبيك، وأنا أحدهم.
بعد  أو  املناقشة  احتدام  وقت  سواء  عايشه،  من  يعرفه  طبع  له  كان  حممد   أبو 
التهدئة، لكنه يف النهاية يبحث عن حسن أداء اخلدمات واختيار املناسب، لقد كانت 
األكفاء،  املوظفني  اختيار  شملت  بل  واخلدمات،  التخطيط  عىل  تتوقف  مل  بصامت  له 

والذين أصبحوا اآلن يف درجات عالية من اإلتقان والعلم وحتقيق متطلبات الوطن.
يف  زارين  كلام  كان  استشاري،  مكتب  لديه  وأصبح  الوظيفة  ترك  بعدما  وحتى 
مكتبي أمتنى خدمته وتقديم ما أستطيع؛ ألجل ما قدمه للمصلحة وخدماهتا من جهود 

ومساعدات، أرجو اهلل الكريم أن جيزيه خري اجلزاء.
ومع مرور السنني وتوجه كلينا إىل نصيبه يف هذه احلياة، تبقى الذكرى اجلميلة هي 
الرابط األخوي واملحبة يف اهلل - سبحانه وتعاىل ... رمحك اهلل يا مهندس البلديات، ويا 
شيخ املهندسني، وأحسن اهلل عزاء أبنائك وأرستك الكريمة وكافة حمبيك، وأنا أحدهم.
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رحم اهلل الشيخ سلطان العويد

إنه نبأ مؤمل، ولكنه بقضاء اهلل وقدره، تويف الشيخ الفاضل سلطان بن محد العويد - 
إمام وخطيب مسجد اإلمام فيصل بن تركي يف مدينة الدمام - هذا العامل الرباين، الذي 
عرفته منذ عرفت والده الشيخ اجلليل محد العويد، فكانت شجرة مباركة أًبا وأًما، وهذه 
النشأة والرتبية جعلت الشيخ سلطان علاًم من أعالم املنطقة الرشقية يف علمه وثقافته، 
ويف خطبه التي كان هلا تأثري بالغ األمهية يف حياة شباب هذه املنطقة، فكان مسجده  
يكتظ باملصلني، وكان له مكانة عالية عند اجلميع للكتيبات واألرشطة التي ينرشها عن 
الدعوة واإلرشاد وصالح املجتمع، ومع أنه مقل يف الكتابة إال أن خطبه وأرشطته كان 
هلا وقع وتأثري بالغ األمهية، وبالذات عند قيامه بالدعوة داخل بالدنا العزيزة وخارجها.
وكان  يتصف بصفات كثرية جعلته العامِل الذي يستمع وينصت للمتحدث معه، 
ًرا وقته للدعوة هلذا  ثم يعطيه جواب العامل بام يقول، وكان  زاهًدا يف هذه الدنيا، مسخِّ
الدين احلنيف، ومما ال شك فيه أن فقد هذا الشاب العامل له أثره عىل طالبه وحمبيه، ولكن 
والقبول  له اخلري  يرجى  العامل  لكل أجل كتاب، واحلمد هلل عىل كل حال، ومثل هذا 
من العزيز الكريم، وإننا لفقدك يا سلطان ملحزونون، وهذا شعور كل من أحبك وما 
أكثرهم! وسيبقى منربك يف مسجد اإلمام فيصل بن تركي شاهًدا لك، ويذكرك بالقول 

الصادق واهلادف. 

صحيفة اليوم
1434/2/18 هـ 
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حسنات  واإلرشاد  الدعوة  أعامل  يف  به  قمت  ما  جيعل  أن  الكريم  العزيز  وندعو 
تستقبل هبا ربك يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، وبإذن اهلل 
أنت صاحب القلب السليم الصادق األمني يف قوله وفعله. عزاؤنا لوالدتك الفاضلة 
التي أنجبت لنا سلطاًنا وإخوانه، وألم أبنائك، وألبنائك، وإخوانك، وأرسة آل عويد 

ڄ    ڄ  يف كافة أنحاء اململكة، ولطالبك وحمبيك، وما نقول إال كام قال الصابرون: ﴿ 
ڄ   ڃ ڃ ﴾. رمحك اهلل وأسكنك فسيح جناته، وهذان بيتان قاهلام ابني معاذ عندما 

سمع اخلرب املؤمل:

هــذا قــدر رب تـجـــال تـعــــاىليا عـــني ال تبكــني باحلــزن يـا عـــني

خــيل دموعـــك بالسعــادة تــالالمــا دام انــه شيــخ خيــدم هل الـــديـن

محًدا هلل عىل قضائه وقدره.



 194 

أنا والصحافة وربع قرن

وماذا بعد الميزانية؟

احلمد والشكر هلل عىل سالمة خادم احلرمني الرشيفني، واحلمد هلل والشكر والثناء 
الدين والوطن، وهي  امليزانية )التحدي(؛ ألجل خدمة  املتوالية وهذه  النعم  عىل هذه 
نعمة نشكر املوىل - سبحانه وتعاىل - عليها يف زمن نرى ونسمع ونقرأ ما حصل لغرينا 
رشًقا وغرًبا، بينام نحن لدينا فوائض نقدية عالية تسخر ألجل مستقبل هذا الوطن الغايل 

ونامئه وتطويره.
وال شك أن وراء ذلك توجيًها كرياًم وقيادة حكيمة، استطاعت أن حتفظ مقومات 
هذه البالد من أي أزمات اقتصادية داخليًّا وخارجيًّا، وأصبحنا دولة االحرتام والقيادة 

والريادة.
ويف ميزانية العطاء واخلري نرى الرتكيز عىل التعليم، والصحة، والبلديات، واملياه، 
من  بداية  األُمة  بناء  ركائز  هي  وغريها  وهذه  العلمي،  والبحث  الصحي،  والرصف 
اإلنسان السعودي وانتهاًء بتوفري اخلدمات، وبناء ابن الوطن هو اهلم األكرب؛ لذا نجد 
قيادتنا احلكيمة َخَطت نحو هذا االجتاه املهم بإنشاء اجلامعات والكليات واملعاهد يف 
خمتلف املدن واملحافظات والقرى واهلجر، وهي بدورها تقوم بإكامل مقومات النهضة 

من بناء اإلنسان، وسالمة التعليم، والرتكيز عىل البحث العلمي.

صحيفة اليوم
 1434/2/18 هـ 
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وأمام هذه املعطيات يبقى اجلانب املهم هو مسؤولية من يقوم بالتنفيذ من مسؤويل 
الدولة بكافة القطاعات ومسؤولية، رجال األعامل واملواطنني، فهذه منظومة متكاملة 

إن حتققت األهداف.
نشاهد أن الكثري من املرشوعات العام املايض قد تعطلت وتأخرت، ومعظمها تم 
سحبه من املقاولني، وأن الفجوة تزداد بني املقاولني واجلهات احلكومية، حتى وصل 
األمر لدى بعض اجلهات إىل إصدار أنظمة ورسوم أحدثت من الرضر واخلسائر املالية 
واملعنوية ما ال تستطيع به هذه اجلهة أن تصلحه؛ بسبب الترسع يف اختاذ قرارات غري 
املؤكد  ومن  احلكومية.  اجلهات  بعض  يف  واالنفرادية  التعسف  جانب  إىل  مدروسة، 
رسعة  يكفل  نظام  وإجياد  للتنفيذ،  املرشوعات  طرح  برسعة  املسؤولني  اهتامم  أن 
شبح  إبعاد  مع  واملقاولني،  املستثمرين  مستحقات  تسديد  ورسعة  وسالمته،  التنفيذ 
البريوقراطية ولغة املكاتب واملكاسب غري املرشوعة وتأخري املستخلصات، وبالتايل بناء 
االعتامدات املالية يف هناية السنة بدون أي فائدة للوطن واملواطن، واملالحظ أن بعض 
اجلهات احلكومية بسبب التعطيل والتسويف تزيد املشكالت اإلدارية، وسوء التنفيذ، 
وتأخري اإلنجاز، وبالتايل تكون ميزانيتها جمرد أرقام ال فائدة منها؛ وهو ما اضطر بعض 
املقاولني للتوقف عن أخذ مشاريع؛ وبالتايل تأخرت مشاريع الدولة وكثرت األخطاء، 

ومل يستفد املواطن من املبالغ املعتمدة ألجله وألجل وطنه. 
يف اعتقادي الشخيص أن الفساد اإلداري، ووضع الرجل غري املناسب أشد رضًرا 
املالية  الرقابة  أجهزة  من  العديد  وجود  رغم  املايل،  الفساد  من  املواطن  عىل  وخسارة 
جديدة  مالية  أنظمة  هناك  تكن  مل  ما  تزداد  الفجوة  فإن  ذكرت  كام  ولكن  واإلدارية، 
وأنظمة للرصف واملحاسبة ومواصفات جيدة حتقق مصلحة الوطن؛ فإن السنة املاضية 
درس للسنة القادمة بإذن اهلل؛ ألجل حتقيق طموحات ورغبات قائد هذه األُمة وويل 
أن  املالية  ميزانية  نتمنى بجانب  الغايل ونامئه،  القرار يف خدمة وطننا  عهده وأصحاب 

تكون هناك ميزانية للرجل املناسب يف املكان املناسب.
فعاًل، أمامنا حتديات، وجيب أن ُنعيد املوازين ألجل نجاح هذه اهلبة الربانية.
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وماذا بعد تشكيل مجلس الشورى؟

د ألعضاء، وُعنيِّ أعضاء جدد. ال شك أن اهلدف من قرار املقام  ذهب أعضاء، وُجدِّ
السامي يصب يف مصلحة املواطن، ويبقى السؤال الذي نسمعه ونقرأ عنه يف أي تشكيل 
م لنا جملسنا املوقر منذ تشكيله حتى اليوم؟ األعضاء الكرام الذين ذهبوا  جديد: ماذا قدَّ
تم  من  كذلك  والوطن؟  املواطن  خدمة  يف  إلنجازاته  سرية  منهم  واحد  كل  قدم  هل 
تعيينهم هل  تم  البالد؟ ومن  وإنتاجية واضحة خلدمة  متيُّز  جتديد عضويتهم، هل هلم 
لوطننا  قدمنا  ماذا  لنسأل  املطاف  نأيت يف هناية  للعمل؛ حتى  أهداف وخطط  د هلم  ُحدِّ

الغايل حتت هذه القيادة احلكيمة، التي مهها األول خدمة الدين والوطن واملواطن؟ 
ونرى  الواقع،  أرض  عىل  إنجازات  لنرى  كافية  أهنا  أعتقد  سنة  عرشين  من  أكثر 
يعانيه  مما  بعًضا  ولو  عالج  قد  فعاًل  املوقر  جملسه  بأن  املواطن  من  واالطمئنان  الرضا 

املواطن والوطن. 
أقصد أن هناك أزمات ومشكالت هي يف زيادة وليس يف نقص. خذ مثاًل البطالة؛ 
أن  العمل، إىل جانب  مليويَنْ عاطل وعاطلة عن  لدينا  أن  الشأن  حيث ذكر أصحاب 
معظم  أن  جانب  إىل  املحيل،  السوق  الحتياجات  مالئمة  غري  التعليم  مستخرجات 
أراٍض هلذه  بسبب عدم وجود  للسحب؛  متأخرة، وبعضها يف طريقه  الدولة  مشاريع 
حتاسب  جهات  لديه  الثاين  ألن  املايل؛  وليس  اإلداري  الفساد  جانب  إىل  املشاريع، 

صحيفة الجزيرة
1434/3/2 هـ
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املعامالت وعدم  تأخر  يتسبب يف  الذي  اإلداري  الفساد  األهم  لكن  من خيون وطنه، 
اإلنجاز، كام أن املجلس مطاَلب بإجياد أنظمة مالية وحماسبية تتالءم مع متطلبات التطور 
والتحديث، ونظامنا املايل حيتاج لدراسة وجتديد يكفل سالمة األداء، ورسعة اإلنجاز 

وتسديد حقوق املقاولني ومحايتهم. 
ا بني أصحاب  كذلك نرى أن نسبة الفقر تزداد يوًما بعد يوم، وهناك فجوة كبرية جدًّ
التي - لألسف -  السكن،  أزمة  إىل جانب  املحدود،  الدخل  األموال وذوي  رؤوس 

تراوح بني فكرة الرهن العقاري ومشكلة عدم توافر األرايض.
عذًرا عىل ما نقول، ولكننا نرى ونقرأ أن جملسنا املوقر بني فرتة وأخرى يطلب بعض 
الوزراء واملسؤولني لبحث مشاكلهم، وال نقول للمساءلة، ولكن ال نرى نتائج لكلتا 
يتفرغ - وخصوًصا أن تشكيلته عىل هيئة  املوقر سوف  نعتقد أن جملسنا  احلالتني. كنا 
جلان - لينزل إىل الشارع؛ لريى ويسمع احتياجات املواطنني، وألجل أن تكون تقاريره 

مبنية عىل وقائع حمسوسة، وليس من خالل مندوبني أو جهات أخرى. 
كنا نتوقع أن تكون هناك أجندة واضحة، يسأل عنها كل عضو يف املجلس بصفة 
شهرية، ماذا حقق من إنجازات؟ ومن حق املواطن أن يرى ويسمع بعًضا من إنجازات 
جملسنا املوقر، وأن تكون القضايا الرئيسية التي هلا أمهيتها مثل )البطالة والفقر واملساكن 
بنا  الرئيسية لدى املجلس. واقعنا وظروفنا وما حييط  والتعليم والصحة( هي املحاور 
يستوجب تعديل برنامج املجلس املوقر وخططه؛ حتى يؤيت الثامر املرجوة منه، وليكون 

داعاًم رئيسيًّا يف حل املشاكل، ولن يعذر عندما نرى هذه املشكالت يف ازدياد مستمر. 
ا، ولكننا - بإذن اهلل - ال نزال نرقب األمل  املعادلة يف هذا الزمن أصبحت صعبة جدًّ

يف جملسنا املوقر.
ونتمنى أخرًيا أن يكون هناك فروع يف مناطق اململكة هلذا املجلس؛ من أجل نقل 
واقع احلال وما يستوجبه من عمل خلدمة هذا الوطن الغايل. وطننا غاٍل علينا، وخدمته 
رشف، وبإذن اهلل - ثم برعاية خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده - إن املستقبل 

القريب حيمل اخلري لكل مواطن.
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األمير محمد بن فهد كما عرفته

بالتوقيع  ليقوم  حارض،  وأمرينا  إال  أسبوعان  أو  أسبوع  فيها  يمر  ال  عاًما  عرشون 
عىل أحد املرشوعات أو عقد جمالس اإلدارة ملصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة 
والرأي  الراجح  العقل  صاحب  املحنك  اإلداري  القائد  األمري  هلذا  ورؤيتي  الرشقية، 
ا أن حيكم ويدير أهم منطقة يف العامل ملدة جتاوزت ربع قرن، هذه املنطقة  السديد كان حقًّ
التي حتتضن اخلليج العريب من شامله إىل جنوبه، وكأهنا العقد املهم عىل بالد الرشق، لقد 

أكسبت قيادته املحبة واالحرتام والوفاء داخليًّا وخارجيًّا.
ر أو أجل أي مرشوع أو طلب ملرشوع يف  مل أذكر يف يوم من األيام أنه اعرتض أو أخَّ
كل مدينة وقرية وهجرة، بل العكس؛ ألن سؤاله لنا أال يتأخر أي مرشوع ... كان حلياًم 
يف مواقع احللم، وشديًدا عندما يرى أن اخلدمة مل تصل ألصحاهبا. عرفت يف هذا األمري 
اجلليل اإلرساع يف حل أي مشكلة مهام كانت كبرية وإن كان ذلك عىل حسابه اخلاص، 

وما أكثر ذلك ولكنه ال حيب نرشها، وينطبق عليه قول زهري بن أيب سلمى:

متـهــــلال جـئــــــته  مــا  إذا  كــأنك تعـطيه الـذي أنت ســائــلهتــــراه 

رجل حباه اهلل بالعقل الراجح والتأين يف كل أمر يستوجب األناة ... والقرار السليم 
والرسيع يف وقته ... رجل عرفناه وأحبَّنا وأحببناه، رجل خترج عىل يد خادم احلرمني 

صحيفة اليوم
1434/3/6 هـ 
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الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز  واستقى احلكمة، وحسن الرأي، وسداد القول 
والفعل من خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

ربع قرن أو تزيد جعلت منه – حفظه اهلل – صاحب خربة ورأي يف كافة متطلبات 
الدولة األمنية، وما هيم الوطن واملواطن ...

ر أو أجل أي مرشوع أو طلٍب ملرشوع  مل أذكر يف يوم من األيام أنه اعرتض أو أخَّ
يف كل مدينة وقرية وهجرة، بل العكس؛ ألن سؤاله لنا أال يتأخر أي مرشوع ... كان 
أنني  أذكر  ألصحاهبا،  تصل  مل  اخلدمة  أن  يرى  عندما  وشديًدا  احللم  مواقع  يف  حلياًم 
يف  وأن  الرشب،  مياه  تسعرية  عن  واختالفها  اآلبار  مياه  تسعرية  عليه  عرضت  عندما 
ذلك خمالف للتسعرية املقررة، كتب عىل مسؤوليته الشخصية عدم املشقة عىل املواطنني، 

واحتساب تسعرية مياه اآلبار بثمن بسيط ال يقارن بتسعرية الدولة.
كان مهه املواطن ومدى ارتياحه، وما مقابلته للجمهور يوميًّا وجملسه األسبوعي إال 
بعًضا من تفرد شخصيته وحسن إدارته ... أخرًيا؛ ال نقول وداًعا يا أمرينا ولكن إىل لقاء 

... وجزاك اهلل خرًيا.
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شهادات يفتح اهلل

الرقابية حني تعدها  الرقابية وغري  أكثر اجلامعات واملعاهد والكليات واهليئات  ما 
ولكنها يف النائبات قليل. 

يف اعتقادي أن أصعب وأعقد مشكلة يف الوطن هي البطالة، والتي تراوح بني وزارة 
العمل ووزارات التعليم والغرف التجارية، والنتيجة بطالة تزيد عن 12% من القوى 
العاملة السعودية يف بلد يعمل به ما يزيد عن سبعة ماليني أجنبي، ويف بلد يعترب من 
أغنى دول العامل يف الثروات واالستثامرات ومشكلتنا أننا حتى اليوم ال نعرف أو نعلم 
من هو املسؤول عن هذه األزمة الوطنية اخلانقة، وقد يكون هذا مطلًبا بريوقراطيًّا هدفه 
التسويف وضياع حتديد املسؤولية وحكاية البطالة أصبحت )سباحني( هلا ما يزيد عن 
عرشين سنة، مع وجود جملس الشورى كان املفروض أن تكون البطالة ومعاجلتها من 
أول مسؤولياته وها هي اجلامعات واهليئات الرقابية واألخرية مهها اجته ملعرفة الفساد 
الفساد اإلداري، والذي يشمل الوطن بكامله؛ لذا ازدادت  املايل وتركت األهم وهو 

البطالة، وسوف تزداد ما مل يكن هناك معاجلة فورية هلذه املصيبة الوطنية اخلطرية. 
خريج  جيد  ال  عندما  أشدها!  وما  الغالية،  بالدنا  يف  بيت  كل  تشمل  أزمة  البطالة 
اجلامعة فرصته للعمل، وتذهب فرحة النجاح؛ ألن الشهادة أصبحت أحد ديكورات 
املنزل، وأصبح هذا الشاب أو الشابة عبًئا عىل الوالدين، فمن املسؤول عن ذلك: هل 

صحيفة الجزيرة
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هو الطالب أو الطالبة؟ أم األهل؟ أم اجلامعة والكليات؟ أم وزارة العمل؟ أم وزارة 
بريوقراطية  أم  املغلقة؟  التجارية  الغرف  أصحاب  األعامل  رجال  أم  املدنية؟  اخلدمة 
ضياع املسؤولية؟ عموًما هي خلطة ووصفة نتيجتها إنتاج أكرب معدل بطالة، خصوًصا 

لدى محلة الشهادات اجلامعية، تعرفون ما هو احلل؟ 
إنه )ختصيص 5% من قيمة أي عقد حكومي لتشغيل العاملة السعودية، مع حتديد 

بة(.  الراتب ضمن كل عقد( )وصفة جمرَّ
 واهلل املوفق. 
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رفًقا بنا يا معالي وزير المالية

يف بالدنا التي أنعم اهلل - سبحانه وتعاىل - عليها باخلريات واإليرادات، وسخر هلا 
حكومة خادم احلرمني الرشيفني؛ ألجل أن تكون الدولة الرائدة يف أمنها، وسالمتها، 
واقتصادها، ويف خدمة الوطن واملواطن يف كل مدينة وقرية وهجرة، وألن من يقوم بام 
ال يقل عن 70% من خدمات البنية التحتية والفوقية هم املقاولون، فهم اليد التي تبني 
وتشيِّد ألجل أن يكون هناك تكامل بني الدولة - أعزها اهلل - وبني املقاولني املنفذين 
البنيان  هلذا  والركائز  الدعائم  أحد  يف  تأثري  أي  أن  فيه  شك  ال  ومما  الدولة،  خلدمات 

املتكامل سوف يؤثر تلقائيًّا عىل اجلميع.
ومن  وإعالمية،  مالية،  جوانب؛  عدة  من  عليه  حتسد  ال  العمل  وزارة  موقف  إن 
ناحية اهتزاز الثقة بقرارات هذه الوزارة، ولكن يبقى أننا نأمل من وزارة املالية - وهي 
احلريصة عىل عدم زيادة النفقات، واحلريصة عىل تنفيذ املرشوعات وعدم تأخريها - 
ومن وزيرها املعروف عنه مبادرته املبادرة برسعة تسديد مستحقات املقاولني، وأرجو 
اهلل أال يرسي قرار وزارة العمل برفع رسوم رخص العامل إىل 2400 ريال، هذا القرار 
الذي مل نشهد له مثياًل يف رسعة إصداره ورسعة تأثريه يف رفع األسعار عىل املواطنني 
أسعار  يف  زيادة  عليه  يرتتب  سوف  وبالتايل  الدولة،  مشاريع  وعىل  املقاولني  وعىل 
التي  املالية  األمور  العجز يف بعض  القرار هدفه سد  اجلديدة وإن كان هذا  املقاوالت 

صحيفة اليوم
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لتطبيقه  ورفض  استهجان  من  القرار  هذا  عن  نتج  ما  لكن  العمل،  وزارة  هبا  التزمت 
وزيادة يف األسعار جتاوزت 20% من قيمة عقود الدولة، سواء يف أجور العاملة أو يف 
زيادة أسعار املواد، سوف يؤثر تأثرًيا مبارًشا عىل االعتامدات املالية للمشاريع القائمة 

واملستقبلية أضعاف ما سوف يتحقق من جراء تطبيق هذا القرار.
ونناشد هذه الوزارة الرائدة أن تقرتح أحد احللول التالية أو ما تراه مناسًبا لوقف 

تطبيق هذا القرار الذي يشبه كرة الثلج، التي تزداد آثارها يوًما بعد يوم:
1- إلغاء القرار ومعاجلة املشكلة املالية التي تواجهها وزارة العمل.

2- تأجيل تنفيذ هذا القرار، وتطبيقه مع املرشوعات اجلديدة.
3- تعويض املقاولني عن اخلسائر املرتتبة عىل تطبيق هذا القرار، والتي يف اعتقادي 

تشكل نسبة 5% من قيمة أي عقد مقاوالت لكل سنة مالية.
القرار بتخصيص 5% من قيمة أي عقد جديد، وذلك  4- قد ترون استبدال هذا 
من أجل تشغيل العاملة السعودية املناسبة لكل عقد عىل حدة، وحتديد مواصفات املهنة 
والراتب، وأعتقد يف هذه احلالة سوف يضطر املقاول للبحث عن العمل، علاًم بأنه يف 
حالة عدم التعيني من قبل املقاولني سوف خيصم من املقاول ضعف الراتب املحدد يف 

العقد.
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المناطقية والفئوية كما نعرفها

واملحلية  الشعبية  واملجالس  الشورى  وجمالس  الربملانات  معظم  أن  أفهمه  الذي 
والبلدية، وكل ما له عالقة بتمثيل الشعب، خصوًصا عندما يكون الشعب هو الذي 
اختار هذا العضو )أو العضوة(، يتم اختيارها لتمثل املواطن يف طلب املنافع واملصالح 
السبيل  وهو  املجالس،  هذه  يف  العضو  وواجبات  متطلبات  أهم  من  وهذا  ملنطقته، 
لتحقيق تطلعات أهل كل منطقة، ولن يتم ترشيحه أو إعادة ترشيحه أو حتى تعيينه إذا 
أعطي مساحة من احلرية يف الرأي ومل يكن املنافح وأحياًنا املشاكس )ال أقصد أن لسانه 

قصري(؛ من أجل حتقيق مصلحة منطقته وأهل منطقته.
تنفيذ  تأخر  حول  تتمحور  احلكومية  املصالح  ملعظم  انتقادات  من  نالحظه  وما 
تأخذ  أن  يمكن  ال  وهي  املشاريع،  لتنفيذ  جديدة  اعتامدات  طلب  حتى  أو  اخلدمات 

جمراها ما مل تكن هناك قناعة باملناطقية، وواقع احلال يوضح هذه األمهية.
ل الذي يضيع احلقوق، واهلدوء الذي يعطي انطباع )ال يف  القصد من القول أن التعقُّ
العري وال يف النفري(، هذه دروس ابتدائية حفظناها واستوعبناها وعلَّقناها عىل جدران 
الفصل لنطلع عليها كل يوم، كذلك ال يفوتنا ذكر حكمة )ال تستعجل ترى يف العجلة 
رتنا ما يزيد عىل عرشين عاًما دون نتائج ُتذكر، لقد كثرت  الندامة(. كل هذه احلكم أخَّ
املطلوب،  ... قف(، وامتألت هبا معظم ملفات اإلنجاز  املرور )قف  لوائح إشارات 

صحيفة الشرق
1434/4/17 هـ 
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التي  احلكيمة  القيادة  الغايل هبذه  الوطن  التي تصب يف مصلحة هذا  أنظمتنا  رت  وأخَّ
املتتالية أوجدت لدينا  تطالبنا برسعة اإلنجاز وخدمة الوطن واملواطن، هذه العثرات 
يف  وأزمة  اإلسكان،  يف  أزمة  لدينا  وأوجدت  اجلامعات،  خرجيي  حتى  وصلت  بطالة 

حتقيق متطلبات الوطن من املهندسني واألطباء والقادة، وكثرية هي األزمات.
هذه نتائج )اليل ما خيلص اليوم خيلص بكره(، نتمنى املناطقية التي خترجنا من واقع 
احلال، علاًم بأننا نرى أن املناطقية والفئوية، و… إلخ، كثرية يف جمالسنا، وللعلم إن مل 

تكن مكتوبة فهي معلومة.
هل جاء اليوم لنجرب فيه املناطقية؟ وهل لنا احلق يف تطبيق األسلوب الذي حيقق 
طموحات والة األمر وتوجيهاهتم حفظهم اهلل؟ حتى لو زاد الضجيج وزادت املناقشة 
وخرجنا من دائرة بريوقراطية املكاتب، إال أن االختالف يف الرأي ال ُيفسد للود قضية.
برفع  والسامح  النقاش،  أسلوب  هيكلة  إعادة  تستلزم  واحتياجاتنا  حالنا  واقع 

الصوت ما دام أن اهلدف مصلحة الوطن. )خلونا نجرب ولو لسنة واحدة(.
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األحساء ... سلة الغذاء والفكر

منذ القدم وحتى اليوم تعترب منطقة األحساء - بمدهنا وقراها وواحاهتا - سلة غذاء 
ووعاء علم ومعرفة، للمملكة العربية السعودية وكافة اإلمارات والدول داخل جزيرة 
العرب وخارجها، ويشهد التاريخ بالدور املميز ألهايل األحساء وعلامئها، وما قدموه 
من خريات ونقلة علمية بحيث تعترب رابع مركز علمي بعد دمشق وبغداد والقاهرة. 
لقد درس كثري من علامء نجد واحلجاز عىل رجاالت العلم يف حارضة األحساء، وقد 
ينهلوا من هذا  أن  أرادوا  إال أهنم  السفر ومشقاته،  الكثري منهم رغم صعوبات  رحل 
املعني املتجدد، أمثال علامء آل مبارك وآل عفالق وكثري غريهم، سواء يف علوم الدين أو 
اللغة، إىل جانب أن منطقة األحساء كانت سلة للغذاء بمنتجاهتا املختلفة، مثل التمور 
ترد  اخلليج، حيث  منتجات دول  لكافة  الصناعات، وكانت سوًقا  واحلبوب وخمتلف 
عن طريق ميناء العقري وعن طريق القوافل. األحساء هلا - بعد اهلل - فضل عظيم عىل 
بالدنا، ولنا حق أن نفخر هبذه املنطقة، ورجاالهتا، والنساء الاليت أنجبن أمثال هؤالء 

األخيار.
املتكامل علميًّا  املجتمع  فيها مجيع مقومات  تتوافر  تكاملية،  وألن األحساء منطقة 
فيكفي  وتطوًرا،  توسًعا  اململكة  مناطق  أكرب  هي  أراه  فيام  وهبذا  وزراعيًّا،  ا  واقتصاديًّ
وهجرها،  وقراها  بلداهنا  خمتلف  يف  النمو  هذا  مقدار  لرتى  واحًدا  شهًرا  عنها  غيابك 

صحيفة اليوم
1434/4/28 هـ 
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إىل جانب أهنا من أكرب مناطق اململكة زيادة يف نسبة السكان، هذا ما رأيته عندما عملنا 
املياه  ملصلحة  مديًرا  كنت  ووقتها  1440هـ،  عام  حتى  األحساء  احتياجات  دراسة 
والرصف الصحي باملنطقة الرشقية، وهذا يعطينا مؤرًشا واضًحا باحتياج هذه املنطقة 
للكثري من اجلامعات واملعاهد والكليات، فهي تصنع الرجال، ونحن بحاجة إليهم، إىل 
جانب أمهية تطوير املياه، مثل إنشاء حمطة متكاملة للتحلية يف ميناء العقري، وتطوير تنقية 
مياه الرصف الصحي ومياه الرشب ألجل تغذية املياه الزراعية، وزيادة ضخ املياه من 
حقل ويسه الواقع جنوب األحساء؛ فهي يف أمس احلاجة لردم اآلبار امللوثة جرثوميًّا، 
وكذلك اآلبار العشوائية، التي جتاوزت عرشات اآلالف، وأصبحت متثل رضًرا عىل 

مياه عيون األحساء.
عهده  ويل  وسمو  الرشيفني  احلرمني  خادم  حكومة  بعناية  ثم  اهلل،  بفضل  املشاهد 
األمني، واهتامم صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الرشقية وسمو نائبه، وسمو حمافظ 
األحساء، ومسؤويل اجلهات احلكومية، الذين يبذلون اجلهد؛ فإن منطقة األحساء بإذن 

اهلل مقبلة عىل هنضة شاملة، وهذا أبسط يشء يقدم هلذه املنطقة صاحبة الفضل األول.
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قرية سدير العالمية

طريق )الرياض - سدير - القصيم(، بجانب أمهيته جلميع مدن سدير - وعددها 
يتجاوز ثالثني مدينة - هو فرصة استثامرية متعددة اجلوانب، وما يتميز به هذا الطريق 
ببعضها.  األربع  اجلهات  ويربط  املتعددة،  واملناطق  باملدن  الغالية  عاصمتنا  يربط  أنه 
العابرة بشكل هائل، جيعلنا  السيارات  الرسيع، ومقدار  الطريق  املرورية هلذا  واحلركة 

نفكر يف استثامره. 
وعندما نطرح فكرة إنشاء قرية سدير العاملية؛ فإن الفرصة تكون مهيأة هلذا املرشوع 
ا لتشغيل العاملة السعودية،  الوطني السياحي، الذي - بإذن اهلل - سوف يكون رافًدا قويًّ
العامل،  وجمااًل متعدًدا للفرص االستثامرية بام حيويه من أسواق ملختلف منتجات دول 
اإلسالمية  وتقاليدنا  عاداتنا  مع  تتوافق  سياحية،  وأماكن  ومقاٍه  ومطاعم  فنادق  ومن 
العريقة. وقد اقرتحت أن تكون هذه القرية السياحية تتوسط مدن سدير عىل الطريق 

الرسيع؛ ألجل أن تشمل املنفعة مدن إقليم سدير كافة. 
األمري  وزيرها  باهتامم  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  تتفضل  أن  اقرتاحي  وكان 
بمساحة  أرًضا  السياحة واآلثار  هيئة  بإعطاء  بن عبدالعزيز  متعب  بن  الكريم منصور 
املرحلة األوىل )مخسة ماليني مرت مربع(، وعىل أن تقوم هيئة السياحة واآلثار - وهي 
بال شك الداعم الرئيس لكل مصلحة وطنية، ومع توجيهات صاحب السمو امللكي 

صحيفة الجزيرة
 1434/5/2 هـ
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األمري سلطان بن سلامن، الذي دوًما حيث عىل أن تكون املرشوعات السياحية ترتبط 
بعوامل ذات منفعة وطنية، وأمهها تشغيل األيدي الوطنية - بتنفيذ البنية التحتية. أعتقد 
العاملية  سدير  قرية  طرح  ثم  ومن  التحتية،  البنية  بتنفيذ  واآلثار  السياحة  هيئة  قيام  أن 
لالستثامر الوطني واخلليجي، سوف يكون له قبول منقطع النظري لدى رجال األعامل 

واملستثمرين. 
إن قرب هذا املرشوع السياحي من الرياض وكل املحافظات املجاورة وللسيارات 
العابرة سوف يوجد لعاصمتنا الغالية فرصة هامة للسياحة، وهذا يعود بالتايل عىل تطور 

وازدهار املدن واملحافظات املجاورة لقرية سدير العاملية. 
يف اعتقادي أن هذا املرشوع - بام حيتويه من منتجات دول العامل ومنتجات مناطق 
اململكة - سوف جيعلها - بإذن اهلل - قرية حملية وعاملية يف إقليم سدير، وكذلك وجود 
صناعية سدير بمختلف نشاطاهتا يف اإلنتاج املتنوع من خمتلف دول العامل، وقرهبا من 

ا لعرض املنتجات العاملية واملحلية.  قرية سدير العاملية سوف يكون رافًدا قويًّ
نتطلع - بإذن اهلل، ثم بام تلقاه السياحة من دعم وتشجيع - إىل أن يكون هذا احللم 

واقًعا ينتفع به أهايل سدير وغريهم. 
واهلل املوفق.  
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شوارعنا التي النملكها

بعد صالة الفجر خذ جولة يف مدينتك، وسوف جتد صورة خمتلفة متاًما عن ما بعد 
الساعة السادسة صباًحا.

ستجد أن شوارعنا تكتظ بدرادع السيارات، وكل سيارة معبأة بأنواع اجلنسيات، وما 
بقي إال الرفارف الستخدامها، هذه العربات التي تشبه أيام زمان »القاري أو الكارو« 
تعطي انطباًعا سيًئا عن بلدنا، فليس هناك نظام يف عدد ركاب السيارات، وليس هناك 
نظام يف السيارات املسموح هلا باستعامل شوارعنا »إن صح التعبري«؛ ألن هذه الشوارع 

مملوكة للوافدين.
لذا جتد سيارات اخلردة – محاك اهلل من رائحة الديزل، وأصوات الشكامنات، وفقدان 
السالمة يف هذه العربات - والكل يسابق الريح من أجل الوصول ملوقع العمل، وال هيم 
ما حيدث ألوالدنا وال لسياراتنا وال للطرق التي أنفقت عليها الدولة الكثري من املبالغ.
يقال: هذه رضيبة التطور، وال بد أن نصرب كام نحن صابرون عىل احلفريات، ولكن 
يبقى أن نوِجد شيًئا من التنظيم يكفل سالمة املواطنني، خصوًصا أن 90% - إن مل يكن 
أكثر - من هؤالء السائقني جاءوا لبلدنا بتأشريات خمتلفة عن مهنة »سائق«، ثم بقدرة 
قد  ما  االمتيازات  له من  مثلك ومثيل،  مثله  قيادة، وأصبح  إعطاؤهم رخص  تم  قادر 

يتجاوز ما حتصل عليه.

صحيفة اليوم
1434/5/5 هـ 
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اقرتاح:
1- العاملة العادية من غري املهندسني واألطباء واملستقدمني كعاملة ومهن خمتلفة ال 
يتم منحهم رخص قيادة، ويبارشوا العمل حسب التأشرية املمنوحة هلم؛ فهذا سوف 
كذلك  العمل!  هذا  مثل  يطلب  من  أكثر  وما  سعوديني،  سائقني  لتعيني  املجال  يفتح 
سوف يوقف انتشار العاملة السائبة، خصوًصا أن معظمها تعمل مع مقاولني »أجانب« 

وبدون ترخيص أو موافقة من اجلهات املختصة.
2- منع بيع السيارات »الدرادع« لغري السعوديني، واحتساب غرامة عىل السعودي 

يف حالة تسليمه السيارة لألجنبي غري املرخص له بالقيادة.
دخول  من  معينة  ولسنوات  الصنع  تاريخ  بحسب  »الدرادع«  السيارات  متنع   -3
السيارات  ح أن هذه  املرور توضِّ الرئيسية، وتعطى لوحات معروفة لدى رجال  املدن 

ممنوعة من دخول املدن الرئيسية، وال بأس من عملها يف املزارع أو القرى واهلجر.
أخرًيا ... هل تتكرم بأخذ جولة بعد صالة الفجر، لرتى صحة ما ُذكر أننا فعاًل ال 

نملك شوارعنا؟
واهلل املوفق.
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الحوار الوطني ... يحتاج إلى حوار

البالد  ملصلحة  وهادفة  سامية  فكرة  الوطني  احلوار  إنشاء  فكرة  أن  فيه  شك  ال  مما 
والعباد، ويف كل فرتة الجتامع احلوار الوطني تصدر توصيات واقرتاحات كلها تصب 
أطياف  عت  تنوَّ كام  احلوار،  موضوعات  عت  وتنوَّ دت  تعدَّ وقد  العامة،  املصلحة  يف 
املشاركني يف احلوار، إىل جانب دخول املرأة حتت قبة احلوار، وأصبح احلوار متكاماًل يف 

املوضوع واملشاركة، كام أن الدولة مل تبخل بتهيئة كل ما يلزم للحوار من نفقات. 
ما  وأمهية  املحاورين،  اجتامعات  يف  ونرى  ونقرأ  نسمع  -كمواطنني-  ونحن 
رافًدا  يكون  سوف  احلواري  املجلس  هذا  أن  القرارات،  تفعيل  إىل  وحاجتنا  يطرح، 
ملجلس الشورى، ورافًدا للوزارات املختلفة، فيتغري بعض من منهجيات هذه اجلهات 
وأسلوهبا، لكن الواقع وما أعتقده شخصيًّا أنَّ احلوار الوطني أصبح عبًئا عىل إيضاح 
يف  سواء  املعلومات،  حفظ  رؤية  ينتهج  أصبح  إنه  بل  والفعل،  القول  وسداد  الرؤية 
إنشاء  مدة  الشورى. هل سمعتم طوال عمر  الوزارات وجملس  ملفات  أو يف  أدراجه 
واقع  نعيش  وأصبحنا  تفعليها  وتم  هبا  ُأخذ  قد  توصية  أي  أنَّ  الوطني  احلوار  جملس 

ونتائج وتوصيات احلوار الوطني؟ أنا شخصيًّا مل أسمع بذلك. 

صحيفة الجزيرة
1434/5/4 هـ
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التوصيات  قراءة  بانتهاء  ينتهي  ال  هدفه  الوطني  احلوار  مركز  أنَّ  اعتقادي  يف 
)ومصريها امللفات(، وليس هدفه سامع الرأي اآلخر ومعرفة ما يفكر به أو ما هيدف 

إليه، ثم يقف عند هذا احلد. 
ال  ما  تأجيل  وعن  املكاتب،  بريوقراطية  عن  يبتعد  وطني  حوار  إىل  بحاجة  نحن 
ينبغي تأجيله، نحن بحاجة إىل حوار وطني تظهر توصياته ألرض الواقع ويشعر به كل 
مواطن ويتبعها كل مسؤول، وال بد من نفض غبار مجيع اجللسات السابقة، وتفعيل ما 

فيه مصلحة الوطن. 
أعود وأؤكد أنَّ مركز احلوار الوطني أصبح عبًئا عىل إظهار مشكالت الوطن، ما مل 

يغريِّ منهجية تلقي املعلومات ودراستها واالستفادة منها. 
أخرًيا؛ مركز احلوار الوطني ليس مركز معلومات )للحفظ(.

وفعاًل؛ نحن بحاجة ماسة إلعادة احلوار مع مركز احلوار الوطني. 
عذًرا؛ فإنَّ الزمن واألوضاع ال يسمحان بالوقت اإلضايف.  
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مستشفى الخبر والسبع العجاف

ودوره  باملسؤولية  يشعر  رجل   - الصحة  وزير   - الربيعة  عبداهلل  الدكتور  معايل 
الرياض وآخر يف جدة وآخر  اإلجيايب يف كل ما فيه مصلحة هلذا الوطن، نراه يوًما يف 
يف جيزان، وآخرها يف املنطقة الرشقية، وال يرتك من أمور وزارته شيًئا إال ويسأل عنه، 
وها هو يزور مستشفى اخلرب، أو »لنقل اهليكل اخلرساين« الذي مىض عليه سبع سنني 
عجاف وهو يقايس برد الشتاء وحر الصيف ومعاملته، استبرشنا - نحن أهايل اخلرب – 
خرًيا، خصوًصا أن مدينة اخلرب تزدان يوًما بعد يوم يف مجاهلا وتنظيمها ونظافتها، حتى 

أصبحت عروس اخلليج العريب بجهود بلديتها التي تتفانى يف خدمتها.
ا بزيارة معايل وزير الصحة بإكامل بناء هذا املستشفى، ومن خالل  نحن متفائلون جدًّ
منرب املنطقة الرشقية جريدتنا الغالية »اليوم«، التي حترص دائاًم عىل خدمة الوطن ونقل 
رأي املواطن ملا فيه النفع العام، لكننا نعتب عىل وزارة الصحة هذه الغفلة، وبإذن اهلل 
العتب بإعادة العمل هبذا املستشفى اهلام، الذي  ثم بوزيرها وقيادهتا سوف يزال هذا 
يرون  اخلرب  وأهايل  الصحية،  اخلدمات  يف  املتزايد  النقص  يسد  سوف   – اهلل  بإذن   –
أن اخلدمات الصحية يف مدينتهم ال ترتقي إىل مستوى تطلعات عروس اخلليج، وال 
نزال نتمنى أن يستفاد من أرض هذه املستشفى - نظًرا لكرب مساحتها - بإنشاء مدينة 
الطبية؛ فمدينة اخلرب  املدينة  ا ملثل هذه  طبية متكاملة التخصصات، واحلاجة ماسة جدًّ

صحيفة اليوم
1434/5/8 هـ 



 215 

أنا والصحافة وربع قرن

بمكانتها االستثامرية وتوسعها اهلائل وخصوصيتها عن باقي املدن جيب أن تتوفر فيها 
مثل هذه املدينة الطبية.

نتمنى أن نقرأ ملعايل وزير الصحة ما يفيد ببدء العمل، وليس بمستغرب عليه وال 
عىل قيادات وزارة الصحة املبادرة العاجلة بمثل هذا املرشوع املهم.

املوضوع من اجلميع،  نايف أشد حرًصا عىل هذا  بن  أمرينا سعود  أن  ولقد علمنا 
فهذا مطلب املواطن واملسؤول األول يف املنطقة الرشقية.

الرشيفني،  احلرمني  خادم  والدنا  اهلل  وحفظ  والصحة،  األمن  نعمة  علينا  اهلل  أدام 
وسمو ويل عهده األمني، اللذين مههم املواطن وصحته وسالمته.

أخي الدكتور عبداهلل الربيعة، »صدقني ما عدنا نتحمل فواتري املستشفيات اخلاصة».
واهلل املوفق.
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عقدة تفويض الصالحيات في مصالحنا

معظم املسؤولني عندما يتم تعيني أحدهم، فإن أوىل بدايات عمله إيقاف الصالحيات 
املهم أن هذا املسؤول يرى أن مسألة  أو تعطيلها أو جتاهلها.  إدارته  املمنوحة ملنسويب 
منح الصالحيات سبب للفساد اإلداري واملايل، أو أنه رأى عدم قدرته عىل استيعاب 
أن  ألجل  الصالحيات  سحب  هو  طريق  فأقرص  ومهامه،  اجلديد  عمله  مسؤوليات 
حيتكرها، وحتى تتكشف له األمور، وقد يستمر يف عدم منح الصالحيات إىل أن يغادر 
منصبه، ليأيت آخر، وهكذا تستمر اإلدارة يف مركزية الصالحيات واملسؤوليات، ويبقى 
املواطن يف دوامة البريوقراطية احلكومية، مع أن تعيني هذا املسؤول قصد به التحديث، 
واجلهد  الوقت  وضياع  اإلجراءات  تعقيد  وعدم  املواطنني،  أمور  وتيسري  والتجديد، 

واملال. 
ومن املؤسف أننا مل نشهد لدى معظم اجلهات احلكومية وصًفا مكتوًبا لكل وظيفة 
موظفي  معظم  لدى  مرض  الصالحيات  مركزية  إن  املوظف.  وصالحيات  ومهامها 
أن  خصوًصا  تأزًما،  سيزداد  الوضع  فإن  للجهة  ترك  وإن  عالج.  إىل  وحيتاج  الدولة 
والتي  الرقابية،  اجلهات  من  يومي  هاجس  لدهيم  أصبح  واملوظفني  املسؤولني  هؤالء 

كثرت يف الفرتة األخرية، مع أن هدفها اإلصالح والقضاء عىل الفساد. 

صحيفة الشرق
1434/5/10 هـ 
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وكم نتمنى أن حترص هذه اجلهات - بجانب عملها الرقايب – عىل الرتكيز عىل أنظمة 
وصالحيات ومسؤوليات كل جهة، وأن تسعى إىل عدم مركزية العمل، واألخذ بمبدأ 
تفويض الصالحيات، علاًم بأن معظم مهام تفويض الصالحيات أمور إدارية وتنظيمية 
كلها تصب يف رسعة خدمة املواطن. إىل جانب أن معهد اإلدارة العامة - وبحكم خربته 
واطالعه عىل املجريات اإلدارية يف الدولة - أصبح لديه إملام واسع ومعرفة متخصصة 
يف مبدأ تفويض الصالحيات، نتمنى من هذا املعهد العريق أن هيتم هبذا اجلانب، وأن 

يبحث يف تفويض الصالحيات، وبالذات الصالحيات املتعلقة بمصالح املواطنني.
ر كل مسؤول أن مركزية العمل دليل عىل ضعف اإلدارة،  أود يف هذا املقام أن أذكِّ
من  االستفادة  تأخر  عىل  ينعكس  ذلك  كل  وبالتايل  املوظفني،  يف  الثقة  مبدأ  وتباين 
واملواطنني، وعدم قدرهتم عىل  املوظفني  أعامل  التكاليف، وتعطيل  اخلدمات، وزيادة 

التطوير والتدريب.
التدريب  بمبادئ  واألخذ  الواعية،  والقيادة  للتخطيط،  املسؤول  تفرغ  لو  وحبذا 

والتطوير والرقابة غري مبارشة.
رس(،  )مكانك  السنني  عرشات  هلا  احلكومية  اجلهات  بعض  نرى  أن  املؤسف  من 

أقصد مكانك »حكومة إلكرتونية« مع وقف التنفيذ.
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شكًرا يا دكتور يوسف الجندان

ما أمجل هناية املشوار الطويل من العمل واملثابرة، الذي ينتهي بعد حتقيق الواجب 
أبناء  تعليم  يف  اخلدمة  هذه  تكون  أن  أمجل  وما  الغايل!  الوطن  خدمة  يف  اجلهد  وعمل 

وطننا الغايل وبناته!
الرشف  سجل  يف  تسجل  التي  البصامت  ولكن  العمل،  تركوا  الذين  هم  كثريون 

وتبقى ذكرى ونرباًسا ملن خدم وطنه بأمانة وإخالص تبقى نادرة.
ومن نتحدث عنه اليوم هو من أولئك الرجال الذين ُتذكر أعامهلم ويشكر عليها، ذلك 
هو معايل الدكتور يوسف بن حممد اجلندان - مدير جامعة امللك فيصل بن عبدالعزيز - 
ى، وكانت القيادة واإلنجاز وحتقيق تطلعات أويل األمر  فكانت التسمية اساًم عىل مسمًّ
ممثلة يف معايل الدكتور يوسف، فهو علم من أعالم املنطقة الرشقية، كسب حمبة اجلميع 

بأخالقه وحسن تعامله وتواضعه، ويصدق فيه قول الشاعر:

كــأنك تعــطيه الذي أنت ســـائلهتـــــراه إذا مــــا جــــئته متهــــــلال

وفعاًل، كل من عرف هذا الرجل أحبه، ومل يذكر اسمه يف أي جملس أو حمفل إال ويشار 
إليه بالوفاء واإلخالص، عرفت عنه أن مكتبه مفتوح للجميع، بل إنه شخصيًّا عندما 
وبابتسامته  به  والرتحيب  الستقباله  مكتبه  من  خيرج  تراه  املواطنني  أحد  بوجود  يعلم 

صحيفة الشرق
1434/6/6 هـ 
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املعهودة. سألته يف إحدى املرات قبول ابني حممد يف جامعة الفيصل، وكان حممد معي 
أثناء املقابلة، فقام الدكتور يسأله عن بعض أمور الدراسة ومستقبل األعامل، فام كان من 
الدكتور إال أن اعتذر عن قبوله، بل ونصحنا بأن يدرس حممد القانون واملحاماة، وفعاًل 

أخذت بنصيحته ومحدت اهلل العاقبة. 
املشورة  يف  ن  متمكِّ طبيب  أيًضا  ولكنه  مرضاه،  يعالج  طبيب  يوسف  الدكتور 
والنصيحة. سألته: ملاذا أنت مقلٌّ يف اإلعالم والصحف، فكان رده فوًرا: »دع األعامل 
عمل  ورشة  الفيصل  جامعة  رأينا  حمدودة  سنوات  بعد  وفعاًل  نفسها«،  عن  تتحدث 
وبحثية  علمية  ومراكز  معامل  وهناك  ُتبنى  كلية  فهناك  والدمام،  األحساء  من  كل  يف 
متنوعة، وتضاعفت أعداد الكليات والتخصصات من أجل حتقيق تطلعات قائد هذه 
األمة وسمو ويل عهده بأن االستثامر هو يف أبناء الوطن وبناته. وها هي يا دكتور يوسف 
تتحقق عىل يديك أفضل الكليات يف علوم الطب واهلندسة والعلوم املختلفة، بل نجد 
أن اخلرجيني من هذه اجلامعة هلم األفضلية يف علوم الطب واهلندسة، إىل جانب كوكبة 

من العلامء واألساتذة األجالء أن تكون اجلامعة يف املستوى الالئق هبا.
وتكثر اإلنجازات وتتحقق التطلعات، بل يتعدى ذلك إىل االهتامم بالعامرة القديمة؛ 
لت وقمت بنفسك وجمموعة  من أجل احلفاظ عىل تاريخ هذه األمة الكريمة عندما تفضَّ
من أساتذة كلية العامرة بعمل دراسة ميدانية لروضة سدير. واليوم – بحمد اهلل - نحن 
نجني ثامر هذه الدراسة بإعادة بناء ديرتنا الغالية وترميمها ... كلها إنجازات تذكر لك 
املشوار من  الفارس بعد هذا  ل  وللعاملني معك وتشكرون عليها، وما أمجل أن يرتجَّ
اإلنجازات! نقول: جزيت خرًيا، وندعو اهلل الكريم أن حيفظك ويلبسك ثوب الصحة 
هذا  ذاكرة  يف  سيبقى  الغايل  الوطن  هلذا  وإخالصك  وفاءك  أن  عىل  ونؤكد  والعافية، 

الوطن الغايل وسجل رشفه.
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أبشروا يالمتقاعدين.. جاكم مهنا !

عندنا يف نجد مثل شعبي يقول )جاك يا مهنا ما متنى(، ولعلنا نطلق عىل املتقاعدين 
أمثايل كلمة مهنا، وهي - بإذن اهلل - من التهنئة، رغم أن لفظ كلمة متقاعد أصبح منبوًذا 
يف املجتمع، فمرة يقال له )مت ... قاعد(، ومرة يقال له: منتهي الصالحية، ومرة يقال 
له: )ما عاد فيه حيل، يعني مستهلك، أمىض سنني شبابه وهو يكرف )يعمل(، وهنايته 
قاعد عالة عىل أم عياله وعياله؛ ألن راتبه التقاعدي ال يكفي تسديد فاتورة الكهرب، 
واليوم زاد الطاق طاقني، جاء منافس آخر للكهرب، وهو ساهر، ومشكلة ساهر أنه ال 
هيجع )ال ينام( طول ليله مع هناره وهو يربق، وزود عىل ذلك إن طفأ الكهرب اشتغل 

عىل الناشف )البطارية(، القصد سحب الدراهم بأي وسيلة. 
خلونا نعود عىل فرحتنا، ونرفع أيدينا للسامء، نقول لعل اهلل يطمن قلوب أعضاء 

جملس الشورى، ويوافقون عىل تعديل الئحة مكافأة هناية اخلدمة ملوظف احلكومة. 
حتى ترد عليه بعض طلبات أم عياله وعياله وبناته )ويا كثرهم( ... أنا ال أتفاءل 
من كلمة الئحة ألهنا يف عرفنا تطلق عىل رمي اليشء بعيًدا وإمهاله، فنقول )الحه( أي 
رماه بعيًدا، وهذا يدخلنا يف متاهة أخرى، وهي مواعيد عرقوب كانت لنا مثاًل. نسمع 
عىل  يطلق  آخر  )لقب  الشواكيش  هؤالء  ظروف  يزين  يبي  الشورى  جملس  أن  ونقرأ 
املتقاعدين(، لكن يأيت شخص أو أشخاص )نزغه(، يعني يرفضون الزيادة بحجة إن 

صحيفة الجزيرة
1434/6/9 هـ
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عطيناهم زود طمعوا يف الكثري ... طبًعا هؤالء ينطبق عليهم قول إحدى أمريات فرنسا 
عندما رأت الشعب يرصخ وينادي بتحسني أوضاعهم، وأطلت عليهم من خالل نافذة 

القرص قالت: )عطوهم بسكويت(.
من املؤسف أن نرى - نحن املتقاعدين - اإلمهال وعدم املباالة ملن أمضوا أعامرهم 
يف خدمة وطنهم هبذه احلال السيئة، مقارنة بام يعمله الغرب والرشق ألبنائه املتقاعدين، 
ومن  التكاليف،  وزيادة  العيش  شظف  تكفي  مالية  خمصصات  لنا  يكون  أن  حقنا  من 
حقنا أن يكون لنا مزايا عينية يف العالج والسفر والرسوم التي حتصلها الدولة، وتوفري 
لنا معدل راتب ال ينقص عن ظروف وأحوال  املساكن املالئمة، ومن حقنا أن يكون 
تقوم  ما  دون  التقاعدي  املعاش  رصف  استمرارية  أرستنا  وحق  حقنا  ومن  املعيشة، 
أبنائه  املستفيدين من  أو أحد  املوظف  التقاعد من حسميات يف حالة وفاة  به مؤسسة 
وبناته، هذه املؤسسة التي أصبحت عبًئا عىل املتقاعد وأرسته، مل نجد هلا أي نشاط حيمي 
ا يف تقليم راتب املتقاعد؛ حتى توصله  حقوق املتقاعدين، إال أهنا نشيطة وحريصة جدًّ

وأهله إىل قبورهم، وتقوم هي بمهمة االستفادة من حقوق رشعية للمتقاعدين. 
)الشواكيش(،  أحد  يعترب  وهو  مهنا،  عليه  يطلق  الذي  الكريم  الرجل  هذا  أخرًيا: 
اعتدل يف جلسته وكان متكًئا عىل عصاه وقال: عسانا منهم ... يا مجاعة، تفاءلوا باخلري 
جتدوه، التفت عليه عود )شايب( كان منجلط يسمع ويضحك قائاًل: يا ليل ما طولك 

يا ليل؟ 
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الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية وأهميتها

يأمر بتشكيل هيئة ملشاريع برئاسة سموه، وكان ذلك  األمري سعود بن جلوي  
األوىل  االبتدائية  املدرسة  مبنى  إنشاء  هو  اهليئة  هذه  به  قامت  عمل  وأول  1372هـ، 
ورصف  املساجد،  وبعض  اخلرب،  وحمكمة  اخلرب،  وميناء  اخلرب،  بلدية  ومبنى  باخلرب، 
املنطقة  مشاريع  لتطوير  جلنة  بإنشاء  قرار  صدر  تقريًبا  1403هـ  ويف  الشوارع.  بعض 
العديد  برتسية  اللجنة  هذه  وقامت  جلوي   بن  عبداملحسن  األمري  برئاسة  الرشقية 
ترسية  برسعة  اللجنة  هذه  وتتميز  الصحي،  والرصف  واملياه  البلدية  املرشوعات  من 
املرشوعات، حيث كان وزير املالية األستاذ حممد أبو اخليل عضًوا يف هذه اللجنة وحيرض 

اجتامعاهتا.
السخي من حكومة خادم  بالدعم  ثم  اهلل وفضله،  بحمد  الرشقية -  املنطقة  وألن 
احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، ومتابعة سمو األمري سعود بن نايف وسمو 
نائبه األمري جلوي بن عبدالعزيز - بإذن اهلل سوف تشهد تنفيذ العديد من املرشوعات 
املهمة؛ لذا أصبح من األمهية وجود هيئة عليا لكافة مشاريع املنطقة، بحيث تقوم هذه 
وزارة  مع  ومتابعتها  جديدة  مشاريع  أي  بدراسة  والتوصية  املرشوعات  برتسية  اهليئة 
املرشوعات،  من  الرشقية  املنطقة  الحتياجات  املستقبلية  اخلطط  عمل  وكذلك  املالية، 
وبالذات ما يتعلق بالطرق واألنفاق والكباري واملستشفيات واملياه والرصف الصحي 

صحيفة اليوم
1434/6/16 هـ 
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واإلسكان، واالستفادة من املواقع السياحية وشواطئ اخلليج العريب، التي ال تزال يف 
أمسِّ احلاجة لوضع برامج وخطط تطويرية، وألن املنطقة الرشقية حتتضن اخلليج العريب 
ا واجتامعيًّا  ا وسياحيًّا واستثامريًّ بطول يتجاوز ثامنامئة كيلومرت؛ فإن هناك بعًدا اقتصاديًّ

يلزم دراسته واالستفادة من مقوماته. 
مثل  املشكالت،  من  العديد  حيل  سوف  العليا  اهليئة  هذه  مثل  وجود  أن  شك  ال 
نقص املناطق الصناعية، وكذلك الصناعات املشتقة من البرتول، وخصوًصا أن املنطقة 
املصانع واملجاالت االستثامرية يف هذا  قلة  اهلائل، مع  النفطي  بإنتاجها  تتميز  الرشقية 

القطاع.
وكذلك  أرامكو،  رشكة  من  املحجوزة  األرايض  مشكلة  تعالج  سوف  اهليئة  هذه 
مشكلة تأخر تنفيذ املرشوعات، إىل جانب االستفادة من املبالغ املعتمدة لدى اجلهات 

احلكومية وغري املستفاد منها بطريقة رسيعة وصحيحة.
الزمن يسابقنا، وال يسمح لنا باالنتظار، واملنطقة الرشقية هلا حقوق علينا مجيًعا - 
املواطنني يف كافة مدن  لرفاهية  مواطنني ومسؤولني - والدولة - أعزها اهلل - تسعى 
املنطقة وقراها، واالعتامدات املالية متوفرة، وال يبقى إال أن نسارع من أجل االستفادة 
من هذه املشاريع، والذي عايشته طوال خدمتي يف الدولة أن وزارة املالية سوف تعتمد 

أي مبالغ تطلب ما دام هناك إنجاز يسبق ذلك.
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زيارات المسؤولين وأهميتها

 - عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  حرص  أن  شك  ال 
بن  عبداهلل  بن  تركي  األمري  امللكي  السمو  صاحب  نائبه  وسمو  الرياض،  منطقة  أمري 
عبدالعزيز – عىل زيارة املحافظات واملدن التابعة ملنطقة الرياض له أبعاد كثرية، ويعد 
نظرة ثاقبة نحو التطلع إىل حتقيق إنجازات واحتياجات املواطنني عن قرب. واللقاءات 
بني املواطن واملسؤول هلا دورها يف إجياد الثقة والتعاون، وحتقيق األهداف نحو خدمة 
مسؤويل  ومناقشة  قرب،  عن  األعامل  بتفقد  األول  املسؤول  يقوم  وعندما   ... الوطن 
اخلدمات يف كل مدينة وحمافظة، يكون هناك حافز أمام املسؤولني كافة برسعة اإلنجاز 

واالهتامم بمصالح املواطنني. 
إن الزيارات امليدانية املتكررة هلا تأثريها البالغ يف كون أمري املنطقة ال يكتفي بام يكتب 
الزيارات  تكون هذه  املواطنني، وسوف  متطلبات  قرب عىل  بعينه وعن  يطلع  بل  له، 
سجالًّ حيتفظ به ويراجعه كل فرتة ملعرفة مقدار ما حققته هذه الزيارات من إنجاز، بل 
قد تكون هذه الزيارات أجندة يومية ملا سوف يقوم به املسؤول األول عن هذه املدن 

واملحافظات. 
أمتنى من سموه وسمو نائبه حرص متطلبات إقليم سدير من املرشوعات بمختلف 
أنواعها، ومدى أمهية ورسعة حتقيقها، وسد النقص الذي قد يوجد يف هذه املدن، يف 

صحيفة الجزيرة
1434/6/19 هـ
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احلكومية  واملصالح  والطرق،  والكليات،  واملدارس،  واملستوصفات،  املستشفيات، 
املثال مدينة روضة سدير حتتاج إىل كلية لألوالد  التي حتتاجها هذه املدن، فعىل سبيل 
دفاع  ومركز  عدل،  وكتابة  ورشطة،  وحمكمة،  ومستشفى،  تدريب،  ومعهد  والبنات، 
مدين، وخدمات الرصف الصحي، وإنشاء سدود إضافية، مثل هذه الطلبات قد تتكرر 

يف كثري من بلدان سدير.
وزيارة سموكم وسمو نائبكم نعتربها ترشيًفا ملحافظة املجمعة ومدن سدير كافة، 

وهي كذلك استثامر لتطلعاتنا يف حتقيق متطلبات بلداننا. 
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رحم اهلل الشيخ صالح الحصين

إنا هلل وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، مصابنا جلل بفقد 
دينه  خدم  الذي  اإلنسان  هذا   ... احلصني  عبدالرمحن  بن  صالح  الشيخ  الغايل  شيخنا 

ووطنه بكل أمانة وإخالص. 
هذا الشيخ اجلليل الذي يعجز القلم عن أن يكتب عنه، فله يف كل فضيلة ما ليس 
لغريه، كان التواضع شيمته، وكان الزهد يف هذه احلياة الفانية طبعه وديدنه. كان قمة يف 

أخالقه وتعامله مع من يعرفه ومن ال يعرفه. 
الشيخ صالح  علم يف هذه األمة، ومدرسة حتتذى وتدرس لألجيال، عرفته قبل 

أربعني عاًما عندما كان يزور اخلال الشيخ حممد بن محد بن مايض، أطال اهلل يف عمره. 
كنا نستمع إليه عندما يتحدث، ونرى يف سامته وشخصيته، وحتى يف لباسه املتواضع، 

اليشء العظيم الذي نفتخر به. 
وكنت أقابله عند بعض اجتامعات احلوار الوطني، وربام حضوري من أجل السالم 
عليه، وبعدما كلف برئاسة احلرمني الرشيفني كتبت له عن بعض املالحظات الفنية يف 
التنفيذ، وعندما وصلته رسالتي اتصل يب شاكًرا عىل هذه املالحظات، وقام يسألني عن 

صحيفة الجزيرة
1434/6/26 هـ 
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كل واحدة من هذه املالحظات، ثم أرسل يل رسالة هبذا املوضوع، وهذه الرسالة من 
أعز املقتنيات التي أترشف هبا. 

ما أصعب فراق العلامء أمثالك يا شيخ صالح! 
وسوف يفقدك الوطن ويبكيك كل من أحبك وعرف سريتك. 

العظيم أن يتغمدك برمحته، ويسكنك فسيح جناته،  ندعو اهلل الكريم رب العرش 
ويثيبك عىل كل ما قمت به يف خدمة دينك ووطنك. وعزاؤنا إلخوانك وأبنائك وكافة 

أرسة احلصني، هذه األرسة
الكريمة العريقة يف العلم واملعرفة. 

اللهم ارحم فقيدنا الغايل. 
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رحم اهلل الخال عبداهلل الماضي

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما نقول إال كام قال الصابرون: ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾، 
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. 

ما أصعب الفراق بفقدك يا خايل العزيز: عبداهلل بن حممد بن مايض - رئيس مركز 
روضة سدير - يا من خدم دينه ووطنه ما يزيد عىل ستني عاًما؛ ألن مهه بلده وبلد أجداده 
روضة سدير ... ويا من اتصفت بالكرم وحمّبة الناس، إن الفراق صعب، خصوًصا ملن 

عشت معه طوال عمري. 
يف  قصدك  من  لكل  البيضاء  األيادي  صاحب  كنت  والصديق،  واألخ  اخلال  كنت 

حاجة أو مساعدة أو طلب شفاعة. 
جملسك كان مفتوًحا لكل زائر وضيف، وحديثك يمأل املجلس هبجة وسعادة ... 
كان مّهك احلصول عىل أي مرشوع أو خدمة لديرتك روضة سدير، والدك الشيخ حممد 
بن مايض - رمحة اهلل عليه - كان حريًصا عىل أن تكون رمًزا ألرسة آل مايض الكرام، 

وهكذا كنت. 
ما أصعب الفراق! خصوًصا للرجال أمثالك، ممن تركوا بصامت ال ُتنسى، ومهام قلنا 

أو كتبنا عنك فلن نوفيك حقك.

صحيفة الجزيرة
1434/7/1 هـ 
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دك برمحته، وأن يسكنك فسيح جنَّاته، وأن جيمعنا  نرفع أيدينا للعزيز الكريم أن يتغمَّ
بك يف دار رمحته. وخالص عزائي لوالديت وسيِّديت أختك اجلوهرة بنت حممد بن مايض، 
وإخوانك الكرام عبدالعزيز، ومحد، وأختك نورة، وأبنائك وبناتك وزوجاتك، وأرسة 

املايض، وكاّفة أهايل روضة سدير، وحُمّبيك يف إقليم سدير وكاّفة أنحاء بالدنا العزيزة. 
يعلم اهلل أن القلب حيزن، ولكن لنا يف رسول اهلل  أسوة حسنة، واحلمد هلل عىل 

ُكلِّ حال.
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جامعة األمير محمد بن فهد وقطف الثمار 

ما أمجل قطف الثامر، خصوًصا عندما يكون يف مصلحة الوطن واملواطن! وما أمجل 
سبحانه   - اهلل  من  بتوفيق  والنساء  الرجال  لنا  تصنع  املباركة  الشجرة  هذه  تكون  أن 
وتعاىل - ثم برعاية أمرينا الغايل حممد بن فهد، ورجاالت املنطقة الرشقية، وإدارة واعية 

مدركة ألمهية هذه اجلامعة، يقودها معايل الدكتور عيسى األنصاري. 
واليوم، وهذا الرصح الشامخ يعطي ثامره يف الدفعة الثانية من اخلرجيني؛ من أجل أن 
يساهم أبناؤنا وبناتنا يف بناء الوطن ورفعته، هذه الساعة ينتظرها كل أب وأم، ودموع 
الفرح وابتسامة الرضا تدعو اهلل - سبحانه وتعاىل - أن يوفق أبناءنا يف مسرية حياهتم 

بعد جهد دام سنني عديدة. 
راقية،  علمية  مستويات  إىل  وصلت  أهنا  كيف  يرى  الفتية  اجلامعة  هلذه  املتتبع  إن 

نت أبناءها من احلصول عىل الفرص الوظيفية أكثر من غريهم.  مكَّ
إن وطننا الغايل يف أمسِّ احلاجة ملثل هؤالء اخلرجيني املتميزين يف علمهم وتدريبهم، 
وكل أمة تقاس يف تطورها بمقدار حرصها عىل العلم، ونحن نشاهد ذلك حارًضا يف 

تعدد اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز البحثية والعلمية. 

صحيفة الجزيرة
1434/7/5 هـ 
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هذه النهضة العلمية الشاملة التي يقودها خادم احلرمني الرشيفني، وسمو ويل عهده 
فهناك  وقرية ورشة عمل؛  مدينة  بالدنا، جعلت يف كل  التعليم يف  األمني، ومسؤولو 
سد  عىل  مقبلون  وفضله  اهلل  بحمد  نحن  يدرب،  ومعهد  تبنى،  وكلية  تشاد،  جامعة 
االحتياج من التخصصات التي حيتاجها الوطن، بجانب عدم إغفالنا ألخذ كل ما هو 

جديد ومفيد يف ابتعاث أبنائنا لنيل العلم رشًقا وغرًبا. 
نرجو اهلل الكريم أن حيفظ بالدنا من كل حاسد، وأن يديم علينا نعمة األمن. 

وهنيًئا لنا ولكل أب وأم يف هذا الوطن بقطف الثامر، ويف ليلة من أمجل ليايل العمر. 
واهلل املوفق 
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صناعية سدير.. وأمل أهلها

وجالجل،  واحلوطة،  والروضة،  املجمعة،  منها  املدن،  من  جمموعة  سدير  إقليم 
والغاط، والعودة، والتويم، وحرمه، وعشرية، والداخلة، ومتري، والعطار، واجلنيفي، 
واحلصون، واملعشبة، وجوي، والرويضة، واخليس، واحلاير وأوشئ، وماويه، وظلامء، 
وبوظه، ومبايض، واألرطاوية، واجلنوبية، والشعب، واخلطامة، وكثري من املدن املتفرقة 
... وتعترب من أكرب أقاليم الياممة، حيث جتاوز مساحتها 40 ألف كيلومرت، وحتيط هبا 
جبال طويق من عدة جوانب؛ أما صناعية سدير، هذا املرشوع الوطني اهلائل واملهم، 
هذا  جغرافية  يف  ا  ً تغريُّ بذلك  لة  مشكِّ باملعصم،  السوار  إحاطة  سدير  بمدن  حميط  فهو 
اإلقليم ومكوناته، بام سوف حتدثه هذه املدينة الصناعية من تطورات ومستجدات يف 
األعامل الصناعية بمختلف ختصصاهتا؛ لذا فإن التأثري واملؤثر واملستجد سوف يتأثر به 

أهل سدير قبل غريهم. 
ومعلوم أن االجتاه والقطاع الصناعي له جوانب مؤثرة يف املجتمع يف عدة نواحي؛ 
هذه  بجانب  وجودهم  وبحكم  قرهبم  بحكم  سدير  أهايل  يستفيد  أن  لزاًما  كان  لذا 
املدينة، فمن حقهم االستفادة من العنارص اإلجيابية يف هذه املدينة الصناعية، من ذلك 
الوظيفية  الفرص  من  سدير  وشابات  شباب  استفادة  احلرص،  وليس  املثال  سبيل  عىل 
املجمعة  جامعة  هي  وها  الصناعية،  باملدينة  املوجودة  واملنشآت  املصانع  لدى  املتاحة 

صحيفة الجزيرة
1434/7/7 هـ 
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رجال  لدى  فإن  كذلك  التخصصات،  كافة  من  الصناعية  املدينة  متطلبات  حتقق 
األعامل يف مدن سدير القدرة والكفاءة عىل تزويد املصانع واألعامل يف هذه املدينة بكل 
متطلباهتم من مواد البناء، والكهرباء، وامليكانيك، واألعامل اخلرسانية، إىل جانب املواد 
الغذائية واالستهالكية، ويف اعتقادي أن عمل مسح ألسواق مدن سدير سوف يعطي 
للمسؤولني باملدينة الصناعية انطباًعا واضًحا عن توفر كل مستلزمات املدينة الصناعية. 
ما أمجل أن يصدر توجيه من معايل وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة - وهو أهل 
لذلك، بام وهبه اهلل من إخالص ووفاء ومقدرة - بتخصيص نسبة معينة من العاملني 
بصناعية سدير ألهايل سدير ذكورهم وإناثهم، وال ننسى يا معايل الوزير أن كل دول 
العامل تضع األفضلية للمواطنني القاطنني بجانب املصانع، سواء يف التدريب والتعليم، 
أو يف الوظائف، أو يف تنشيط السوق املحيل القريب ... هذه آمال نطرحها عىل مكتب 

معاليكم؛ ولنا بعد اهلل - سبحانه وتعاىل - األمل يف حتقيق ذلك. 
واهلل املوفق.
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مراكز المدن ... متى نغيِّر أسماءها؟ 

عن  ونقلها  القايض،  محد  الفاضل  األستاذ  نرشها  اجلزيرة  بجريدة  مجيلة  مقالة  يف 
كانت  التي  مدننا  أسامء  يسبق  ما  حول  أشيقر(،  )مركز  أقصد  )أشيقر(،  من  مواطن 
صغرية، وهي عبارة عن مراكز، ورضب أمثلة بام يشابه هذه التسمية ... ويف اعتقادي 
أن التسمية ُوجدت يف وقت كانت هذه القرى واهلجر ال تزال متثل قرانا القديمة رغم 
أو هجرة  قرية  ما يطلق عليه  أن  الزاهر  العهد  اعتزازنا هبا. واليوم، نحن نجد يف هذا 
أصبح مدينة متكاملة اخلدمات، سواء يف وجود األجهزة احلكومية أو يف مستوى التقدم 

العمراين والعلمي.
وفرعية،  رئيسية  وخطوط  املراحل،  خمتلف  يف  تشيَّد  ومدارس  ُتبنى،  كلية  فهناك 
وإنارة، وأرصفة، وحدائق، ومعاهد، وبنوك، واستثامرات عقارية وجتارية، ومع ذلك 
سواء   - تتناسب  ال  التسمية  هذه  بأن  علاًم  )مراكز(،  بأهنا  املدن  هذه  توصف  تزال  ال 
الوظائف  أدنى  املدينة - مع  التطوري هلذه  املفهوم  أو  املزايا،  أو  القيمة،  أو  املعنى،  يف 
املوجودة يف هذه املدينة، فمثاًل نجد مسمى )رئيس مركز واسم املدينة( دون أن يطلق 
عليه حتى مسمى )رئيس مركز مدينة كذا ...(. لقد حان الوقت لنعطي مدننا حقها بام 
يتالءم مع نموها وتطورها، وأن يتم تعديل مسمى )مركز( إىل االسم الالئق واملتناسب 

مع مدننا الغالية.

صحيفة الجزيرة
1434/7/17 هـ 
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وألن )رئيس مركز مدينة ...( هو املسؤول األول يف هذه املدينة، فإن تصنيفه واسمه 
يلزم أن يتناسب مع تطور مدينته وما حصل هبا من تغريات جديدة يف خمتلف النواحي، 
وهذا يقودنا إىل أن من يكلف برئاسة )املركز( من حقه أن تكون مرتبته الوظيفية أعىل 
من غريه يف مدينته، وخصوًصا أن واجباته والتزاماته ال تتوقف عند حدود ومسؤوليات 
عمله؛ فهو املمثل واملسؤول عن هذه املدينة، سواء داخل حدود مدينته أو لدى اجلهات 
احلكومية األخرى، وهو من يقع عليه اللوم واملسؤولية عند عجزه عن أداء متطلبات 

مدينته.
نريد من صاحب القرار - وهو من هيمه أن تكون كل مدينة وقرية يف املستوى الالئق 
 )... مدينة  )رئيس  مثل  مناسًبا  يراه  ما  هبا  ويستبدل  )مركز(  كلمة  إلغاء  يتم  أن   - هبا 
أو )أمني مدينة ...(، ألن أمانات البلديات حمدودة، وتقع ضمن املناطق وليس املدن 
واملحافظات. املهم، أي تسمية مناسبة تبعد عن مدينتنا مسمى )مركز(، وخصوًصا أن 
واسم  رئاسة  أمهية  من  قلل  ما  املسميات؛  من  العديد  يف  شائعة  أصبحت  مركز  كلمة 

املدينة.
أسامء  يف  املوجودة  التصنيفات  ألن  مدينته؛  واسم  مستوى  يرتفع  أن  هيمه  املواطن 
املدن قد تؤثر يف مقدار املرشوعات املمكن ختصيصها هلذه املدينة، وهذا هو احلاصل، 

وبذلك تكون التسميات السابقة سبًبا يف تأخر اعتامد اخلدمات واملرشوعات اجلديدة.
بام  مدننا  لرفع مستوى  دائاًم  يسعون  الشأن، وهم من  نرفعه ألصحاب  هو مطلب 
رقي  من  األمني  ويل عهده  الرشيفني وسمو  احلرمني  نعيشه يف عهد خادم  وما  يتالءم 

وهنضة.
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أجر وعافية ... يا عقارات

العقار يمرض وال يموت، وإن كان العقار كاد أن يدخل غرفة العناية املركزة نظًرا 
إلصابته البالغة والعاجلة وغري املتوقعة، دون أن يأخذ التطعيمة املناسبة ضد التقلبات 
اجلوية واإلعالمية، لكن بعد التأكد من سالمته، وألنه خيدم الشعب كله؛ لذا عرضت 
نتائج التحاليل عىل خرباء وأطباء أصحاب خربة ودراية بمثل هذه املؤثرات، التي ما 
أرسع زواهلا بحكم الزمن وبحكم التاريخ املجيد للعقارات يف بلدنا، وقال أحد أطباء 
العقار: إن عقاراتنا ال تزال وسوف تستمر - بإذن اهلل - ذات أمهية واستمرارية لعدة 

أسباب بعضها ظاهر وبعضها سوف نراه يف املستقبل، من هذه األسباب:
1- إن من يملك العقار غالًبا هو القطاع اخلاص، يعني أنا وأنت وهي وهم وهن 

... وبالذات خارج النطاق العمراين.
اخلاص،  القطاع  قبل  من  مملوك  أيًضا  مدننا  معظم  حول  األرايض  حزام  إن   -2

وبالذات خارج النطاق العمراين ويف حدود متدد أي مدينة.
3- علمتنا جتارب العقار أن من يملك يصبح هو املترصف يف األسعار ارتفاًعا أو 

نزواًل، قانون السيطرة عىل األسعار أو بشكل أوضح التحكم يف السعر.
4- إن من يطلع عىل ممتلكات األمانات والبلديات يعرف مدى النقص الشديد يف 

ملكياهتا األرايض، خذ مثااًل: املنح، فأنت حتتاج إىل ربع قرن حتى حتصل عىل منحة.

صحيفة اليوم
1434/7/18 هـ
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5- أنظمة توزيع أو ختصيص األرايض للجهات احلكومية داخل النطاق العمراين 
حتتاج إىل نظام جديد، خصوًصا أهنا معطلة منذ عرشات السنني، وهذا بالتايل من صالح 

مالك العقارات األخرى.
ورشكات  العقارات  مطوري  مع  تتعامل  ال  قرارات  أو  سياسة  أو  نظام  أي   -6
العقار يف بالدنا هنايتها أرسع من بدايتها، واأليام بيننا، وهذا عامل آخر لدعم العقارات 

اخلاصة.
7- النتائج السلبية لعدم نجاح أي قرار سوف تكون سبًبا يف ارتفاع أسعار العقار 

...، وهذا ما سوف أتوقع حصوله خالل ثالثة شهور وليس أكثر.
8- العقار اخلاص هو أحد املقومات االقتصادية العاملة يف بالدنا، ولسنا يف حاجة 
لتعطيله من أجل مشكلة مرتاكمة، أو من أجل إجياد حل عىل حساب الغري، ومعلوم أن 
معاجلة أي مشكلة - سواء كانت السكن أو البطالة أو ارتفاع األسعار - جيب أن تكون 
من قبل اجلهة، وعىل حساب ميزانية اجلهة، ألهنا هي سبب املشكلة وعليها حتمل نتائج 
عملها، أقصد أن العقار أحد أعمدة االقتصاد يف بالدنا، ومن حقه أن يأخذ نصيبه كام 

هي احلال يف كل بالد الدنيا.
9- وإذا كانت اإلحصاءات تذكر أن 60 باملائة من السعوديني ال يملكون مساكن، 
فمعنى ذلك أن هناك ما ال يقل عن 15 مليون مواطن ال يملكون مساكن، وإذا كانت 
الزيادة السكانية السنوية يف حدود 1،5 مليون، فتصبح لدينا احلاجة إىل مساكن، وحتى 
ا 1،5 مليون، بمعنى  بعد تنفيذ 500 ألف وحدة حلوايل 13 مليون مواطن، تزداد سنويًّ

أننا بحاجة إىل تنفيذ 3 ماليني وحدة سكنية يف الوقت احلارض.
من  باملائة   40 من  ألكثر  خدمات  من  هبا  عمل  ما  تتحمل  ال  مدننا  وألن    -10
استمر  إذا  خصوًصا  وغريها،  الصحي  والرصف  املياه  أو  الطرق  يف  سواء  املواطنني، 
أنفسنا  نجد  فسوف  اخلدمات،  هذه  عىل  عبًئا  تكون  سكنية  مشاريع  تنفيذ  عىل  احلال 
من  اجلهد  تبذل  اإلسكان  وزارة  أن  مع  احلارض،  وقتنا  من  معاناة  أشد  نعاين  مستقباًل 
لليوم  ر يف احللول اجلذرية  نفكِّ يبقى أن  أجل توفري السكن املالئم لكل مواطن، لكن 

وللغد.
ولو  شاسعة،  بمساحات  أراٍض  بحجز  فوًرا  تبادر  أن  اإلسكان  وزارة  من  نتمنى 
كانت بعيدة عن املدن احلالية، فإن الطرق والسكك احلديدية سوف حتل مشكلة البعد. 
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وتصميم  بتخطيط  تقوم  أن  نريد  جديدة،  ودماًما  جديدة  وجدة  جديدة  رياًضا  نريد 
احلياة  سنة  وهذه  »القديمة«،  مدننا  يف  السابقة  التصاميم  أخطاء  تتالىف  جديدة  مدن 
لكل مدينة، خصوًصا إذا كانت مدننا حماطة باألمالك اخلاصة داخليًّا وخارجيًّا إحاطة 

السوار باملعصم.
نحن - بحمد اهلل - ال يزال لدينا األرايض احلكومية، وحتى لو قمنا بنزع ملكيات 
خارج املدن احلالية، فإن التكلفة ال تقارن بام قد تقوم به وزارة اإلسكان من نزع ملكيات 
داخل املدن. نحن لدينا املال، وما أمجل أن ينفق يف مثل هذه املرشوعات املهمة! نحن 
لدينا العزم واهلمة والرغبة الصادقة يف اإلصالح. نحن لدينا والد اجلميع خادم احلرمني 

الرشيفني وسمو ويل عهده األمني.
ولن نعذر أمام األجيال القادمة إن مل نعالج مشكلة اإلسكان معاجلة جذرية ... »هل 

ستقوم وزارة اإلسكان ولو بحجز أرايض مدننا اجلديدة؟«.
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نادي سدير األدبي ... متى؟

كل منطقة وإقليم يعتز بعلامئه وأدبائه ومؤرخيه وشعرائه، بل إن كل مدينة وقرية 
يف إقليم سدير تسجل بامء الذهب أسامء أبنائها الذين كان هلم إسهام يف كافة النواحي 
الثقافية والعلمية واإلدارية وخدمة املجتمع ... إىل جانب رجال األعامل، بام يقدمونه 

يف خدمة بالدهم وقراهم. 
هناك  أن  لوجدنا  سدير،  ونساء  رجاالت  ومآثر  تاريخ  من  بعًضا  استعرضنا  ولو 
كنوًزا من املعرفة والعلم، فهناك علامء يف الرشيعة والفقه كان هلم دور مهم يف اجلزيرة 
العربية، وهناك شعراء ذاع صيتهم، وانترشت أشعارهم، حتى أصبحت من أمجل ما 
قيل يف خمتلف صنوف وأذواق الشعر، وقلام نجد ديوان شعر إال ولشعراء سدير الباع 

الطويل فيه. 
واملوروث التارخيي قبل ثالثامئة سنة يذكر أن إقليم سدير كان من أبرز األقاليم يف 
العلوم الرشعية، وحتى قبل مائتي سنة كان يوجد ما يزيد عن سبعني عامًلا وعرشات 
بتأليف الكتب وبعضها ال يزال يدّرس يف جامعاتنا، بل إن  املؤرخني، ومعظمهم قام 

بعضها تم حتقيقه حديًثا، ونال بعض املحققني عليه الدرجات العلمية العالية. 

صحيفة الجزيرة
1434/8/7 هـ 
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كام أن هناك العديد من املؤلفات ال تزال مل تر النور، وحتتاج إىل من حيققها ويطبعها، 
الدكتوراه يف مدينة  أنه قبل مخسة عرش عاًما قمت بدعوة بعض محلة شهادات  وأذكر 
مناصب حكومية  أو يف  أستاًذا جامعيًّا  أربعني  يزيد عىل  روضة سدير، وكان عددهم 
التي يزيد عددها عن أربعني  عالية ... هذا يف روضة سدير، وال شك أن مدن سدير 
مدينة قد يكون لدهيا من محلة الشهادات اجلامعية والشهادات العليا أكثر من غريها، 
ومعظم هؤالء األساتذة األفاضل قد قدموا رساالت علمية لنيل املاجستري والدكتوراه، 
وحبذا أن ينشأ ناٍد أديب يستطيع مجع هذا الرتاث والعلم والثقافة والشعر واألدب، وأن 

ُيعنَى بكل موروثاتنا العلمية حلفظها ونرشها وطبعها. 
فنحن وأبناؤنا يف أمس احلاجة ملثل هذا النادي األديب، الذي أصبح رضورة للحارض 
واملستقبل، وما أمجل أن يتبنَّى هذا العمل بعض رجاالت األدب والشعر يف إقليم سدير، 

ويكون دعمهم من رجال األعامل من أبناء سدير، وهم أهل لذلك. 
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األستاذ أحمد الدامغ ... أجر وعافية

أعالم  أحد  الدامغ،  عبداهلل  بن  أمحد  العزيز  األخ  املثقف  الشاعر  األديب  األستاذ 
مدينة روضة سدير، وأحد أبناء أرسة آل دامغ الكريمة املنترشة يف إقليم سدير والقصيم 
واملنطقة الرشقية، يرقد عىل الرسير األبيض، ودعاؤنا للموىل جّلت قدرته أن جيعل ما 

أصابه أجًرا وعافية. 
الشعر  الكتب يف  السنني، وألَّف العرشات من  الساحة األدبية منذ عرشات  عرفته 
واألدب والتاريخ، وهو صاحب قلم قلَّ أن يوجد مثله، سواء يف عذوبة األسلوب أو 

نقل الفكرة للقارئ الكريم. 
وفاء  عن  ينبثق  الذي  السليم،  والتوجيه  اهلادف  بالنقد  الصحفية  كتاباته  متيَّزت 
وإخالص وانتامء هلذه األرض الطيبة، جملسه ال يمل. يف آخر زيارة يل ترشفت بالسالم 
عليه، وعىل الرغم من األمل الذي أملَّ به إال أنه صابر وحمتسب؛ فقد كان يف كلامته ورسده 
لألحداث والتاريخ وتثبيت ذلك بالشعر - سواء العريب أو النبطي - كأنه يأخذ الرحيق 

من زهرة إىل زهرة.
ما  ومصداقية  القلم  أجل  من  سخرها   - اهلل  بإذن   - املديد  عمره  من  عاًما  ثامنون 
خيطه قلمه، أعطانا من الرتاث ومن الشعر ومن األدب ما مل نجده عند غريه، هو كنز 
من العلم واملعرفة، وله جملسه األديب والثقايف، سواء يف عاصمتنا الغالية أو يف مدينته 

صحيفة الجزيرة
1434/8/19 هـ 
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لرؤيته،  سدير  روضة  يف  أكون  عندما  ق  أتشوَّ وكنت  سدير،  روضة  أجداده  ومدينة 
ودليلنا عىل وجوده يف روضة سدير كثرة الزائرين، وازدحام السيارات بجانب منزله يف 
مدينة الداخلة، وكان يل رشف أن يكون منزيل قريًبا منه. يف اعتقادي أن مؤلفاته جتاوزت 

عرشين مؤلًفا، وكل كتاب له عدة أجزاء مل تَر النور حتى اآلن. 
أبناء حبيبتنا الغالية روضة سدير، وما أمجل  هنيًئا لنا أن يكون أديبنا وشيخنا أحد 
م هذا العلم بإطالق اسمه عىل أحد شوارع مدينته التي أحبها وأحبته: روضة  أن يكرَّ

سدير؛ أرجو اهلل الكريم أن نراك يا أبا عبداهلل بصحة وعافية.
واهلل املوفق. 
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مرحًبا يا رمضان

نعم اهلل - سبحانه وتعاىل - كثرية وكبرية وغالية، ومنها فرض صيام شهر رمضان 
املبارك، وكلنا يفرح بقدومه؛ من أجل أن يتفضل اهلل - سبحانه وتعاىل – بقبوله؛ فالصوم 
هلل وهو الذي جيزي به، وما أعظم اجلزاء من اخلالق الكريم املنان ذي الفضل والعطاء!

وال تسأل عن هذا اجلزاء، سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة؛ فهو ما ال يطرأ عىل برش وال 
تدركه العقول. وما أعظم اجلزاء من رب األرباب وخالق كل يشء ومدبره عىل أحسن 
تدبري! فصيام هذا الشهر املبارك تقرًبا إىل اهلل - سبحانه وتعاىل - ورجاء قبوله وما يقوم 
املبارك أن خيتم  الكريم، وبعضنا يقرر قبل دخول هذا الشهر  به من تالوة لكتاب اهلل 
القرآن بام يستطيع وأن يتدبره ويفهم معانيه، وهذه هدية من اهلل - سبحانه وتعاىل - من 

أجل أن نقرأ ونحفظ ونتدبر كالم اخلالق - سبحانه وتعاىل. 
إجازة جلسمه  وإعطاء  اإلنسان  وفوائد ال حتىص، سواء يف صحة  أحكام  وللصوم 
اجتامعيًّا  تكافاًل  ُيعَترب  الصيام  أن  جانب  إىل  السليم،  الصحي  توازهنا  لتعيد  ومعدته 
اخلريية  للجمعيات  سواء  يستطيع،  ما  م  يقدِّ منا  واحد  كل  فرتى  وأخالقيًّا،  وإنسانيًّا 
- وهي بفضل اهلل منترشة يف بالدنا العزيزة - أو املوائد الرمضانية التي تقوم هبا هذه 
اجلمعيات واملحسنون يف هذه البالد. وما أمجل أال ختلو موائدنا يف منازلنا من مشاركة 

صحيفة اليوم
1434/8/29 هـ 
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مائدة  عىل  نجتمع  أن  أمجل  ما  منازلنا!  يف  والعاملني  واألصدقاء  واجلريان  األقرباء 
واحدة؛ ففي ذلك راحة واطمئنان وتقارب وحمبة! وال ننسى إخواًنا لنا أصاهبم الظلم 
والبعد عن بيوهتم وديارهم، فلهم حق املشاركة واملساعدة ومد يد العون هلم؛ ألننا يف 

شهر اخلريات وشهر العطاء والبذل.
القيام والصيام، خصوًصا بإضاعة  أبنائنا وبناتنا أال يضيع عليهم أجر  ونتمنى من 
إن  وهي  الدين،  عمود  هي  فالصالة  املغرب،  أو  العرص  حدود  إىل  والنوم  الصلوات 

صلحت صلح العمل، وإن فسدت فسد العمل.
د برمحته من مل يشهد معنا هذا الشهر الكريم، وأن جيمعنا  نرجو اهلل الكريم أن يتغمَّ

هبم يف جنات النعيم، وأن حيفظ بالدنا من كل مكروه.
واهلل املوفق.
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مدننا حبيسة النطاق العمراني

قبل ثالثني سنة، كنا نعتقد أن تنظيم النطاق العمراين الذي قامت به وزارة البلديات 
هدفه وضع خطط للتطور العمراين، وفًقا لالحتياج والواقع الذي يفرضه نمو املدينة، 
وكانت احلسابات والتنبؤات التي أعدها مستشارون )مؤكد أهنم أجانب( جعلت مدننا 
حبيسة التطور، ومنعت أي توسع مستقبيل، بل يف اعتقادي أن املرشع كان حد تفكريه 
حلدود ما يعتمد له من اعتامدات مالية للبنية التحتية، أو أنه اعتقد أن حرص املدينة وحتى 
القرية وفق مرئياته ونظرته للمستقبل جعلته أيًضا حبيس ما يطلق عليه النطاق العمراين 

أو قل الطوق العمراين. 
لذا اتضح - بعد هذا التطور املتالحق يف البنيان والزيادة السكانية - أن تنظيم هذا 
النطاق سابًقا أوجد كثرًيا من اخللل والعيب يف اخلدمات، مثل املياه والرصف الصحي 
واألمطار وحتى الطرق، ونحن نعاين - وسوف تستمر هذه املعاناة - ما دام أننا نسري 

وفق منهجية وخطط عفى عليها الزمن. 
ومن املؤسف أن البلديات فات عليها - إن قصًدا أو جهاًل - أن ملكية األرايض 
البيضاء الكبرية داخل النطاق العمراين ليست ملًكا له،ا وال تستطيع أن تضع أي تنظيم 
يكفل تطويرها واالستفادة منها؛ هلذا نجد الكثري من اخلدمات مترُّ عىل هذه األرايض 

من دون أي فائدة تذكر. 

صحيفة الجزيرة
1434/9/27 هـ 
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واملواقع  للضواحي  املالية  االعتامدات  طلب  عرقل  أنه  النطاق  هذا  مساوئ  ومن 
القريبة من املدن، سواء كانت حكومية - وهي لألسف قليلة أو معدومة - أو ملكيات 

خاصة قام أهلها بتطويرها ووضع بعض من اخلدمات. 
اخلدمات  وحجم  نوعية  حتديد  يف  سبًبا  كان  وحمدوديته  النطاق  هذا  فإن  كذلك 
التي تقوم هبا اجلهات احلكومية، وهذا سبَّب الكثري من املتاعب واخللل يف اخلدمات، 
من  حتويلها  أو  األرايض  بعض  استخدامات  بتغيري  البلديات  تقوم  عندما  خصوًصا 

سكنية إىل جتارية، وما أكثر مثل هذه املخالفات! 
ومن املؤسف أيًضا أن البلديات قد تضع برامج النطاقات العمرانية وخططها من 
دون التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى، بل وتضع فرتات حلياة أي مدينة وتطورها. 
وأثبت الواقع أن هذه النظرة كانت - وال تزال - سبًبا يف تأخري االستفادة من األرايض 
خارج النطاق العمراين، وبالتايل زيادة أسعار األرايض خارج النطاق العمراين وداخله، 
بل إن النطاق العمراين فصل ما بني ملكية البلديات لألرايض داخل املدن وخارجها؛ 

لذا متت ملكية األرايض الشاسعة خارج النطاق العمراين بكل سهولة. 
توزيعها عىل  أجل  من  انعدامها  أو  األرايض  نقص  من  تشتكي  البلديات  وها هي 
املواطنني، فهناك عرشات األلوف - بل مئات األلوف - من أبناء هذا الوطن ينتظرون 

هذه املنحة، التي أصبحت حمنة ما يزيد عىل ربع قرن. 
ما  وفق  دراستها  وإعادة  العمراين،  النطاق  مشكلة  لغربلة  احلاجة  أمسِّ  يف  نحن 
نشاهده من تطور، ووفق السلبيات التي حلقتنا طوال عرشات السنني املاضية من هذا 

التنظيم العقيم.
واهلل املوفق. 
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عيدك مبارك يا أميرنا

يف بادرة غري مستغربة من سمو األمري سعود بن نايف، يقدم التهنئة لكل فرد من 
لوحات  جانب  إىل  اجلوال،  اهلاتف  عرب  رسالة  بإرسال  وبناهتا،  الرشقية  املنطقة  أبناء 
اجلميع  أن  شك  ال  الرشقية،  املنطقة  مدن  كافة  يف  أو  املدينة  شوارع  يف  اإلعالنات 
الرشيفني وسمو ويل عهده  احلرمني  منها، فكل عام وخادم  بأحسن  التهنئة  يبادلونك 
األمني واألرسة احلاكمة بخري وعافية، وملقام سموكم الشكر والتقدير عىل هذه التهنئة 
املنطقة،  هذه  ألبناء  وحمبته  املقام  سمو  عىل  داللة  إال  النبيل  الشعور  هذا  وما  العزيزة، 

وإحساس أن اجلميع أرسة واحدة، يبدأ أمريها بتقديم التهنئة بعيد الفطر املبارك.
هي سابقة متميزة هلا أثرها لدى النفوس، وما أمجل أن يأيت ابني عبدامللك ذو األحد 
عرش عاًما ليقول: إن سمو األمري سعود بن نايف أرسل يل رسالة هتنئة بالعيد السعيد، 

بل قد يأخذ تليفونه ويطلع أصحابه وزمالءه عىل أن األمري قدم له التهنئة.
نرجو اهلل الكريم أن يديم املحبة والوفاء والوالء بني أبناء األرسة السعودية الواحدة، 
وتوفيق  بصحة  واجلميع  والقيام  الصيام  يتقبل  وأن  مكروه،  كل  من  بالدنا  حيفظ  وأن 

وسعادة.
شكًرا أمرينا الغايل، وحفظكم اهلل من كل مكروه.

صحيفة اليوم
1434/10/3 هـ 
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ليس كل عمل مؤسساتي يصلح لنا

قرأت يف جريدة اليوم )ملحق االقتصاد( بتاريخ 1434/9/14هـ عنواًنا ملوضوع 
حتويل )التنمية العقارية( إىل مؤسسة عامة، وأن هذا املوضوع قيد الدراسة، وُيذكر أن 
إجراءات التغيري تشمل االستقالل املايل واللوائح واآلليات واهليكل الوظيفي ... وأود 
إنشاء هذا الصندوق  العقارية، حيث إن  التنمية  بدايات تأسيس صندوق  الرجوع إىل 
كان سنة 1394هـ يف عهد امللك خالد  وكان له أثره البالغ يف توفري السكن املالئم 
ملعظم سكان اململكة، سواء يف املدن أو القرى، بل أصبح أهم حدث يتعلق بمصلحة 
املواطنني، وكان رأسامله بسيًطا ال يتجاوز 250 مليون ريال، حتى أصبحت ميزانيته - 
يف عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني 

- تزيد عىل 183 مليار ريال. 
جهاز  ِقبل  من  إدارته  وتتم  غريه،  من  أفضل  للمواطنني  خدماته  يقدم  يزال  وال 
متخصص له خربته ودرايته ومعرفته بظروف الناس وأحواهلم، حتى إن ويل األمر - 
حفظه اهلل - أصدر قرارات كلها تصب يف خدمة املواطن وتيسري السداد، بل وصل األمر 
إىل إعفاء املتوفني من مقرتيض الصندوق، وكذلك األرامل واأليتام ومن ال يستطيعون 
السداد. هذه النظرة احلانية من خادم احلرمني الرشيفني أوجدت االطمئنان واالستقرار 
السكني، بل إن املواطنني أصبح لدهيم املحبة والوالء واالنتامء هلذه الدولة التي هيمها 

صحيفة الجزيرة
 1434/10/8 هـ 
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إجياد االستقرار والراحة ألبنائها ... وهذا ما حصل فعاًل، وألنني معايٌش هلذا الواقع 
أنه  أرى  فإنني  الرشيدة،  وحكومته  الرشيفني  احلرمني  خادم  من  الوطني  واإلحساس 
ليس كل عمل مؤسسايت يصلح لبالدنا، فعندما يصبح العمل املؤسسايت مرهوًنا بأنظمة 
صارمة يتأثَّر هبا املواطن، وهو املقصود بالتفكري يف حتويل صندوق التنمية العقارية إىل 
العمل املؤسيس، فمعنى ذلك أنه خرج عن الطبيعة وأسلوب احلياة التي تعودنا عليها 

مع هذه الدولة الراعية واملهتمة برضاء املواطن وراحته.
تكون  سوف  الباطن  غري  الظاهر  هدفها  جتعل  جديدة  أنظمة  وإحداث  جتديد  إن 
املواطنني،  العمل املؤسيس بمصالح  يتعلَّق  نتائجه سلبية عىل الوطن، وبالذات عندما 
ويف اعتقادي أن التفكري يف حتويل الصندوق إىل العمل املؤسيس هو خروج عن مصلحة 
ُتفِقد  وأنظمة  بإجراءات  مرهون  السكن  عىل  حصوله  ألن  للسكن؛  املحتاج  املواطن 

األمل الذي يعيش معه املواطن برعاية وعطف دولته. 
بل قد يكون اهلدف هو ما أعتقده أن صندوق التنمية العقارية أصابه العجز وعدم 
القدرة عىل تلبية طلبات السكن، وقد أشار إىل ذلك أن هناك ما يزيد عىل مليوين طلب مل 
يستطع الصندوق تلبيتها؛ لذا جلأ إىل مسألة حتويل الصندوق إىل العمل املؤسسايت؛ حتى 
يسد النقص احلاصل يف وظيفته األساسية، ويصبح مثله كاملؤسسات احلكومية املرهونة 
بأنظمة وإجراءات ال تتالءم مطلًقا مع ما جيب عمله يف صندوق التنمية العقارية، بل قد 
ُتِدُخلنا يف متاهات وتعقيدات إجرائية ومالية، وما يتعلق بالرهن العقاري، أو ربط ذلك 
بالبنوك ومستثمري العقار، فيصبح املواطن وأبناؤه مرهونني طوال العمر حتت ضغط 

هذه اإلجراءات وتعقيدها. 
والدولة - أعزها اهلل - عندما ُتنشئ مثل هذه الصناديق املتعلقة باملصلحة املبارشة 
للمواطن، فإهنا هتدف إىل أمور كثرية أمهها حتقيق االنتامء والرتابط واملحبة، يف اعتقادي 

أن هذه سوف يصيبها اخللل عندما تكون اهلبة امللكية مرهونة بالعمل املؤسسايت. 
ومعذرة إن أطلقت عليه )الرهن املؤسسايت(.

واهلل املوفق.
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رحم اهلل العم عبداهلل أبابطين

فقد شيخ مثل العم عبداهلل بن إبراهيم أبابطني يشء صعب، خصوًصا عندما تكون 
خيرج  عندما  أو  املستشفى  يف  سواء   - له  زياريت  يف  كنت  منك.  قريب  وهو  منه  قريًبا 
املعاناة  رغم  السابقة،  الفرتة  طوال  أصابه  ملا  املحتسب  الصابر  الرجل  أرى   - بيته  إىل 
واألمل، وإن كنا نحن - إخوانه وأبناءه وبناته وزوجتيه - نرى مقدار األمل الذي حيس به، 
ونشاركه بقلوبنا وبالدعاء له أن خيفف اهلل عنه ذلك، إال أنه جتده - سواء يف اجللوس أو 
احلديث معه - صابًرا حمتسًبا. كان  حمبًّا ألرسته، ومهه األكرب أرسة البابطني وأبناؤها، 

نجده حيث عىل الرتابط واالجتامع وبحث متطلبات األرسة.
رزقه اهلل بأبناء وبنات وأمهاهتم، كانوا عىل درجة رفيعة من العلم واملحبة والوفاء، 
وتعلموا من والدهم هم كام تعلمنا نحن منه اليشء الكثري، وال شك أن خرباته الواسعة 
يمل،  ال  جملسه  فإن  لذا  والتجارب؛  املعرفة  من  معينًا  لديه  نت  كوَّ ومعارفه  واطالعه 
بتاريخ أرسته وعلمها ومكانتها ...  بل يأيت بكل ما هو جديد وحديث، ويربط ذلك 
كانت زيارته وأبناؤه يل يف روضة سدير رشًفا أعتز به؛ ألنني أجد فيه صورة العم واألخ 
واألب املحب، ومن وفائه ألرسته وأحبابه وأصدقائه كان يقوم بالواجب جتاههم يف 

صحيفة الجزيرة
1434/10/26 هـ 
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كل مناسبة، ويف آخر زيارة يل مع أم عادل وبعض أبنائه رغم مرضه - وذلك بمناسبة 
تكريم سيديت الوالدة اجلوهرة بنت حممد بن مايض ألفراد أرسهتا بمزرعتنا )العائذية( 

بروضة سدير - كان مهه وحديثه عن أفراد أرسته وبلدته روضة سدير التي ولد فيها.
رمحك اهلل يا شيخنا وأسكنك اهلل فسيح جناته، واحلمد هلل عىل كل حال ... وعزاؤنا 

ألمهات أبنائه، وبناته، وألرستنا، ولكافة أصدقاء فقيدنا الغايل وحمبيه. 
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مستخلصات المقاولين )عض شليلك(

كلمة )عض شليلك( كناية عن املعاناة التي يواجهها املقاول حتى حيصل عىل حقه، 
وما أحتدث عنه أمثلة )حية( - أعاذنا اهلل وإياكم من رش )عضة احلية( - ومن املؤسف 
أننا نقرأ يف صحفنا قيام بعض اجلهات احلكومية بسحب بعض األعامل من املقاولني 
السعوديني؛ )ألن األجنبي( له معاملة خاصة، بل هو من يفرض رشوطه حتى يعمل 

يف بالدنا.
أما نحن، فنقع حتت طائلة نظام املنافسات احلكومية؛ هذا النظام الذي أطلق عليه 
ما  أدراك  وما   - املستخلصات  عن  نتحدث  أننا  وباعتبار  السخرة)،  )نظام  البعض 
فأول حمطة  السعوديني -  األعامل من  رئيس يف سحب  التي هي سبب  املستخلصات 
يعانيه  ما  أدراك  وما  عريب(،   – )أجنبي  املرشف  االستشاري  من  تبدأ  للمستخلص 
ذلك  يأخذ  وقد  املستخلص،  بمراجعة  االستشاري  يقبل  حتى  صعوبات  من  املقاول 
اآلمر  قلمه  ويبدأ  املراجعة،  معاناة  تبدأ  املراجعة  عىل  موافقته  بعد  ثم  األيام،  عرشات 
بحذف نسب عالية من بنود منفذة )قصقصة املستخلص(، مع أن هذا املقاول املسكني 

قام بالتنفيذ ألجل أن حيصل عىل ما يستحقه، وألجل أن ينفق عىل املرشوع. 
املستخلص  يرسل  أكثر،  أو  شهر  نصف  تستغرق  قد  التي  املراجعة  معاناة  وبعد 
لدى  املستخلص  يظلُّ  وهكذا  مفهومة(،  غري  )خطوة  الرئيس  االستشاري  ملكتب 

صحيفة الشرق
1434/11/12 هـ
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املكتب الرئيس نصف شهر أو أكثر، حتى يتفضل بإرساله إىل إدارة املرشوعات لدى 
اجلهة املالكة، وهنا تبدأ أم املشكالت واملعاناة؛ ألن القائمني عىل العمل خمتلطون ما بني 
مهندسني سعوديني بعضهم حديث التخرج وأجانب عرب، وعند مراجعة املقاول هلذه 
اإلدارة حاله حال االستجداء )الشحاذة(، وهذا فعاًل حاصل وواقع نعيشه، وقد يقال 

للمقاول: )ال تراجعنا(، سوف نرسل مستخلصك لإلدارة املالية.
ويف هذه املحطة تبدأ املعاناة والوساطات والرجاء، وكلامت مثل )اهلل يكثر خريكم، 
يتم  املحطة  هذه  يف  أنه  املؤسف  ومن  للقروش(،  حمتاج  املرشوع  خرًيا،  جيزاكم  اهلل 
احلسم من املقاول، وأحياًنا يتم احلسم عشوائيًّا، )وهناك أمثلة عىل ذلك(، وقد ينتظر 
لإلدارة  يرسل  ثم  أشهر،  وثالثة  شهرين  من  أكثر  املرشوعات  إدارة  لدى  املستخلص 
فإن  أبسط مالحظة  هناك  كان  وإن  املستخلص،  ما ذكر يف  تراجع  بدورها  التي  املالية 

املستخلص يتم إرجاعه، وهكذا دواليك يرجع املستخلص للمربع األول.
هذه أمثلة واقعة عن معاناة املقاولني من االستشاريني ومن بعض موظفي إدارات 
ل  املرشوعات لدى بعض اجلهات احلكومية، ثم يقال: إن املقاول السعودي غري مؤهَّ

وغري كفء إلدارة األعامل.
يضمن  بشكل  املستخلصات،  رصف  طريقة  تنظيم  إلعادة  ماسة  حاجة  يف  نحن 
د أن مدة  حقوق املقاول والقضاء عىل ما يعانيه من صعوبات، رغم أن املقام السامي حدَّ

مراجعة املستخلص حتى يرصف بشهر، لكن الواقع خيالف ذلك متاًما.
املقاول  لدى  الباطن  من  عمل  عن  وليبحث  السعودي،  املقاول  عون  يف  اهلل  كان 

األجنبي.
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هكذا كان الملك عبدالعزيز مع شعبه

يف صيف 1327هـ، كان رشف اللقاء الذي نعتربه - نحن أرسة آل أبابطني - ذكرى 
تسجل يف تارخينا، عندما استقبلنا اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل بمنزل اجلد 

عبداملحسن بن حممد أبابطني؛ وذلك لتناول وجبة الغداء. 
حرض اإلمام ومعه جمموعة من آل سعود ومن رجاالت اإلمام، وكانت العادة أن يتم 
الغداء بعد صالة العرص. لقد قدمت القهوة والتمر.، وألنه وقت صيف قدم الرطب 
ث عن  الطازج، وأخذ اإلمام يسأل عن أوضاع املياه والزروع وأحوال الناس، ثم حتدَّ
عىل  القضاء  وواجب  واالجتامعية،  األرسية  والعالقة  شعبها،  مع  الدولة  هذه  ترابط 
الفتن وتوحيد البالد، ثم طلب من أبناء اجلد عبداملحسن القيام بأداء العرضة النجدية 

قائاًل هلم: »يا عيال قوموا احربوا«. 
وحسب الوصف عنه  كان طوياًل، قد يصل إىل ما يزيد عىل 190 سم، يميل لون 
جسمه إىل السمرة، وأثر الشمس والرحالت والغزوات ظاهر يف جسمه. عمره ال يزيد 
عىل 35 سنة، وبنيته تظهر عليها معامل القوة والنشاط، وكان ملبسه بسيًطا وبعيًدا عن 
ا بشعبه، ويبادهلم املحبة، وقد طلب من اجلد عبداملحسن أن يسرتيح  الرتف، هيتم جدًّ
القهوة والطيب أكمل رحلته  املغرب وتناول  إذا جاء  السفر، حتى  ويستحم من عناء 

امليمونة، وقد تكون يف اجتاه القصيم أو أي مكان آخر. 

صحيفة الجزيرة
1434/11/18 هـ 
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هذا هو اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل، رجل حباه اهلل هذه األخالق 
فيه  ووجدوا  وأكثر،  بمثلها  بادلوه  الذين  وهم  لشعبه،  واملحبة  والتسامح  العالية 
الفتن، وفعاًل بحمد اهلل نعيش هذا األمن  الشمل والقضاء عىل  الصالح لضم  احلاكم 
واالستقرار بعناية اهلل - سبحانه وتعاىل - ثم بتطبيق الرشيعة السمحاء، وبملوك ساروا 
عىل هنج والدهم، واليوم بقيادة خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني نعيش 
هذا األمن واالستقرار، ويكفينا أن نعترب بام حولنا من البلدان األخرى؛ لنعرف ونوقن 

أن من واجبنا احلفاظ عىل هذه اهلبات الربانية، وأن يزداد وفاؤنا هلذه الدولة الكريمة. 
يقول الشاعر عبداهلل اللوحيان: 

طويل العمر مثل الغيث كل طايله خريهملكنا عزنا هو مزبن الالجي وعـز اجلــار

تذل له الصعاب بدبرة اخلالق وتيسريهإليل حارت مشاوير العرب ردوا له األشوار

بناله قصـر جمد تاصل اجلوزا مقاصريهيدير النـــاس بفكـره وهو مــا ينـــدار
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رحم اهلل الخال حمد الماضي

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، واحلمد هلل، هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ. وما نقول 
إال كام قال الصابرون: ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾.

ما أعظم املصيبة يف رجل كان له يف القلب املحبة؛ ذلك الشيخ اجلليل اخلال محد بن 
حممد بن مايض، رمحه اهلل رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ومجعنا وأحبابنا واملسلمني 
أبا إياد ملحزونون، العني تدمع والقلب حيزن  إننا واهلل لفقدك يا  يف الفردوس األعىل؛ 
لفقدك، كنت نعم األب واخلال والصديق واألخ، وكنت صاحب القلب الطاهر، الذي 

أحب الناس مجيًعا وأحبوه؛ ألنك دائاًم طيب الذكر قواًل وعماًل.
ما أصعب فراقك علينا وعىل أرستك! فقد ربَّيت فيهم املحبة والوفاء، وبحمد اهلل 
هم اآلن خري الشباب، كيف وهم قد تربوا عىل يديك وعىل املحبة وصلة الرحم. أرستك 

الكريمة وعىل رأسهم أم إياد، وبناتك الفاضالت هم رمز للوفاء للقريب والبعيد.
عزائي لسيديت والديت اجلوهرة، وخايل عبدالعزيز، ولكل أفراد أرسة آل مايض وآل 
أبابطني. وإن كانت الكلامت ال تستطيع أن تعرب عن مكنون القلب يا خايل الغايل، فإن 
عزاءنا أنك وأنت يف مرضك الشديد كنت دائاًم تذكر اهلل وتشكره، وهذه نعمة نرجو من 

اهلل الكريم أن ُيثيبك عليها، وأن يرمحك، وهو أرحم الرامحني.

صحيفة الجزيرة
1434/12/29 هـ 
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ا ... فعاًل الفراق صعب وشديد  وعزاؤنا ألصدقائك وأحبابك وهم كثري وكثري جدًّ
ملن عشنا معه طوال عمرنا، ولكن يبقى أنك تقدم عىل رب غفور رحيم. ويف هذا اليوم 
املبارك يوم اجلمعة نرفع أكف الرضاعة إىل اهلل الرمحن الرحيم أن جيمعنا بك يف جناته 

وأن جيعل ما أصابك تكفرًيا عن الذنوب.
وعزاؤنا ألصدقائك وأحبابك وهم كثري وكثري جدًا.. فعاًل الفراق صعب وشديد 
ملن عشنا معه طوال عمرنا، ولكن يبقى أنك تقدم عىل رب غفور رحيم. ويف هذا اليوم 
املبارك يوم اجلمعة نرفع أكف الرضاعة إىل اهلل الرمحن الرحيم أن جيمعنا بك يف جناته 

وأن جيعل ما أصابك تكفريًا عن الذنوب.
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سد السبعين بروضة سدير

)رسالة إلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان(

التميمي  الشاعر رميزان بن غشام  بناه األمري  التارخيي بروضة سدير  السبعني  سد 
بروضة سدير ومجاعته قبل 1072هـ. وحَيِكي هذا البناء اهلنديس املميَّز يف عامرته وفن 
التنفيذ، حمقًقا مطلًبا مهامًّ ألهايل روضة سدير وما  التخطيط والتصميم قدرًة فنيًة عىل 
األمطار  من  كفايتها  املدينة  ُتعَطى  بحيث  السيول،  مياه  حجز  يف  املدن  من  جاورها 
الضياع،  من  املياه  عىل  حيافظ  وبحيث  سدير،  بالد  بقية  إىل  املياه  تنحدر  ثم  والسيول، 
األحجار  فهو سلسلة من  مثيل؛  له  يوجد  أن  قلَّ  بشكل هنديس  منها  االستفادة  وتتم 
املنحوتة بشكل متناسق، سواء يف حجم األحجار أو يف طريقة تركيبها، ثم عمل حواجز 
دائرية بني كل مسافة، آخذة بعني االعتبار انحدار مياه األمطار وسيالهنا بشكل منسق، 

بحيث ال تؤثِّر عىل املزارع املوجودة بجانب هذا السد. 
وبعد جريان األمطار والسيول املتدرج، يرتك مساحة ألجل جريان السيول الزائدة 
عن احلاجة، وهذا مطلب أمني عن أي رضر حيصل عىل املزارع بروضة سدير، إضافة 
مت بحيث  الستفادة املدن املجاورة من هذه املياه. كام أن السبعني )عبَّارة( فتحة ُصمِّ
حتفظ قوة جريان السيول وتدرج منافذ هذه املياه، إىل جانب أن طول هذا السد يزيد عن 
سبعامئة مرت وارتفاعه فوق سطح األرض يزيد عن مرتين، هذا الوصف املبسط حيتاج 
التي  املعلومات والتصاميم  السدود؛ لالستفادة من هذه  بناء  إىل أهل االختصاص يف 

صحيفة الجزيرة
1434/12/12 هـ 
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مىض عليها يف حدود أربعامئة سنة، وهي حتكي قصة هذا األمري الشاعر ومجاعته، الذين 
ر لألجيال االعتزاز بمثل هؤالء الرجال. شيدوا هذا البناء التارخيي الذي يصوِّ

يقول األمري الشاعر رميزان بن غشام:

بنخـــيلــــها مستظــــــلة ديــــرة  النضــا كـادودهـــايل  يشوق تقــديم 

وبالقـيض من جم البطاحي برودهــاالجـا الشتـــا تشـرب صوايف سيولـهــا

واليوم ونحن نرى هذه النهضة املتمّيزة يف هيئة السياحة واآلثار بقيادة األمري الكريم 
سلطان بن سلامن، الذي جعل مهه وفكره للحفاظ عىل تاريخ بالدنا العزيزة وآثارها، 
التصميم  طريقة  أو  البناء  يف  سواء  السدود،  أقدم  من  يعترب  السبعني  سد  إن  وحيث 
أو  األحجار  بعض  هبوط  يف  سواء  عليه،  حتصل  تأثريات  أي  من  وخوًفا  والتنفيذ، 
ختلخلها، إىل جانب أن هذا السد يعترب معلاًم سياحيًّا حيتاج للصيانة والرتميم، بوصفه 
أحد رموز روضة سدير وأحد معاملها، وكام هي عادة األمري سلطان بن سلامن يف تفقده 
سموه  من  نأمل  فإننا  املعامل،  هذه  مثل  عىل  للحفاظ  الثاقبة  ونظرته  التارخيية  املواقع 
التوجيه هليئة السياحة واآلثار بعمل تقرير فني تارخيي وسياحي هلذا األثر، الذي نعتز به 
يف روضة سدير، وعمل الرتميامت الالزمة، ووضع اللمسات اجلاملية هلذا املعلم املهم.

واهلل املوفق.
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علب التحاليل الطبية

معايل الدكتور عبداهلل الربيعة من األشخاص الذين نعتز هبم يف خدمة الوطن، وهو 
ا عىل كل ما هيم وزارته ومسؤولياهتا، وهناك مطلب أرجو أن حيققه معاليه،  حريص جدًّ
وهو أن مستشفياتنا احلكومية واخلاصة عندما يراجعها املريض وحيتاج إىل حتاليل طبية 

تعطيه علبتني: واحدة - أكرمكم اهلل - للبول والثانية للغائط.
املريض  اسم  يكون  وغالًبا  الطبي،  ورقمه  املريض  اسم  علبة  كل  عىل  ومكتوب 
مقروًنا باسم اهلل - سبحانه وتعاىل - مثل )عبداهلل، وعبدالعزيز، وعبدالرمحن ... إلخ(.
السبيلني، فهل يعقل أن اسم  العلب هو اخلارج من  ومعلوم أن ما يوضع يف هذه 

اهلل - سبحانه وتعاىل – يكون مكتوًبا عىل هذه العلب وهلذا االستعامل؟
أال يوجد طريقة أخرى ال يذكر فيها االسم كاماًل، مثل اختصار االسم باحلروف 
األول السم املريض واسم والده واسم جده وعائلته؟ أال يمكن االكتفاء بالرقم الطبي؟
علاًم بأن هذه العلب تذهب إىل املخترب، ولديه كامل املعلومات عن املريض، حيث 

إن وزارة الصحة خطت خطوات كبرية يف جمال الكمبيوترات وحفظ املعلومات.
قد ترون وضع برنامج يرفض ذكر اسم اجلاللة يف أي حتليل للخارج من السبيلني، 

ويكتفي باملعلومات الالزمة عن املريض.
باحلكمة  املوقف  هذا  يعالج  سوف  معاليكم  أن  متأكد  فإنني  سابًقا،  أرشت  وكام 

املوجودة ملعاليكم.

صحيفة الجزيرة
 1434/12/23 هـ 
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المجمعات الحكومية

)رسالة إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض(

الدولة - أعزها اهلل - حريصة كل احلرص عىل ما فيه حتقيق املصلحة العامة وراحة 
ذ يف املناطق واملدن  املواطنني، وحتقيق هذا اهلدف نراه يف العديد من املرشوعات التي تنفَّ
والقرى واهلجر، وكل ذلك يصبُّ يف صالح إجياد اخلدمة الرسيعة واهلادفة الحتياجات 
املواطنني، وألن كل جهة حكومية تعمل باستقالليتها، فإهنا تقوم بإنشاء املباين اخلاصة 
يف  والتباعد  التنوع  وهذا  املناسبة،  األرايض  توفر  وحسب  املعتمدة  املبالغ  حسب  هبا 
عىل  املشقة  منها  عديدة،  ومصاعب  إشكاليات  أوجد  احلكومية  اجلهات  مباين  مواقع 
املواطن يف الوصول للجهة التي يرغبها، ومنها الكثافة املرورية املتزايدة، إىل جانب عدم 
من  يزيد  وتباعدها  احلكومية  اجلهات  تعدد  أن  كام  املساندة،  واخلدمات  املواقف  توفر 
الكهرباء  ونفقات  والزراعة،  واملواقف،  واحلراسة،  والصيانة،  التشغيل،  أعامل  تكلفة 
واملاء، وقد يتأخر إنشاء بعض املصالح احلكومية بسبب عدم توفر األرايض، وهذا ما 

نعانيه أحياًنا.
إن العرض لصاحب السمو امللكي - أمري منطقة الرياض - لتبنِّي مثل هذا االقرتاح 
بأن تكون مجيع املصالح احلكومية يف موقع واحد مع حتديد مواصفات املباين وشكلها 
لكل جهة، بحيث يعرف أن هذا املبنى يعني اجلهة احلكومية املعنية، ولو طبق هذا الرأي 
يف بعض املدن الصغرية مثل إقليم سدير، حيث تتوفر األرايض، وألجل أن تكون مبادرة 

صحيفة الجزيرة
1435/1/7 هـ 
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من سمو األمري، فسوف يكون هلا - بإذن اهلل - األثر املطلوب يف حتقيق راحة املواطنني، 
وعدم تباعد اجلهات احلكومية عن بعضها، وهي عملية تنسيق بني القطاعات احلكومية 
املكاتب  أحد  تكليف  مع  الرياض،  لتطوير  العليا  اهليئة  أو  املنطقة  جملس  هبا  يقوم  قد 
يعتمد  بحيث  حكومية،  جهة  لكل  املواصفات  وإعداد  املعلومات،  جلمع  االستشارية 
هلذا املرشوع مبلغ موحد بداًل من تشتت االعتامدات، وكثرة املقاولني، وربام يكون ذلك 
أقرب للموافقة من قبل وزارة املالية من أجل متويل املرشوع، علاًم يا سمو األمري بأنه لو 
طبق هذا الرأي يف إحدى مدن سدير فإن التكلفة سوف تكون أقل بكثري مما هو حاصل 

اآلن.
املهم - حفظكم اهلل، وجزاكم اهلل خرًيا - أن يكون هناك توحيد ملواصفات كل جهة 

حكومية وأشكاهلا؛ ألجل أن تتميز عن غريها.
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رحم اهلل الشيخ ناصر الشلفان

عمره،  عاش  رجل  واملحبة،  والتواضع  الكرم  عنه  عرف  رجل  يف  جلل  مصاب 
بدايات  عاش  معارفه،  لكل  صدوًقا  صديًقا  كان  والوفاء،  بالتقدير  إليه  ينظر  والكل 
عمره يف مدينته الغالية الداخلة، ثم انتقل إىل الرياض عاصمة البالد، وكان منزله عامًرا 

باملحبني واألصدقاء.
باحلياة  ودراية  معرفة  صاحب  رجل  خربات  من  وتستفيد  تسمع  يتحدث  عندما 

وبالناس.
وأثناء حديثه املشوق، ال بد أن يضيف عبارات مجيلة جترب املستمع عىل أن ينصت 
بالرياض؛ ألنه صديق لوالدي وجلدي، ثم  ويستمع هلذا الرجل الكريم، كنت أزوره 
للوفاء لشخصه الكريم، وكنت أترشف بلقائه وأبنائه الكرام، وبصحبة العم عبداملحسن 

بن حممد أبابطني؛ ألنه من أصدقائه املقربني.
ما أصعب الفراق علينا يا أبا عمر! ويعلم اهلل أننا لفقدك ملحزونون، ولكن احلمد 

والشكر هلل - سبحانه وتعاىل - عىل قضائه وقدره.
وأحسن اهلل عزاء أبنائك وأرستك الكريمة، وأحسن اهلل عزاء كل حمبيك، ودعاؤنا 

للعزيز الكريم أن جيعل مثواه الفردوس األعىل من اجلنة.

صحيفة الجزيرة
1435/2/17 هـ 
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رحم اهلل الشيخ عبدالعزيز العسكر

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما نقول إال كام قال الصابرون: ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾.
العسكر،  بدر  بن  الشيخ عبدالعزيز  يرحم  أن  العظيم  العرش  الكريم رب  اهلل  ندعو 
لقرابتنا  ذلك  وليس  الغايل،  شيخنا  يا  لفقدك  ملحزونون  وإننا  جناته،  فسيح  يسكنه  وأن 

منك فقط، بل ألنك مثال للرجل الفاضل يف أخالقه وتعامله واهتاممه بأرسته وأقاربه.
نفقد بفقدك الوفاء واملحبة، وحديثك الذي ال يمل، وسؤالك عن الصغري والكبري 

من األرسة.
السن وللمرىض رغم  لكبار  بزياراتك  تقوم  التي جتعلك  الرحم،  بفقدك صلة  نفقد 
ما تعانيه من آالم. وأنا شخصيًّا أفقد بفقد شخصك الكريم الصداقة واملحبة رغم بعد 
الشيقة  أحاديثك  ننسى  وال  سدير،  روضة  يف  اجلميلة  األيام  ننسى  ال  ولكن  املسافة، 
واملفيدة؛ فقد مجعت ما بني العلم الرشعي والثقافة العامة؛ فكنت رمًزا لكل من يعرفك.

ما أصعب الفراق يا أبا فهد! ولكن قضاء قد حل، وأمر اهلل - سبحانه وتعاىل - ال مفر 
منه، واحلمد هلل عىل ذلك.

وأرستك،  وبناتك،  وألوالدك،  العسكر،  بدر  بنت  نورة  الفاضلة  ألختك  العزاء 
وإخوانك، ولكل من عرف شيخنا الغايل.

والعزاء لسيديت الوالدة، ولكافة أخوالك من أرسة آل مايض.
تغمدك اهلل بواسع رمحته، وغفر اهلل لنا ولك وللمسلمني.

صحيفة الجزيرة
1435/4/3 هـ 
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جائزة الفوزان لعمارة المساجد

اهلل  الذين - بحمد  الرشقية،  املنطقة  أحد رجاالت  الفوزان -  الشيخ عبداللطيف 
عامرة  وأمهها  حرصها،  ويصعب  اخلري،  جماالت  يف  عديدة  إسهامات  هلم   - وتوفيقه 
بيوت اهلل وتشييدها، واختيار التصميامت واألشكال التي تتالءم مع أمهية دور املساجد 

يف حياة املسلمني.
وتنبع هذه األمهية من أن املساجد هي رمز إلقامة الركن الثاين يف اإلسالم )الصالة(، 
التي يشهدها املسلمون مخس مرات يف اليوم والليلة، واملساجد هي اجتامع املسلمني عىل 

قلب رجل واحد، وهي مظهر توحدهم ومتيزهم وتكافلهم.
وتأيت إقامة جائزة الفوزان لعامرة املساجد؛ ألجل أن هذا الرجل الكريم اعتاد أن 
الكريم  تارخيه  يف  ل  يسجِّ أن  وأراد  وخارجها،  البالد  داخل  املساجد  من  العديد  يبني 
أهم حدث، وهو عامرة املساجد، واختيار املساجد ذات املزايا املتعددة، سواء يف البناء 
أو التصميم، أو اختيار األفضل الستخدامات املسجد، مثل مساحة املسجد، وشكله، 
واألبنية امللحقة به، مثل بيت اإلمام واملؤذن، ومدرسة حتفيظ القرآن الكريم، وحلقات 

الذكر، واالستخدام األفضل ألماكن الوضوء بشكل مميَّز.

صحيفة اليوم
1435/4/4 هـ 
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وال شك أن قيامه هبذا املرشوع اخلريي اجلليل سوف يؤيت ثامره وتنافسه بني مشاريع 
املساجد يف بالدنا وخارج بالدنا.

والدعاء من  والثناء  الشكر  العمل اخلريي  والقائمني عىل هذا  للشيخ عبداللطيف 
العزيز الكريم أن جيعله يف موازين حسناهتم.

واهلل املوفق.
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كفاح امرأة اسمها )زهرة(

من  عديًدا  عانت  أن  بعد  وفاهتا  بنبأ  ُفجعنا  فقد  املايض؛  زهرة  الغالية  اهلل  رحم 
أن جيمعنا هبا يف  الكريم  العزيز  إىل  ونبتهل  األمراض، واحلمد هلل عىل قضائه وقدره، 

الفردوس األعىل.
العمل  عىل  قادرة  السعودية  املرأة  أن  عىل  داللة  تعطي  )زهرة(  صالح  أم  وحكاية 
املرأة  فهذه  عاًما،  سبعني  قبل  بل  احلارض،  وقتنا  يف  ذلك  يكن  ومل  واملثابرة،  والكفاح 
لت برعايتها وتنشئتها  الفاضلة أتت من اليمن وعمرها ال يتجاوز ست سنوات، وتكفَّ
اجلدة هيا بنت عبدالرمحن أبابطني - والدة األمريين حممد وعبدالعزيز املايض - وذلك 
اجلدة  من  بة  املقرَّ بأهنا  متيَّزت  قد  بل  األرسة،  من  كواحدة  فكانت  سدير،  روضة  يف 
أهل  بيوت  املزارع عىل  اهلدايا وخريات  توزيع  بمهام  تقوم  لطيفة، فكانت  وابنتها  هيا 
الروضة، وكانت تستقبل ضيوف قرص اإلمارة، وتقوم بخدمتهم، وتقديم ما يلزمهم 

من القهوة والطعام.
عرفها أهل الروضة مجيًعا وأحبوها؛ ألهنا كانت وجه خري عىل اجلميع.

مدينة  إىل  انتقلت   - العزيز غريب - وهو من عامن  الرجل  من  تزوجت  أن  وبعد 
اخلرب ألجل طلب العيش والعمل يف الدولة بإحدى املدارس مع زوجها، وأنجبت منه 
كانت  احلال  وكذلك  هبم،  واالهتامم  وتدريسهم  برعايتهم  وقامت  والبنات،  األوالد 

صحيفة الشرق
1435/4/12 هـ 
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َمْن عملت معهم، وبعد  ثقة  فنالت  املوظفة احلريصة عىل عملها واملثابِرة،  زهرة مثال 
مشوارها الطويل يف الكفاح، تقاعدت واهتمت بأوالدها وزوجها، وبدأت األمراض 
تدامهها، فكانت - مع ما تعانيه - تقوم بزيارة أحباهبا وأصدقائها أواًل بأول، وبالذات 

سيديت الوالدة اجلوهرة بنت حممد بن مايض.
ثــم ازدادت عليهـا األمراض، ورحلت إىل رهبا صابرة حمتسبة، وراجية من اهلل أن 

يغفر هلا، وكانت عبارهتا دوًما: )اليل من اهلل رضا(.
كنا  بنا كأطفاهلا عندما  السنني والصحبة والعناية  بعد طول  الزهرة  فقدنا هذه  لقد 
كفاحها  يف  عيوننا  يف  كربت  بل  وتقديرها،  وباحرتامها  هبا  فتعلَّقنا  سدير،  روضة  يف 

ومثابرهتا، فكانت نِْعم املرأة السعودية الناجحة يف عملها وعالقتها بأهلها وحمبيها.
لقد تركت فراًغا ال يسده إال هي، فرحم اهلل زهرة، ورحم اهلل َمْن رباها، ورحم اهلل 

زوجها، ووفَّق أبناءها وبناهتا ملا حيبه ويرضاه.
واحلمد والشكر هلل عىل قضائه وقدره.
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في رحاب مدينة الذهب األبيض )القصب(

القصب،  مدينة  أخذ جولة يف  وابني حممد رشف  كان يل  عاًما  قبل حوايل عرشين 
وكان اهلدف االطالع عىل هذه املدينة التارخيية، ومن ثم أخذ صور ملنزل رئيس حترير 
صحافة القرن احلادي عرش الشاعر محيدان الشويعر. وفعاًل التقط ابني حممد جمموعة 
من الصور ال تزال موجودة لدينا يف املكتبة الوثائقية؛ ألين علمت بعد ذلك أن منزل هذا 

الشاعر الكبري ربام ُأزيل.
واليوم حرصت أم حممد عىل االطالع عىل نشاطات األرس املنتجة، وتم ذلك ومعنا 
ت يف  االبن حممد، ولكن الصورة التي كانت مرسومة عن هذه املدينة العزيزة قد تغريَّ
ظل هذه النهضة الشاملة، ويكفي طريق امللك عبداهلل املستمر من رشق املدينة وغرهبا 
أمهية  رمًزا عن  يعطي  الذي  البلدية،  مبنى  املتعددة، وأمهها  وباملباين  الثامنية،  بمساراته 

هذه املحافظة، وامتداد هذا الطريق أوجد هنضة عمرانية شاملة.
قمنا بزيارة املدينة القديمة، واطلعنا عىل ما قامت به هيئة السياحـة واآلثار من إعادة 
بناء قرص بن راشد وترميمه وتأهيله، وكذلك السوق وما يتبعه من املباين، الذي تربع 

ببنائه األستاذ حممد بن عبدالرمحن السويد، واألستاذ عبداهلل بن فايز السويد.

صحيفة الشرق
1435/4/22 هـ 
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ثم أخذنا جولة يف املدينة املرتامية األطراف، التي جتملت شوارعها ببعض اللمسات 
اجلميلة، وتعرب عن اهتامم رئيس املحافظة، ورئيس البلدية، وأهايل القصب هبا، وإظهار 

مدينتهم بام تستحقه من رعاية.
وألننا نتحدث عن مدينة الذهب األبيض )امللح(؛ فإهنا دعوة لرجال األعامل من 
أهايل القصب وغريهم لتطوير صناعة امللح الوطني السليم من الشوائب واملركبات، 

التي ثبت رضرها من خالل امللح املستورد، الذي حتذر منه كثري من اجلهات الصحية.
ولن يقارن مطلًقا إنتاج الوطن بسالمته وسالمة طريقة صنعه بام يأيت من غري بالدنا.
عقد   - التجارية  والغرف  التجارة  وزارة  وبالذات   - املختصة  اجلهات  من  نتمنى 

ندوة خاصة باالستثامر يف ذهب بالدنا األبيض.
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في األحساء ... التاريخ يعيد نفسه

ال جدال يف أن األحساء كانت - وما زالت - سلة الفكر والغذاء جلزيرة العرب. لقد 
كانت حمط العلامء واألدباء والشعراء، حتى قيل: إهنا دمشق الرابعة بعد دمشق وبغداد 
والقاهرة، ويذكر التاريخ أن الكثري من علامء هذه البالد رحلوا لنيل العلم هلجر، ومنهم 
ت عىل ما كان  من استوطن هذه البالد، وأصبح له شأن يذكر، بل إن بيوت العلم استمرَّ

عليه أسالفها.
الوارف،  ونخيلها  العذبة،  بمياهها  األحساء  عن  حرج  وال  فحدث  الغذاء،  وأما 
اليوم  يعود  الذي  العقري،  ميناء  طريق  عن  بالبحر  سواء  خالهلا،  من  البضائع  وتنقل 
املدن  السياحة واآلثار وهيئة  هيئة  الكريمة من  اللفتة  ليصبح عىل كام كان سابًقا هبذه 
الصناعية، وكانت البضائع تأيت إىل سوقها العامرة باخلريات، فكان أيًضا هناك تنقالت 
التجارية؛  األسواق  أهم  من  األحساء  فأصبحت  واالستثامر؛  التجارة  لغرض  مجاعية 

وذلك لسامحة أهلها، وعقليتهم التجارية، ونواياهم الصادقة.
واليوم سيعقد املنتدى االستثامري يف حمافظة األحساء، وما هو إال حلقة من تاريخ 
املرتامية  النهضة  هذه  ظل  يف  ذلك  هلم  وحق  عليه،  كان  ملا  أهله  به  يعود  البالد  هذه 

األطراف، ويف مناٍح اقتصادية متعددة، مع وجود مقومات االستثامر بأنواعه.

صحيفة الجزيرة
1435/4/23 هـ 
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وقد  الكريمة،  التوجهات  هلذه  اهلدف  فهم  وفتياهتا؛  األحساء  شباب  ذلك  وأهم 
يكون أهم عنرص هو القوى العاملة، واألحساء يف هذا اجلانب تتميَّز عن غريها بتوافر 
الشباب والفتيات بشكل جيعل من إتاحة وعرض الفرص االستثامرية واجًبا وطنيًّا له 

أمهيته حارًضا ومستقباًل.
كام أرشت، األحساء أرض خصبة لالستثامر بأنواعه، فلدينا الرجال واألرض واملاء 
ر - املال من أجل منح  رت - وتسخِّ والبحر، ولدينا دولتنا - حفظها اهلل - التي سخَّ

القروض الصناعية والزراعية واإلسكانية.
ولدينا املوقع اإلسرتاتيجي الذي جيعل من واحة األحساء منارة إشعاع لكافة دول 
اخلليج العريب وبالد الرشق، واليوم ال نقبل العذر يف أن األحساء بمدهنا وقراها وريفها 
هناك  يكون  أن  املنتدى  هذا  من  نأمله  الذي  ذات شأن.  منطقة  لتصبح  مهيأة  ومينائها 

تفعيل لتوصياته مقارنة باملنتديات السابقة وما حصل فيها من فائدة لألحساء وأهلها.
الذي أراه اليوم أن يقوم رجال املنتدى بجولة عىل مدن األحساء وقراها وهجرها؛ 
لريوا بأم أعينهم أن هذه البالد مرصة عىل عودة تارخيها املجيد، وأن مقومات الرجوع 

إىل األفضل متوافرة هبا أكثر من غريها.
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طال انتظار مستشفى روضة سدير

أربعون عاًما هو عمر املستوصف يف مدينة روضة سدير، هذه املدينة التي تضاعفت 
عامرهتا وسكاهنا أربعني مرًة منذ تأسيس هذا املستوصف حتى تارخيه، وهي يف امتداد 

ج منها ما يزيد عن أربعني من محلة شهادات الدكتوراه. عمراين هائل، مدينة خترَّ
أبنائها ... تطالب وتلحُّ يف الطلب؛ ألن هلا  املدينة تفتقر لعنرص مهم يف حياة  هذه 

حاجة ال يمكن انتظارها لوقت أطول.
مع األسف، هناك تغافل من وزارة الصحة، عىل الرغم من كثرة الكتابة واملراجعات 
من أهل املدينة، بل وصل األمر ببعضهم إىل أن يتربع بجزء من مبلغ تكلفة املستشفى؛ 
من أجل أن تنظر الوزارة إىل أداء واجبها جتاه مواطنني هلم كل احلق يف هذه اخلدمة ... 
يكفي أن يزور الوزير أو نائبه املدينة ليطَّلع عىل املستوصف املرمم عدة مرات، الذي 

ينتظر غرفة إنعاش، ونرجو اهلل السالمة أال يقع عىل من هم بداخله.
أهايل املدينة يطالبون بإنشاء مستشفى يف حدود بسيطة، يكفي لكبار السن واحلوامل 

رت بسبب عدم وجود هذا املستشفى. واألطفال، ولدينا كثري من احلاالت التي ترضَّ

صحيفة الشرق
1435/5/4 هـ
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متطلبات  توفر  أن  املواطن،  إىل حقوق  وتنظر  الصحة،  تتحرك وزارة  أن  املهم  من 
أمر  قريب  مستشفى  وجود  عدم  بسبب  غالية  روح  ففقد  واملهمة،  الرسيعة  املعاجلات 

حمزن للغاية.
لقد طال االنتظار - يا وزارة الصحة - رغم وجود كل وسائل التنفيذ ... أملنا من 

وزير الصحة أن يزورنا ليطَّلع بنفسه عىل الواقع، وليس بام يكتب له.
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أمن الوطن ... ومسؤوليتنا

واضًحا  الداخلية  وزارة  من  تفسريه  وجاء  األمة،  هذه  قائد  من  صدر  حكيم  قرار 
وجليًّا؛ بأن أمن واستقرار هذه البالد الراسخة بعقيدهتا وبام جاء يف كتاب اهلل الكريم 
العابثني  لعبث  ا  حدًّ ليضع  امليامني،  الغر  صحابته  عليه  سار  وما  حممد   نبيه  وسنة 
والسنة  العقيدة  ومحاية  الرشيفني،  واحلرمني  الوحي  مهبط  محاية  وألجل  واملفسدين، 
النبوية، ومحاية أهل هذه البالد، خصوًصا بعد األحداث املتتالية واملسامة الربيع العريب، 
وهي حقيقة املحرقة العربية، فكل يوم نسمع ونرى نوًعا من الفرقة واختالف بني األمة 

الواحدة والبيت الواحد.
فعاًل؛ لقد كثر الفساد يف األرض، وأصبح لزاًما عىل والة األمر - جزاهم اهلل كل 
خري - وقف هذا النزيف، وإبعاد بالدنا، وأهلنا، وأرسنا، وأطفالنا، وأبنائنا، وبناتنا عن 

هذه احلمالت واحلزبيات واألهواء التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
وتاريخ هذه البالد يبدأ منذ تأسيسها عىل يد اإلمامني حممد بن سعود والشيخ حممد 
ومحاية  األمن  استقرار  يف  املهم  الواجب  هبذا  البالد  هذه  أئمة  وقيام  عبدالوهاب،  بن 
ثراه  اهلل  طيب   - عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  امللك  املسرية  هذه  وأكمل  والعباد،  البالد 
ر جهده من أجل خدمة احلرمني  - وانتهت اليوم بخادم احلرمني الرشيفني الذي سخَّ

الرشيفني؛ لينعم مجيع املسلمني يف بقاع األرض باألمن والراحة والطمأنينة.

صحيفة الجزيرة
1435/5/10 هـ 
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أننا حمسودون عليهام، وهناك  اللذين تعيشهام بالدنا ال شك  إن األمن واالستقرار 
أياٍد خبيثة تريد زعزعة هذا االستقرار والتطور والنامء، ولكن لنلتزْم هذه التعليامت التي 
صدرت من وزارة الداخلية واضحة وجلية لكل مواطن ومقيم، وال عذر بعد اليوم ملن 

تسول له نفسه إحلاق الرضر بأمن بالدنا.
يبقى علينا - كمواطنني - أن نحمي ونرعى هذه املكرمة اإلهلية التي ننعم هبا، وأن 
بدعايات  الشباب  تغرير  يريدون  الذين  هؤالء  وأهله،  الرش  من  أوالدنا  عىل  نحافظ 
األعراض،  وانتهاك  والترشد،  واجلوع،  اخلوف،  هنايُته  قالب  يف  تصب  كلها  وأوهام 

وسلب األموال.
واجبنا حيتِّم علينا - ونحن أرسة واحدة يف كل مناطق هذه البالد - أن نقف وقفة 

رجل واحد، وأن نحمي هذا اجلسم من أي مرض يستهدفه. 
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روضة سدير وزيارة الخير

هبجة  تزداد  وتارخيها  ورجاهلا  بأرضها  العريقة  املدينة  هذه  سدير،  روضة  مدينة 
ورسوًرا بزيارة كريمة من أمري منطقة الرياض صاحب السمو امللكي األمري خالد بن 

بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو امللكي األمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز.
هذه الزيارة وما يقوم به أمرينا وسمو نائبه هي داللة واضحة عىل التوجه من قيادة 
املشافهة عن  لقاء  املواطنني، وهي  املزيد من تطلعات  دولتنا - أعزها اهلل - نحو بذل 
قرب، بحيث يسمع ويرى طلبات البالد من اخلدمات، وألن مدينة روضة سدير تتميز 
وتباعده،  البنيان  وتعدد  مساحتها  وكرب  األطراف  املرتامية  وهنضتها  التارخيي  بعمقها 
أصبح هناك رضورة مالزمة هلذا التطور بتوفري اخلدمات األساسية، وأمهها مستشفى 
آخر،  مكان  ألي  املريض  نقل  تنتظر  ال  التي  واملستعجلة،  الطارئة  احلاالت  يعالج 
هلا  الروضة  أن  جانب  إىل  األهلية،  واملشاركة  املناسبة  األرض  تتوفر  عندما  خصوًصا 
عدة سنوات وهي تطالب بإنشاء حمكمة، وكتابة عدل، وإدارة للرشطة واملرور والدفاع 
املدين، إىل جانب أنه خصصت أرض بمساحة تزيد عن 80 ألف مرت إلنشاء كلية تقنية 

ختدم الروضة واملدن املجاورة.

صحيفة الجزيرة
1435/5/11 هـ 
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صت أرض لوزارة  كام أن الروضة تتطلع إىل إنشاء مساكن للمحتاجني، وقد ُخصِّ
اإلسكان، والكل يتطلع ألن تبدأ الوزارة هبذا املرشوع املهم.

إىل جانب املعاناة املستمرة ملياه الرشب والرصف الصحي، وكذلك املياه الزراعية، 
فإن الروضة يف أمسِّ احلاجة حلفر بئر عميقة، مع تنقيته لسد االحتياج املستمر، ولفك 

أزمة يعانيها كل مواطن.
االحتياجات - يا سمو األمري - كثرية ومتعددة، وعندما يكون هناك إحلاح وطلب 
له عدة سنوات، واليوم يأيت صاحب القرار لريى مدى احلاجة، فإننا نطمئن بأن ديرتنا 
املختصة.  الوزارات  وميزانيات  برامج  ضمن  وتوضع  األوفر،  نصيبها  تنال  سوف 
زيارتكم وسمو نائبكم هلا أثرها، وسوف تسجل يف تاريخ هذه املدينة، وكل نتاج هلذه 
الزيارة هو ثمرة احلرص واالهتامم من مقام خادم احلرمني الرشيفني، وسمو ويل عهده 

األمني، وسمو النائب الثاين، ورعايتكم ومتابعتكم.
واهلل املوفق ...
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لقاء مع األميــر مقرن بن عبدالعزيز 

عندما كان صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز أمرًيا ملنطقة حائـل، 
املغرب،  قبل  ذلك  وكان  مزرعته،  يف  سموه  بزيارة  الصغري  محد  واألستاذ  أنا  ترشفُت 
بنفسه  )حراثة(  يمتطي  أمرينا  وجدنا  وفعاًل،  مزرعته..  يف  يعمل  األمري  إن  لنا:  وقيل 
من أجل نقل بعض األتربة وخملفات املزرعة. جلسنا مع سموه، وكان حديًثا مشوًقا، 
استمر ما يزيد عىل الساعة، حدثنا فيها سموه عن اهتاممه بالزراعة، وأهنا عصب احلياة، 
وال بد من رعايتها وتأمني متطلباهتا، وأن بالدنا جيب أن تعتمد عىل منتوجات مزارعها. 

وحدثنا عن كيفية استغالل خملفات الزراعة من أجل صنع األسمدة.
تعالوا   ... بيًتا  الشعر  من  أزيدك  قال:  زراعة؟  وخبري  أمري  معقول  لسموه:  قلت 
شوفوا املرصد الفلكي الذي عملته. وفعاًل، توجهنا إىل املرصد، ورأينا من خالله وعن 
قرب صنع اهلل - سبحانه وتعاىل - يف سامئه من النجوم والكواكب، ثم أخذ يتحدث 
عن حمبوبته )حايل(، وعن املرشوعات التي ُتنجز يف خمتلف مدن منطقة حائل وقراها، 

وقام يرشح لنا تفصياًل، وكأن املرشوعات أمامه يراها، ويعرف حمتوياهتا.
لقد عرفته عندما كان يف الظهران قائًدا لطائراتنا احلربية يف قاعدة الظهران اجلوية.

التي كسبها من خالل عمله ومن خالل خرباته جعلته صاحب رؤية  إن اخلربات 
وُبعد نظر يف متطلبات الوطن )جمموعة رجال يف رجل(. وال شك أن خادم احلرمني 

صحيفة الجزيرة
1435/6/1 هـ 
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الرشيفني وسمو ويل عهده األمني هيمهام أمن واستقرار هذه البالد التي تسري عىل منهج 
أمنها  البالد، وحيفظ  الكريم أن حيفظ هذه  فنرجو اهلل   . نبيه حممد  كتاب اهلل وسنة 

واستقرارها.
نواحي حياتنا،  السمحاء، وتطبيقها يف مجيع  بالرشيعة  ننعم  اهلل -  بفضل  فنحن - 
وهي السبيل الوحيد، والكنز الذي نحافظ عليه يف ظل دولة جل اهتاممها خدمة الدين 

واحلرمني الرشيفني، واحلفاظ عىل أمن املواطن واستقراره ورفاهيته.
وفَّق اهلل أمرينا مقرن ملا حيبه ويرضاه.
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هل يعقل أن تنسيق الحفريات تعطيل لها؟ 

حسب خربيت السابقة - ويف اعتقادي - ال تزال هذه اخلربة مستمرة لدى قطاعات 
الدولة التي تقوم بأعامل احلفر والدفن يف الشوارع، من مياه، ورصف صحي، وهاتف، 
تنسيًقا(. لكن  أن هناك  )التسمية  بينها إال ملجرد  التنسيق  يتم  وكهرباء، وبلديات، ال 
الواقع خيتلف متاًما؛ فليس هناك تنسيق وليس هناك تنظيم، بل تسابق من أجل تنفيذ 
املرشوعات، وقد يكون هذا التسابق )حمموًدا(؛ ألن التنسيق يف رأي شخيص تعطيل 
هلذه املرشوعات وعدم رصف املبالغ املعتمدة، وبالتايل رجوعها إىل ميزانية وزارة املالية 

دون فائدة تذكر.
الرصف،  بأعامل  يتكلفون  ألهنم  البلديات؛  عقالء  يقبله  ال  الكالم  هذا  طبًعا 
وغريهم يقوم بإفساد ما عملوه، وهو يف الواقع ال يشكل أكثر من 5% من قيمة أعامل 
عند  والتوجيهات  التعاميم  من  وتكثر  أكثرت  البلديات  أن  ونرى  األخرى،  اجلهات 
إصدار الرتاخيص بيشء اسمه )التنسيق(، فلو تركت املرشوعات يف انتظار االجتامع 

التنسيقي لتعطَّلت املصالح.
قرن  نصف  وطريقة  نمط  عىل  تزال  ال  الرتاخيص  إصدار  جهة  أن  املؤسف  ومن 
البلديات، ال نزال نعاين  مىض، ومع ذلك ومع عدم تقيد اجلهات األخرى بتعليامت 
تأخر املرشوعات وإغالق معظمها لسنوات عديدة، ومل يوجد حل جذري هلذه  من 

صحيفة الجزيرة
1435/6/13 هـ 
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مل  ما  بالرتاخيص  التقيد  دون  التنفيذ  يف  التسابق  طريقة  عىل  نستمر  وسوف  املعضلة، 
يوجد نظام يكفل توحيد اجلهات التي تعمل يف البنية التحتية، وتكون تابعة جلهة معينة 
هي صاحبة االختصاص يف أسلوب العمل وتدرجه وتنظيمه، وهذا لن يتم ما مل تكن 

األمانات ترشف عىل القطاعات العاملة يف كل منطقة.
وأعتقد أنه بعد سحب صالحيات منح األرايض من البلديات أصبح لدهيا فراغ 
وظيفي تستطيع من خالله أن تتوىل هذه املسؤولية، وحتى يتم ذلك يكون هناك مكتب 
كامل  لدهيم  املدينة  العاملة يف خدمات  اجلهات  أعضاء من  وبه  لألمانة  تابع  تنسيقي 

الصالحية يف إصدار ترخيص موحد ومنظم لكل جهة.
للمصلحة  تعطيل  ألنه  البلديات؛  به  تطالب  ما  أشجع  ال  أنا  احلايل،  وضعنا  عىل 

العامة )خذوها من جمرب(.
واهلل املوفق.
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مجلس الشورى يرفض مزايا القضاة

اطلعُت يف ما نرشته جريدتنا العزيزة جريدة اليوم، الثالثاء 1435/6/29هـ، عىل 
خرب مفاده أن الشورى يرفض منح القضاة مزايا وبدالت مالية.

ا أن يواَجه قضاتنا األجالء هبذا الرد، خصوًصا من جملسنا املوقر،  من املؤسف جدًّ
الذي من املفرتض أن يعطي هذه الفئة من العلامء والقضاة مكانتها وحتقيق متطلباهتا.

وأجزم أن وزارة العدل عندما طلبت متيز هذه املجموعة، فإن منشأها احلاجة املاسة 
لتعديل أوضاع القضاة، بل والقرب من مساواهتم بقضاة الدول األخرى.

الذي أعرفه أن قضاة العامل املتقدم يمنحون قضاهتم مزايا ال حرص هلا، مثل تأمني 
العالج  يف  مزايا  وهلم  وصحية،  ترفيهية  خدمات  من  احتياجاهتا  بكل  املهيأة  املساكن 

وتدريس أبنائهم وسفرياهتم، كل هذه وغريها ال حيصل عليها القايض يف بالدنا.
إنسانية  مسؤوليات  كانت  سواء  كبرية،  القايض  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤوليات  إن 
نبيه حممد  كذلك يراعي  واجتامعية ونفسية، فهو حيكم بام أنزل اهلل يف كتابه وسنة 
أحكامه ومتطلبات العرص، وما يلزم هلا من أحكام وأمور يعجز عنها أصحاب املهن 

األخرى، وهي مسؤولية وأمانة ما بني اهلل - سبحانه وتعاىل - وهذا القايض.

صحيفة اليوم
 1435/7/1 هـ 
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القضاة يف بالدنا لدهيم من األعامل والشؤون القضائية ما جيعلنا من أكرب بالد العامل 
العزيزة  أنني قبل عدة سنوات كتبُت يف هذه اجلريدة  أذكر  القضايا،  البت يف  تأخر  يف 

مقااًل عن أمهية ومتيُّز القضاة، وأهنم يف أمسِّ احلاجة ملثل هذه املزايا املادية واملعنوية.
املستشفيات  أحد  دخول  يستطع  مل  الذي  التمييز،  قضاة  أحد  قابلت  عندما  وذلك 

الكربى يف بالدنا إال »بالواسطة«.
جملسنا املوقر، ليس كل طلب مثل طلب القضاة؛ ألن هؤالء ومنذ الدولة السعودية 
األوىل والثانية والثالثة، وحتى عرص خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، 
كانوا - وال زالوا - يعطون القضاة والقضاء املكانة العالية والرفيعة، خصوًصا الرتباط 
هذه البالد منذ نشأهتا بتطبيق الرشيعة وسنة نبينا حممد  وهو املنهج الذي نعيش عليه 

وله.
فعاًل، إن رفض جملسنا املوقر طلب مزايا وبدالت مالية لقضاتنا الكرام أمر حيتاج 
ذون أهم ما  لعدم الترسع يف تقريره، بل الذي أراه املوافقة عليه، وهو أقل واجب ملن ينفِّ

فيه حياتنا ورشيعتنا.
أملنا يف اهلل ثم يف خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني ... أن يتم وضع 

القرار احلاسم لعلامء هذه االمة.
واهلل املوفق. 
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سوق الدرعية قبل 200 سنة

الدولة. وقد  الدرعية عاصمة  التجارة داخل اجلزيرة عىل ازدهار  لقد ساعد تطّور 
»ولقد  يقول:  كتب  حيث  للمدينة،  وصًفا  لنا  وترك  سعود،  عهد  يف  برش  ابن  زارها 
رأيت الدرعية بعد ذلك يف زمن سعود ... وما فيه أهلها من األموال، وكثرة الرجال، 
والنجايب  اجلياد،  واخليل  مثله،  يوجد  ال  الذي  والفَّضة،  بالذهب  املحىلَّ  والسالح 
اللِّسان،  ه  يعجز عن عدِّ ما  الرفاهيات،  الفاخرة، وغري ذلك من  العامنيات، واملالبس 

ويكل عن حرصه اجلنان والبنان. 
بالباطن  املعروف  املوضع  يوًما يف مكان مرتفع، وهو يف  ولقد نظرت إىل موسمها 
املعروفة  الرشقية  بالطريف، ومنازهلا  املعروفة  آل سعود،  فيها  التي  الغربية  منازهلا  بني 
بالبجريي، التي فيها أبناء الشيخ. ورأيت موسم الرجال يف جانب، وموسم النساء يف 
جانب، وموسم اللَّْحم يف جانب، وما بني ذلك من الذهب والفضة والسالح واإلبل 
فيه  البرص. وال تسمع  مد  والعطاء وغري ذلك وهو  والبيع والرشاء واألخذ  واألغنام 
الرشقي  النجناج، وقول بعت ورشيت، والدكاكني عىل جانبيه  النحل من  إال كدوي 
مبانيها  البلد وعظم  املالبس والسالح والقامش، وكانت قوة هذه  والغريب، وفيها من 
رجاهلا،  أعدُّ  ذهبت  فلو  صفتها،  الوصف  يقدر  ال  وأمواهلا  رجاهلا  وكثرة  أهلها  وقوة 
وإقباهلم فيها، وإدبارهم يف كتائب اخليل والنجائب العامنيات، وما يدخل عىل أهلها من 

صحيفة الجزيرة
1435/7/5 هـ 
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أمحال األموال من سائر األجناس، التي هلم مع املسافرين من أهلها ومن أهل األقطار 
مل يسعه كتاب ... 

وكان الداخل يف موسمها ال يفقد أحًدا من أهل اآلفاق من اليمن، وهتامة، واحلجاز، 
وعامن، والبحرين، وبادية الشام، ومرص، وأناس من حارضهتم ... إىل غري ذلك من 
مستوطن  وهذا  منها،  خارج  وهذا  فيها،  الداخل  هذا  عدهم،  يطول  ممن  اآلفاق  أهل 
ور ال تباع فيها إال نادًرا، وأثامهنا سبعة آالف ريال ومخسة آالف،  فيها ... وكانت الدُّ
الدكان  كروة   ... التقدير  هذا  بقدره عىل  وأكثر، وكل يشء  وأقل  ريال  بألف  والداين 
الواحد يف الشهر مخسة وأربعون ريااًل، وسائر الدكاكني الواحد بريال يف اليوم ويشء 

بنصف ريال.
وذكر يل أن القافلة من اهلدم إذا أتت إليها بلغت كروة الدكان يف اليوم الواحد أربعة 
أريل ... وأراد رجل منهم أن يوسع بيته ويعمره فاشرتى نخيالت حتت هذا البيت يريد 
بأربعني ريااًل ومخسني ريااًل ... وكان غال احلطب  قطعها وتعمري موضعها كل نخلة 
فيها واخلشب إىل حد الغاية، حتَّى قيل: إن محل احلطب بلغ مخسة أريل وستة، والذراع 

من اخلشبة الغليظة بريال.
الطرق  تلتقي  فعندها  العربيَّة،  للجزيرة  كبرًيا  ا  جتاريًّ مركًزا  الدرعية  غدت  لقد 
الصالت  ز  تعزُّ عن  الطرق  سالمة  أسفرت  وقد  كافة.  اجلزيرة  أجزاء  من  ة  التجاريَّ
للتجارة  حمطة  الدرعية  أصبحت  حتَّى  اجلزيرة،  داخل  الفكرية  والسياسيَّة  ة  االقتصاديَّ

والقوافل لكافة أنحاء اجلزيرة وخارجها.
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رحم اهلل األديب والمؤرخ أحمد الدامغ

ڄ    ڄ ڄ   ڃ  الصابرون: ﴿  قال  إال كام  نقول  احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما 
ڃ ﴾، والحول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

ذلك  الدامغ،  عبداهلل  بن  أمحد  الفاضل  اجليل  وأستاذ  واملؤرخ  األديب  فقدنا  لقد 
اجلبل األشم، الذي مل يتوقف قلمه عن الكتابة يف كل ما له شأن وفائدة يف هذه الدنيا، 
فمرة جتده يكتب يف احلكمة، ومرة يكتب يف التاريخ، ومرة يف الشعر، ومرة يف األدب، 
هذا املؤرخ األديب الذي ألَّف عرشات الكتب ومئات املقاالت، كان ألسلوبه جدارة 

ومقدرة جعلته حمبًَّبا إىل اجلميع.
الرد  من  النافع  املناسب  اختيار  ثم  واالستامع،  واهلدوء  التواضع  لزمام  مالًكا  كان 

اجلميل، الذي يتحىل باملعرفة والعمق يف الفهم واإلدراك.
ما  القصائد  الكتب، ومجع عنه من  الفقي )وادي سدير( عرشات  كتب عن وادي 
عجز عنه اآلخرون، حتى إنه استطاع أن جيمع كل ما قيل يف هذا الوادي العظيم ألكثر 

خوا هلذا الوادي. من أربعني شاعًرا، مجيعهم تغنوا وأرَّ
كتب عن شعراء مدينته املحببة إليه روضة سدير، ومدينة الداخلة، وكل مدن سدير 
... كل ذلك بجهد منفرد منه شخصيًّا يف مقابالته للشعراء، أو مجع ما سبق، وتم نظمه 

من قصائد كادت أن تندثر.

صحيفة الجزيرة
1435/7/6 هـ 
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ا وثقافيًّا تتداوله األجيال. وأصبحت تارخًيا شعريًّ
كان يل رشف تكريمه يف امللتقى الثقايف قبل عدة سنوات، وما أمجل أن نرى كثرًيا من 

اجلهات احلكومية واخلاصة تكّرم هذا العامل البارع يف أعامله.
لقد سطَّر لنا أستاذنا الكريم تارخًيا كاد أن يفقد، ولتشهد األجيال القادمة أن الشيخ 

أمحد الدامغ ترك اإلرث الباقي يف خدمة جمتمعه وبالده.
رحم اهلل شيخنا األديب والشاعر واملؤرخ األستاذ أمحد بن عبداهلل الدامغ، وأحسن 
اهلل العزاء ألبنائه، وأرسته الكريمة، ولكل أهايل روضة سدير، وكافة من عرفه وأحبه.

ونرجو اهلل الكريم رب العرش العظيم أن جيعل ما أصابه تكفرًيا له.
واحلمد هلل عىل قضائه وقدره.
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هنيًئا لنا بك يا ولدي

ذكرى األيام السعيدة لألبناء تبقى عالقة يف ذهن كل أم وأب، خصوًصا عند قطف 
الثامر، ويأيت اليوم الذي كلنا يف املنطقة الرشقية ويف بالدنا الغالية كنا ننتظره، وهو يوم 

التخرج يف اجلامعة بعد هذه السنوات من اجلهد والعمل واملذاكرة. 
كنت يا ولدي احلبيب صغرًيا وعيوننا ترقبك كل يوم من أيام دراستك، ونقول: متى 
يأيت يوم التخرج يف اجلامعة، وقلوبنا معّلقة باهلل - سبحانه وتعاىل - أن نعيش هذا اليوم؛ 
هذا  اجلامعة،  واليوم  والثانوي  واملتوسط  االبتدائي  من  الدراسة  سنوات  جهد  لنرى 
الطفل الصغري أصبح اليوم كبرًيا يف عيون أمه وأبيه وأهله وبلده ووطنه، أصبح عنرًصا 
وطنه  جامعات  إحدى  من  العلم  تلقى  ألنه  نفسه؛  بشؤون  ويقوم  وطنه  خيدم  منتًجا 
املعطاء، وحتت إرشاف نخبة من األساتذة األجالء ... هذه اجلامعة بمديرها وأساتذهتا 
كانت - وال زالت - خلية وورشة عمل لتسابق الزمن، ولتكون هلا الصدارة، وفعاًل 

أعطت ثمرة هذه الليلة 485 طالًبا وطالبة يف خمتلف التخصصات من جامعة الدمام.
هنيًئا يا وطني يل ولك بكم يا ابني وابنتي، فكل متخرج هو ابني وبنتي؛ ألنه إحدى 

الركائز الذهبية هلذا البناء الشامخ.

صحيفة الجزيرة
 1435/7/12 هـ
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فرحة البارحة جتاوزت الدموع إىل الدعاء واالبتهال للعزيز الكريم، الذي ال حتىص 
مكارمه وأفضاله، أن جيعل التوفيق والسعادة حليف كل متخرج.

أمتثل  الغالية.  املناسبة  أن نحرض هذه  اهلل  نعمة من  وافتخار األب، هي  األم  دمعة 
بقول ابني املهندس معاذ بقصيدته حول هذه املناسبة الغالية عندما سّطَر كلامت تنم عن 

مكنون القلب وأشجانه.
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حوافز نظام الخدمة المدنية ... هل من تعديل؟

للموظف  سواء   - الوظيفي  التطوير  أن  أنتجت  قرن،  ثلث  عن  يزيد  ما  هلا  جتربة 
فإهنا ال  والتفكر،  العقل  التجربة دخلت سن  منه، وألن هذه  بد  أمر ال  الوظيفة -  أو 
د سنة  يتجدَّ أن  يلزمه  تسميته  من  والذي  املدنية،  اخلدمة  نظام  مواد  مغيبة ضمن  تزال 
بعد أخرى؛ فهو مرتبط بإنتاجية املوظف، ومقدار هذه اإلنتاجية أيًضا لألسف ال تزال 

مغيبة، وكأن وزارة اخلدمة املدنية صندوق رصف رواتب وكفى ... 
وقد  السنني  عرشات  منها  مىض  مدة  إىل  مغلق  التطوير  يف  االجتهاد  باب  أن  يعني 
املكانة  إىل  ينقلنا  سوف  وزارة  إىل  املدنية  اخلدمة  ديوان  حتويل  أن  نعتقد  وكنا  تستمر، 
ومن   ... املوظف  طموحات  مع  يتامشى  حتى  النظام  حتديث  يف  والبحث  الوزارية، 
أنه لو أن وزارتنا املوقرة عملت استفتاًء للموظفني عن مدى رضاهم أو حتى  املؤكد 
عدم رضاهم عن نظام اخلدمة ونظام احلوافز - هذا إذا كان فيه حوافز هلا شأن – ومدى 

متاشيه مع متغريات األسعار يف السكن واملأكل والعالج.
املسؤولية  ومقدار  للموظف  يدفع  ما  بني  ارتباط  يوجد  ال  أنه  أيًضا  املالحظ  من 
امللقاة عليه، هذا إن رجعنا إىل مسميات الوظائف، والوصف الوظيفي، والصالحيات 

املمنوحة للموظف.

صحيفة الجزيرة
1435/7/17 هـ
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ا بالرواتب  عذًرا إن شبهنا وزارة اخلدمة بأهنا وزارة للضامن االجتامعي؛ فهي هتتم جدًّ
من حيث الرصف واحلسم وكم يقبض املوظف، أما خالف ذلك )بالش وجع راس(.
بالدنا يف تطورها وتعليمها وثقافتها تسابق الزمن، وال نريد أن يكون موظفنا خلف 
الشهر  منتصف  يأيت  أو عندما  بجريانه،  يقبضه  ما  يقارن  الزمن، خصوًصا عندما  هذا 

وتكثر مطالبات أم العيال والعيال والبنات واإلجيار واألكل والكهرباء و .... و ....
فعاًل، املوظف سوف يبقى أسري هذا الراتب املتجمد، حتى يأيت اهلل بمن يفتح هذا 

الباب املغلق.
واهلل املوفق.
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التمويل اإلضافي من البنوك ورهن الرقاب

ر يف االتفاقية مع البنوك من  أعلم أن ما أذكره ال يناسب البنوك، وال يناسب من فكَّ
هلذه  أنظر   - أقوله  ما  وأحتمل   - العقارية… ولكن  للقروض  اإلضايف  التمويل  أجل 
االتفاقيات من جوانب أخرى خطرية عىل جمتمعنا، ومل نتعود عليها طوال حكم هذه 
العهد  هذا  يومنا  وحتى  والثالثة،  والثانية  األوىل  السعودية  الدولة  يف  املباركة  األرسة 
الزاهر بقيادة خادم احلرمني الرشيفني، والد وأخي هذا الشعب ... هذا الشعب الذي 
من  تنطلق  بل  وحمكوم،  حاكم  نظرة  عن  ختتلف  نظرة  عهده  ويل  سمو  وإىل  إليه  ينظر 

األبوة والشفقة عىل أبنائه وبناته، وكل ما هيمهم أو قد يلحقهم من رضر.
إن التمويل اإلضايف خطر ورضر من عدة وجوه، وأمهها:

1-  أن هذه البنوك يف تسابقها لعمل االتفاقيات وختفيض نسب الفوائد مل جتِر وتبذل 
اجلهد لنيل هذه الفرصة و»الكعكة« الشهية ألجل سواد عيون املواطنني ومصلحتهم، 
يف  مسامهة  وأقلها  الدنيا  بنوك  أضعف  من  املحلية  البنوك  هذه  أن  ذلك  عىل  والدليل 
ومبدؤها  إضافية،  ربحية  قنوات  خللق  هتدف  فهي  واإلنسانية.  االجتامعية  اخلدمات 

الغاية تربر الوسيلة.

صحيفة الشرق
1435/7/25 هـ 
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2- أعود لتاريخ هذه الدولة - أعزها اهلل بعزه - فإن املطلع عىل أحداثها وتوارخيها 
منذ سنة 1158هـ واتفاق األمري حممد بن سعود واإلمام حممد بن عبدالوهاب، جيدها 
تسعى خلدمة الدين واجتامع الكلمة ووفرة العيش لكل أبناء هذا الوطن، واستمر احلال 
به  قام  ما  آخرها  والشواهد، واألحداث كثرية  والكوارث  املحن واحلروب  أيام  حتى 
اليد،  امللك عبدالعزيز  من فتح املوائد واألطعمة وقت حصول اجلدب وقلة ذات 
أمراء  يوميًّا، وعمد مجيع  يزيد عن مخسة آالف  املرتادين هلا  إن موائده كان عدد  حتى 
املناطق والقرى واهلجر إىل استقبال املحتاجني، وخصص بنًدا لذلك سامه )اإلعاشة(. 
ومل يتحمل املواطن أي أعباء أو خسائر، بل إنه منع تصدير املاشية واألرزاق إىل خارج 
البالد؛ لذا فإن التاريخ يشهد بأن الدولة تسعى ملصلحة املواطن وعدم حتميله تكاليف 

سوف تكون سيًفا مسلًَّطا عىل رقبته طوال عرشين عاًما.
له دور يشكر  العقارية، وكان  التنمية  بإنشاء صندوق  بعد ذلك  الدولة  قامت   -3
عليه يف تسهيل احلصول عىل القروض والرصف، وكان مبدأ التسامح وعدم الشدة هو 
مبدأ هذه الدولة؛ ألهنا تنظر للمواطن من جانب الوالء والوفاء، وليس من جانب كم 

نحصل منه )وهذا ما سوف يتم( من هذه البنوك.
4- البنوك ال ترحم املقرتض مهام كانت أسباب العذر؛ لذا فإن املواطن قد جيهل 
ما سوف يالقيه من عنت ومشقة يف تسديد قروض البنك، بل سوف يستمر هذا القيد 
يف الرقاب طول عمره، وقد ينقل من بعده لورثته؛ لذا فإن اهلم والتفكري سوف يكون 

شغل هذا املواطن لياًل وهناًرا.
5- لو نظرنا إىل معدل الرواتب يف إمجايل املوظفني لوجدناه يف حدود مخسة آالف 
ريال. والسؤال الذي يفرض نفسه: من أين يسدد املقرتض حقوق البنك ما دام أن راتبه 
مخسة آالف ريال. من املؤكد أن 30% سوف تذهب لتسديد قرض البنك، والباقي - 
ثالثة آالف ومخسامئة ريال - هو مرصوف بيته وأوالده، وهذا املبلغ لن يكفي مع ارتفاع 

األسعار وتنوع املرصوفات والنفقات.
6- أقساط البنوك سوف تكون عىل حساب صحة املواطن ورفاهيته؛ ألنه سوف 
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يقلل من أنواع األغذية واخلدمات ألجل تسديد القرض، وبذلك أوجدنا جمتمًعا فقرًيا 
يعاين طوال عرشين عاًما اهلم والسيف املسلط عليه وعىل أرسته.

7- سوف تكون هناك آثار جانبية، وهي األهم؛ فإن مهوم املواطن وتفكريه يف كيفية 
السداد سوف تولِّد نوًعا من عدم االنتامء والوالء هلذا الوطن؛ ألنه أصبح رهينًا للبنوك، 

وقد يمتد ذلك لألبناء والبنات، ونحن يف غنًى عن هذه األمور التي ال حتمد عاقبتها.
8- هل يعقل أن يرهن منزل املواطن أو أن حيكم عليه بأحكام ترضه لرتك منزله؟ 

وقد تنشأ بعد ذلك أنظمة وقرارات ليست من مصلحة املواطن والوطن.
9- لن أتطرق ألسباب عمل هذه االتفاقيات مع البنوك، ولكنها ال تبرش بخري، بل 
هي دليل عىل أن هناك مشكلة صعبة مل ُيستَطع حلها، وأؤكد أهنا سوف تزداد ما مل تتغري 

منهجية وأسلوب منح املواطن األرض والقرض.
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جامعاتنا ومطلب التدريب

هنيًئا لكل من حصل عىل الشهادة اجلامعية أو الكليات التقنية، هنيًئا وفخًرا لكل أمٍّ 
وأب، وهنيًئا هلذا الوطن بقطف الثامر، وشكًرا - ال حدَّ له – جلامعاتنا، هذه الشجرة 

املثمرة بالعطاء بأساتذهتا والقائمني عليها.
هي فرحة وطن، وإضافة لتحقيق املسرية واالنضامم للبناء الشامخ.

وأواًل وأخرًيا الشكر هلل - سبحانه وتعاىل - عىل هذه النعم، ومن أمهها نعمة العلم، 
وبفضل اهلل، ثم بالرعاية الكريمة واالهتامم من مقام خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل 

عهده األمني بإنشاء اجلامعات يف خمتلف مدن بالدنا الغالية.
إن بالدنا - بحمد اهلل - ختطو خطوات لتسابق الزمن يف تطوير اإلنسان السعودي 
اجلامعية فخر  الشهادة  أن حصوله عىل  أهم األهداف، وال شك  باعتباره من  وتنميته 
واعتزاز، لكن يبقى حصوله عىل الوظيفة قد يواجهه بعض الصعوبات، سواء بسبب 

نوع التخصص أو عدم توفر التدريب واخلربة الكافية.
أقرتح عىل جامعاتنا العزيزة دراسة إمكانية جعل السنة األخرية من الدراسة يف جمال 
الطالب عىل الشهادة أن يلتحق بإحدى الرشكات،  التدريب، بحيث يشرتط حلصول 
بأول، وأن  أواًل  وتعترب سنة دراسية وتدريبية وحتت إرشاف اجلامعة ومتابعتها لعمله 
جترى له اختبارات شهرية أو فصلية ملعرفة مدى التدريب الذي حصل عليه الطالب، 

صحيفة الجزيرة
 1435/7/25 هـ 



 297 

أنا والصحافة وربع قرن

مزايا  وضع  مع  فيها،  ب  يتدرَّ التي  اجلهة  يف  الوظيفة  عىل  حصوله  يضمن  أن  وألجل 
للرشكات التي توظف طلبة اجلامعات والكليات التقنية واملالية واإلدارية.

ويعترب الطالب موظًفا له كل املزايا واملتطلبات الوظيفية، وال شك أن اجتياز الطالب 
لالمتحانات التي جترى له من قبل اجلامعة دليل عىل اهتاممه ومتابعته لعمله وتدريبه، 
كام أن اجلامعة ترتبط مع الرشكات التي وظفت هؤالء الطلبة بعقود ملزمة للرشكات، 
التقارير  وترسل  والتدريب،  العمل  نوعية  جتاه  التزام  بأي  إخالهلا  حالة  يف  ومؤثرة 
بواجبات  إخالله  وعدم  اهتاممه  ومدى  الطالب  هذا  إنجازات  عن  أسبوعيًّا  للجامعة 

الوظيفة والتدريب.
لعلنا بذلك نقيض عىل مشكلة عدم توظيف الشباب والشابات السعوديني؛ بسبب 

عدم وجود التدريب واخلربة.
املهم أن تعترب اجلامعة الطالب حتت إرشافها املبارش، وحصوله عىل الشهادة مرتبط 

بانضباطه واستمراريته.
واهلل ويل التوفيق.
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استراتيجية المياه في المملكة ومجلس الشورى

حسب خربيت طوال ربع قرن يف املياه والرصف الصحي، إننا ال نزال )نراوح( يف 
مشكلة مياه الرشب يف بالدنا، وهذا واضح لألسف، فحتى تارخيه ال يوجد إسرتاتيجية 
للمياه، إىل جانب أن أطلس املياه له ما يزيد عن ثلث قرن ومل جيدد، إىل جانب ما طرحه 

أعضاء جملسنا املوقر من اقرتاحات.
وأعتقد من املفروض أهنا ضمن أولويات وأهداف إنشاء جملس الشورى، وليس بعد 
ميض عرشات السنني، وكأن شيًئا مل يكن. ال تزال معاناة املواطن يف حصوله عىل مياه 
صاحلة للرشب مستمرة ويف زيادة، وال تزال أعامل اهلدر املائي مستمرة، بل يف ازدياد؛ 
من زراعة األعالف، ومشاريع احلليب، واستخدام املياه يف استخراج البرتول، وسوء 
الشبكة، وقلة مشاريع التحلية، وعدم تنقية مياه الرصف الصحي الثالثية، واإلجحاف 
طرق  من  وكثري  التربيد،  أعامل  يف  املياه  واستخدام  املياه،  صهاريج  أسعار  يف  والغالء 

وأساليب اهلدر املائي واالستعامل اخلاطئ.
وإذا كانت هناك إسرتاتيجية حتى تارخيه مل يتم إقرارها وقد يشوهبا مثل االقرتاحات 
الدراسات،  من  أخواهتا  مصري  تلقى  سوف  فإهنا  الشورى،  جملس  عىل  عرضت  التي 

وسوف نستمر يف املعاناة من نقص املياه، سواء للرشب أو الزراعة.

صحيفة الجزيرة
1435/7/30 هـ 
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واليشء الذي قد يفوت علينا أنه ال يوجد خزن إسرتاتيجي ملياه الرشب، أقصد عىل 
سبيل املثال: عاصمة بالدنا حتتاج إىل جمموعة من اخلزانات اإلسرتاتيجية التي تستوعب 
املرتامية  اململكة  مدن  بقية  ذلك  عىل  مثااًل  وخذ  الرشب،  مياه  من  األطنان  ماليني 
التنفيذ،  يف  الفوري  البدء  تستلزم  املتعددة  وعنارصه  املائي  األمن  فإن  لذا  األطراف؛ 
وليس االنتظار ألي دراسات قد تطول وتتعدد، وعندما أذكر بعًضا من هذه السلبيات 
رت حكومة خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل  التي نعيشها يف هذا الزمان، حيث سخَّ
عهده األمني اجلهد واملال خلدمة هذا الوطن ومواطنيه؛ فإنني من واقع خربيت أجد لزاًما 

عيلَّ طرح بعٍض من خمزون األفكار القديمة، التي أعتقد أهنا أحدث من غريها:
التكاليف؛ ألننا قد  النظر إىل مسألة  1- إنشاء حمطات حتلية وتوليد الكهرباء دون 

نتوقَّف عن التنفيذ ألمور بيئية وعاملية، وقد يسبقنا غرينا يف التنفيذ.
2- اعتامد شبكات خاصة للمياه املحالة داخل املدن، وصواًل إىل املنازل، مع تركيب 
واعتامد  املياه،  أنواع  لبقية  أخرى  عدادات  وجود  مع  املحالة،  للمياه  خاصة  عدادات 

حدود معينة الستهالك كل منزل.
3 - متويل وتشجيع االستثامر الوطني يف إنشاء حمطات التحلية عىل اآلبار االرتوازية، 

وحتديد أسعارها بشكل منظم.
خزانات  أربعة  وأقرتح  للعاصمة،  املائي(  )األمن  إسرتاتيجية  خزانات  إنشاء   -4
جمهزة بمعدات مستقلة للتطهري والتنقية والكهرباء، وكل خزان سعته ال تقل عن مخسني 

مليون مرت مكعب.
واملدينة  املكرمة،  مكة  مثل  الكربى،  للمدن  االحتياج  حسب  يكون  ذلك  وتطبيق 
عن  تنفيذه  سبق  مائي  أمن  لدهيا  يوجد  ألنه  الرشقية؛  املنطقة  أذكر  ومل  وجدة،  املنورة 

طريق اآلبار االرتوازية وأجهزة التعقيم والكهرباء.
املرشوعات  عىل  أسعار  ُتفرض  أن  جيب  لذا  وللمواطن؛  للدولة  ملك  املياه   -5
الكبرية التي تستخدم املياه يف مشاريعها، واالستفادة من اإليرادات يف متويل املرشوعات 

االستثامرية اخلاصة بمياه الرشب.
6- إنشاء شبكة خاصة للمياه غري املحالة، الناجتة من اآلبار االرتوازية ومن تنقية 
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مياه الرصف الصحي، ومتديدها إىل املنازل والعامرات، واستخدام هذه املياه يف الزراعة 
والسيفونات والغسيل.

7- اشرتاط عدم إعطاء رخص البناء ألي مبنى جديد، وإلزام أصحاب املباين القائمة 
بإنشاء شبكتني: واحدة للرشب من املياه املحالة، والثانية لالستخدامات املختلفة.

8- عدم املوافقة عىل إنشاء أي مرشوع للرصف الصحي إال بعد أن تكون التنقية 
ثالثية )صاحلة لالستخدام الزراعي والسيفونات(، وحتويل كافة املرشوعات القائمة إىل 

تنقية ثالثية، واعتامد املبالغ الالزمة للتنفيذ بدون تأخري.
وأعامل  الصحي  الرصف  شبكات  أعامل  يف  اخلاصة  االستثامرات  تشجيع   -9
أصبحت  والتي  صحي،  رصف  شبكات  هبا  توجد  ال  التي  الصغرية،  املدن  يف  التنقية 
البيارات فيها خطًرا هيدد املياه اجلوفية، ويكون ذلك وفق نظام ُيتَّفق عليه مع وزارة املياه 

والبلديات ووزارة املالية.
10- وقف اآلبار العشوائية، التي نراها منترشة يف كثري من مناطق اململكة، وأعتقد 
أهنا سبب يف نضوب املياه اجلوفية؛ نتيجة عدم اخلربة وضياع املياه من املخزون اجلويف.

11- منع السقيا بالغمر، وإلزام أصحاب املزارع باستخدام السقيا بواسطة التنقيط، 
مع وضع حوافز لتنفيذ هذا املرشوع.

املياه  ضياع  لوقف  واملكشوفة؛  العشوائية  اآلبار  مجيع  لغلق  مرشوع  اعتامد   -12
اجلوفية.

13- إنشاء رشكة وطنية استثامرية لبيع مياه الرشب وتوزيعها؛ منًعا الرتفاع أسعار 
الرشكة  هلذه  فروع  وفتح  الصحية،  الرقابة  وإحكام  الفرص،  والستغالل  الصهاريج، 

الوطنية يف كافة مدن اململكة وقراها وهجرها.
هذه بعض من اخلربات، أضعها أمام املسؤولني، وأميل أن تتم دراستها ومناقشتها، 

خصوًصا أهنا خربة ربع قرن يف هذا املجال.
واهلل املوفق.
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رحم اهلل الوزير الناصح

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، ورحم اهلل الدكتور عبدالعزيز اخلويطر، ذلك املواطن 
املخلص لدينه ووطنه.

عرفه اجلميع باحلرص عىل سالمة اإلنفاق املايل وتوجيهه للصالح العام، وال شك أن 
تقليده عدة مناصب ووزارات حكومية جعله كنًزا من املعرفة يف كل األمور ذات الصلة 
بالنفع العام؛ لذا فهو وزير ومستشار ومفكر وكاتب ومثقف، مل يمنعه عمله ومسؤوليته 

من أن يصبح صاحب قلم المع، وحمقًقا تارخييًّا بارًزا، وصاحب رأي وفكرة متميزة.
عندما التحقنا بجامعة امللك سعود قبل ما يزيد عن 35 عاًما، كان بعضنا مرتدًدا يف 
االلتحاق هبذه اجلامعة، وكان من أسبابه أن مديرها هو شيخنا الدكتور اخلويطر، كان ال 
يقبل إال املتميزين، وكانت شدته ألنه يطلب أن يكون رجاالت الدولة من هذا النوع، 

وفعاًل كنّا 470 طالًبا، ومل يتخرج إال 70 طالًبا.
ا ملصلحة املياه والرصف الصحي باملنطقة  ويل جتربة مع معاليه عندما كنت مديًرا عامًّ
الرشقية، قابلته وهو مكلف بوزارة البلديات ووزارة املالية، وعرضت عليه موضوًعا 
ماليًّا هيم املصلحة، فكان جوابه بالقبول والكتابة لوزير املالية، ولكن بعد أيام قابلته يف 

وزارة املالية، ولكنه رفض الطلب.

صحيفة الشرق
1436/8/1 هـ 



 302 

أنا والصحافة وربع قرن

فعاًل، كان يؤدي الواجب الذي يراه - كوزير مسؤول يمثل هذه الوزارة أو تلك - 
برصف النظر عن الرأي الشخيص.

الدكتور اخلويطر كان من ثروات هذه األمة أخالًقا وسامحة وإخالًصا وصدًقا يف 
القول والعمل.

رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته.
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الفيصل بيننا

كان ذلك يف حدود نصف قرن مىض، وعلمنا أن الفيصل سوف خيطب أمام شعبه 
يف ملعب امللز بالرياض، وألنني من حمبي فيصل، استأذنت الوالد والوالدة يف سفري 

إىل الرياض؛ لذا كان هدف السفر هو لقاء الفيصل، وفعاًل تم ذلك. 
املنصة، وكانت من  املعد جلاللته بقربه متاًما عندما صعد عىل  وقفنا بجانب املكان 
من  وكان  الفيصل.  قدم  بجانب  يدي  أضع  أن  شخصيًّا  أنا  يمكنني  بحيث  البساطة 
عادته  أن خيطب ارجتااًل وُيسمع كل من حوله ويلتفت للجميع، وأثناء خطبته جيعل 
لكل عبارة وقفة بسيطة؛ ليدرك املستمع أنه سوف ينقله إىل عبارة أخرى تعطي داللة 
عىل النقاط التي يتكلم عنها، وكان احلديث عن التضامن اإلسالمي ومسألة البرتول، 

وأحداث كانت جارية، مثل القومية العربية والنارصية والبعثية ... إلخ. 
كان ذلك الزمان تتضارب فيه االجتاهات بني مؤيد هلذا أو ذاك؛ وألننا - كأطفال 
- كان لدينا إحساس وانتامء ورغبة يف أقوال الفيصل بشكل شديد، كنا نسمع له، كان 
أن  اجلميع  الفيصل من  يريد  أمر  الكالم عن  يكون  وبالذات عندما  يده،  ك  أحياًنا حيرِّ
الشدة؛  يأخذها جانب  التي  ويظهر ذلك عىل مالمح وجهه ونربات صوته،  له،  ينتبه 
مما قد يتعبه يف الكالم، ولكنه يستمر، واجلميع يستمع بكل اهتامم لكل كلمة أو عبارة، 

صحيفة اليوم
1435/8/6 هـ
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وكان حرصه شديًدا عىل التضامن اإلسالمي، وتوحيد كلمة املسلمني، والتشديد عىل 
الدين  خدمة  فيه  ما  لكل  الشعب  اللتفات  والدعوة  خطرها،  وتوضيح  الصهيونية، 

والوطن.
الرياض ومن خارجها؛ ألنه - كام  امللز بمن حرض من  اليوم ُغصَّ ملعب  يف هذا 
أرشت - عندما خيطب الفيصل فإن اجلميع ملزم طواعية وحمبة بأن يستمع إليه، عندما 
ث عن مسألة البرتول وقطع إمداده للدول املؤيدة إلرسائيل، بدون تفكري وبرسعة  حتدَّ
ال أعلم سببها كلنا مجيًعا قلنا بصوت طفل ورجل واحد: )أبوعبداهلل، اقطع البرتول(. 
كانت يدي عىل قدمه مع بقية من حوله من األطفال، ومع ذلك وببساطة وجودنا بقربه 
أشار بيده بمعنى اهلدوء ... كنا ننظر له، ويف خضم األحداث املتتالية وللتاريخ املرشف 
الذي نعرفه عنه، أنه الزعيم القريب من قلوبنا، كام كان مؤسس هذا الكيان وإخوانه، 

رحم اهلل من تويف، وأدام عز األحياء.
رحم اهلل فيصل، وأسكنه فسيح جناته؛ فقد عاش خادًما هلذا الوطن، وفقدناه، وكان 

لفقده حزن ال يعلمه إال اهلل.
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المهندس سعد المقبل كما عرفته

أخرًيا؛ أراد املهندس سعد بن عبداهلل املقبل - املدير العام للزراعة يف املنطقة الرشقية 
- أن يرتجل من عمله، بعد خدمة اتصفت بالعمل اجلاد واملثابرة واحلفاظ عىل الدوام، 
وبعد أن أنشأ بجانب قدراته العملية والفنية واإلدارية عالقات عمل بينه وبني موظفي 
واإلخالص  باجلدية  اتصف  لقد  املواطنني.  من  يراجعه  من  كل  وبني  وبينه  إدارته، 

والوفاء، وكسب رضا اهلل - سبحانه وتعاىل – أواًل، ثم أداء الواجب املوكل إليه. 
تأجيل، وسوف جتد  أو  الدخول دون مواعيد  إال  أمامك  فليس  مقابلته  تريد  عندما 
الرتحاب واالستقبال والنفس الطيبة، فإن كان املراِجع مضطرًبا من أمر ما؛ فإن حسن 
املقابلة ولطافة األسلوب تكسبانه رضا املراَجع، وإن كان بمقدور املهندس سعد أداء ما 
طلبه املواطن فإنه يبارشه فوًرا، وإن مل يكن فإن املراجع هبذه املقابلة واإلقناع خيرج راضًيا.
الوظيفة  الذين جعلوا من  النادر وجودهم، وهو من  املوظفني  املقبل من  املهندس 
إحساًسا بالواجب، وهدًفا لإلنجاز، وال شك أنه استطاع أن يدير مسؤولياته املتعددة 
بكل عناية واهتامم، من كثرة املحاجر احليوانية والنباتية، والبيطرية، وحساسية عمله، 

ووجود منافذ برية ودولية، وخصوًصا أهنا ذات عالقة بالدول املجاورة.
عىل  خسارة  أعتربه  القيادية،  والقدرة  الواسعة  اخلربات  صاحب  الرجل  هذا  مثل 

املنطقة الرشقية.
دعائي للعزيز الكريم أن حيفظه وجيزيه خري اجلزاء.

صحيفة الشرق
1435/8/9 هـ 
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إلى مجلسنا الموقر: راتب المتقاعد باألرقام

أمام جملس الوزراء املوقر مذكرة بزيادة معاش املتقاعد إىل 4000 ريال كحد أدنى، 
ال أعلم كيف احتسب هذا الرقم وما هي املعايري التي بني عليها، يف ظل ثبات الرواتب 
وزيادة املتغريات يف أسعار املأكل والسكن والنفقات املتنوعة. لدينا ما يزيد عن مليوين 
متقاعد يزداد عددهم يوميًّا، وأضع األرقام أمام جملسنا املوقر: إذا كان عدد املتقاعدين 
مليوين متقاعد، ولو افرتضنا أن ربعهم - أي 250 ألف رب أرسة - سوف يأخذ 4000 
ا، وأن هذه الفئة هي التي كانت - وال زالت - تأخذ رواتبها التقاعدية أقل  ريال شهريًّ

ا، فإنه: من 4000 ريال شهريًّ
1 - هذه األربعة آالف سوف نقوم بقسمتها كالتايل: عدد أفراد األرسة سبعة، واملخصص 

اليومي هلم بقسمة 4000 ريال عىل 30 يوًما يساوي 130 ريااًل لسبعة أشخاص.
والرشب،  واألكل  السكن،  مصاريف  ضمنها  من  يدخل  ريااًل   130 هذه   -  2

واملالبس، والعالج، والتليفونات، واملياه، والكهرباء، والسيارة إن وجدت ... إلخ.
3 - لو افرتضنا أن إجيار الشقة أو املنزل املتواضع مخسة عرش ألف ريال )15،000( 

ا؛ إًذا خيص الفرد يوميًّا 6 رياالت. سنويًّ
العيد  من  اللحمة  )يعني  يوميًّا  ريااًل   15 فرد  لكل  وجبات  ثالث  مصاريف   -  4

للعيد(.

صحيفة الجزيرة
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5 – والكهرباء، والتليفونات، واملالبس، واملياه، والعالج، والسيارة )إن وجدت(، 
ومصاريف البنات وأمهم، وما أكثرها! )املصاريف التي ال بد منها( 10 رياالت لكل 

فرد يوميًّا.
6 – إًذا؛ إمجايل مرصوفات كل فرد يوميًّا 6رياالت )إجيار الشقة( + 15 ريااًل أكل 

ثالث وجبات + 10 رياالت مرصوفات متنوعة، يساوي 31 ريااًل يوميًّا لكل فرد.
إمجايل ما خيص 7 أفراد يوميًّا 217 ريااًل.

ا 217 × 30 = 6510 رياالت. إمجايل ما خيص 7 أفراد شهريًّ
ما أرشت إليه هو احلد األدنى، أو ما قد يطلق عليه من يستحق الزكاة والصدقة، 
فهل يعقل أن 250 ألف أرسة - وتزداد يوميًّا - تعيش عىل مستوى أقل من مستوى 
حسن  املطلوب  من  فلكية،  أرقاًما  جتاوزت  التقاعد  إيرادات  أن  نرى  بينام  الفقر، 
التي  الغايل،  الوطن  أبناء هذا  الغالية من  الفئة  تقدير هذه  هلا  استثامر  استثامرها، وأهم 
عملت وكدحت وأمضت عمرها يف خدمة بالدها. إن رفع مستوى املعيشة يف بالدنا 
أصبح واجًبا رشعيًّا، يستدعي إعادة النظر يف حقوق هذه الفئة الغالية، وأقرتح، منًعا 

ألي أرضار وأخطار قد حتصل بسبب نقص املعيشة، ونقص الغذاء، ونقص االنتامء:
1 - رفع احلد األدنى للراتب التقاعدي إىل عرشة آالف ريال.

2 - إعطاء بدل سكن يمثل ثالثة رواتب لكل متقاعد.
3 - دعم مجعية املتقاعدين، وزيادة رأس ماهلا؛ ألجل خدمة املتقاعدين، وإنشاء نواٍد 

صحية ورياضية وترفيهية هلم.
4 - احتساب نصف التكاليف املستحقة للدولة يف كل أمور املتقاعد من كهرباء، 

ومياه، واستقدام، وجوازات، وأي رسوم أخرى.
بالدنا - بحمد اهلل – بخري، واإلنفاق عىل هؤالء فيه اخلري وزيادة، وخادم احلرمني 
بالدهم،  خدموا  ومن  أبنائهم  معيشة  مستوى  رفع  هيمهم  عهده  ويل  وسمو  الرشيفني 
وعذًرا ثم عذًرا هلذه العبارة التي ترتدد عىل ألسنة املتقاعدين: )أكلناه حلاًم وتركناه عظاًم(، 

ولكن يف هذا العهد الزاهر، ومع هذا األب احلنون، سوف تتغري كثري من املفاهيم.
جملسنا املوقر أعد الدراسة، ولنعايش الواقع وال نكون يف آخر الركب.

واهلل املوفق.
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المستخلصات وشجون المقاول

كافة،  املرشوعات  إنجاز  رسعة  عىل  احلرص  كل  حريصة   - اهلل  أعزها   - الدولة 
ونجد ذلك بالدرجة األوىل متمثاًل يف حرص خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده 
األمني، وحثهام عىل استفادة املواطنني من املرشوعات وعدم التعطيل، ولكن احلاصل 
أن هناك تأخًرا واضًحا يف معظم املرشوعات ألسباب عدة، نتطرق ألحدها وهو األهم، 

وذلك بتأخر رصف املستخلصات من جانب بعض اجلهات.
ويأيت هذا التأخري ألي سبب قد يكون املقاول طرًفا فيه، فليس هناك نظام أو آلية 
ملحاسبة املقاول إال بتأخري دفع مستخلصه، حتى لو كانت املالحظة أمًرا بسيًطا يمكن 
الضامن  مثل  احلكومية،  للجهة  مالية  ضامنات  هناك  أن  خصوًصا  ذلك،  بعد  إنجازه 
كل  من  حتجز  املائة  يف   10 وضامن  الدفعات،  وضامن  النهائي،  والضامن  االبتدائي، 

مستخلص.
هذه وغريها إنام هي ضغوطات عىل املقاولني، وسبب من أسباب تأخر التنفيذ، ولو 
هلا  واتضح  لظهر  املستخلصات،  دفع  تأخر  كشوفات  طلبت  الفساد  مكافحة  هيئة  أن 
املعتمدة  املستخلصات، وبالتايل تأخري اإلنجاز، ورجوع األموال  مدى ضخامة تأخر 

وغري املرصوفة إىل وزارة املالية.

صحيفة الجزيرة
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يف اعتقادي أن من مهام هيئة مكافحة الفساد أن تطلب من كل جهة حكومية ومن 
املقاولني تاريخ تقديم كل مستخلص، وتاريخ رصف املستخلص، إىل جانب سبب آخر 
التجربة؛ فإن هناك نقًصا يف  التغيري من واقع  يؤدي إىل تأخر املرشوعات، وهو أوامر 
بريوقراطية  وتأخذ  صعبة،  إجراءات  هلا  وهذه  تغيري،  أوامر  عمل  يستلزم  املواصفات 
إىل   4 من  التغيري  أمر  عىل  اجلهة  موافقة  أخذ  يستغرق  وقد  املرشوعات،  تأخر  سبَّبت 
6 شهور، واملقاول ينتظر حتى توافق اجلهة، معنى ذلك أن يكون هناك تأخري آخر يف 

إنجاز مستحقات املقاول ورصفها.
إن املعاناة التي يواجهها معظم املقاولني قد تكون خافية - أو ال يراد هلا أن تظهر عىل 
السطح - خصوًصا عند حماسبة املقاولني عىل التأخري، وبالتايل تطبيق غرامات التأخري 

التي سببها بعض هذه اجلهات احلكومية.
املراقبة  وديوان  الفساد  مكافحة  هيئة  إن  وأكرر:  وأعود  الواقع،  من  أمثلة  وهناك 
وقف  ألجل  التغيري؛  وأوامر  املستخلصات  تأخر  مشكلة  بحث  منهام  مطلوب  العامة 

بعض هذه الترصفات التي كانت - وما زالت - أحد أسباب تأخري املستخلصات.
واهلل املوفق.
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من توجيهات الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل

آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  امللك  وجه  1351هـ،  سنة  ويف  الطائف،  مدينة  يف 
فيصل خطابه إىل املسؤولني يف الدولة، مبينًا أموًرا كثرية هلا عالقة مبارشة بام بني احلاكم 
األمر.  املواطنني جتاه والة  إىل جانب مسؤولية  احلاكم جتاه شعبه،  وشعبه، ومسؤولية 
النهج -  ا خيدم الوطن واملواطن، وهذا  إداريًّ يتتبع كلامته  جيد أهنا متثل نظاًما  ومن 
بفضل اهلل - استمر عليه أنجاله بكل اهتامم وحرص، وكذلك أمراء املناطق ساروا عىل 

هذا الدرب حتى يومنا هذا.
بام  األمة وكرباؤها، وأدرى  البالد وقادة  »أنتم رؤساء   : امللك عبدالعزيز  يقول 
حيسون وما يشعرون به، وجيب عليكم أن ترفعوا إيلَّ كل ما يتظلمون منه، وترشدوين 
إذا رأيتموين ضللت عن طريق احلق، وإذا مل تفعلوا ذلك فأنتم املسؤولون، وإين أطلب 
منكم - ومن غريكم - أن من رأى مني شيًئا خمالًفا فليوضحه يل، ولريشدين إىل طريق 
بيني  ذلك  )فليكن  ينصحه:  أن  أراد  ملن  اخلطاب   بن  عمر  قال  كام  وليكن  احلق، 
وبينه(، فواهلل إذا رأيت احلق فسأتبعه؛ ألين مسرتشد ولست بمستنكف، ومن رأى شيًئا 

وكتمه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني.
أما املظلمة التي تصلني، فإين ال أتركها، بل أبحثها وأحقق فيها، والتي ال تصلني 
فالذنب فيها عىل من رأى وكتم، وإذا علمت به فسيكون جزاؤه عندي أعظم من جزاء 

صحيفة الجزيرة
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غريه. وإين أحثكم عىل العمل الذي فيه اكتساب معيشتكم؛ فابذلوا كل ما يف وسعكم 
لذلك، وهذه أرض اهلل واسعة؛ فاسعوا يف مناكبها، وال تركنوا للكسل واخلمول؛ فإن 

عاقبتهام وخيمة.
إن الذي دعاين جلمعكم يف هذا املكان هو النصح لكم؛ حتى ال يغرت السفيه باحللم، 
وال يسرتسل يف غوايته، وأحذركم من أمرين: األول: اإلحلاد يف الدين واخلروج عن 
اإلسالم يف هذه البالد املقدسة، فواهلل ال أتساهل يف هذا األمر أبًدا، ومن رأيت منه زيًغا 

عن العقيدة اإلسالمية فليس له من اجلزاء إال أشده، ومن العقوبة إال أعظمها.
ل هلم الشيطان بعض األمور املخلة بأمن البالد وراحتها؛  الثاين: السفهاء الذين يسوِّ

فهؤالء شأين معهم شأن الديناميت مع النار.
وهكذا سطَّر امللك عبدالعزيز هنج هذه الدولة، وطريقة تناصحها، والعالقة القوية 

بني الدولة واملواطن.
رحم اهلل عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناته.
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مشاركة أهل سدير في حرب الدرعية

فكان  نشأهتا،  بداية  يف  اإلصالحية  الدعوة  نارصت  التي  املناطق  من  سدير  منطقة 
هناك العديد من طلبة العلم ممن درسوا عىل يد الشيخ حممد بن عبدالوهاب ومن جاء 
بعده من أبنائه، كام أن أهل سدير من مؤيدي الدولة السعودية األوىل بقيادة األمري حممد 
بن سعود ومن جاء بعده من أبنائه؛ لذا فإن الروابط القوية بني أهايل سدير والدرعية 
أوجدت مواقف مؤيِّدة ومشاركة فعالة ألهايل سدير أمام أي غزو لعاصمة الدولة، وال 
شك أن الغزو العثامين لنجد - وبالذات القضاء عىل الدرعية وعىل الدعوة السلفية - 

أحدث الكثري من االضطرابات لكافة مدن نجد، ومنها منطقة سدير.
يقول الدكتور عبداهلل الرتكي يف كتابه عن منطقة سدير: أدركت الدولة العثامنية أن 
زيادة حجم الدولة السعودية خطر عليها وعىل نفوذها وسلطتها يف املنطقة، فأرسلت 
إىل حممد عيل باشا - واليها عىل مرص - ليتوىل القضاء عىل الدعوة وعىل قادهتا، وكان 

ذلك سنة 1226هـ، بقيادة طوسون بن حممد عيل عندما أراد غزو املدينة املنورة.
ويذكر ابن برش أن اجليش السعودي - بقيادة اإلمام عبداهلل بن سعود - قد شارك 

. أهل سدير يف الدفاع عن مدينة رسول اهلل 
إبراهيم بن حممد  ويف عام 1231هـ، أرسلت محلة أخرى إلسقاط القصيم بقيادة 
عيل باشا ... ويف هذا املوقف احلاسم أمر اإلمام عبداهلل بن سعود بتوزيع جيشه - كام 

صحيفة الجزيرة
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ذكر ابن برش - إىل جمموعات منها جيش سدير والوشم وانضاممه جليش أهل القصيم، 
والتي منيت هبزيمة يقول عنها ابن برش: إهنا أول وهن وقع باملسلمني.

جيش  أمام  حرهبم  يف  شقراء  أهايل  سدير  أهل  شارك  1233هـ،  األول  ربيع  ويف 
إبراهيم باشا.

ابن برش  ويذكر  األوىل 1233هـ،  الدرعية يف غرة مجادي  كان حصار وحرب  ثم 
أن اإلمام عبداهلل بن سعود أخذ استعداداته حلامية الدرعية وحتصينها، وترتيب جيشه 
عبداهلل  الشيخ  رأسهم  وعىل  سدير،  أهايل  هؤالء  ومن  الدرعية،  ونخيل  سور  خارج 
معه من  بن سعود ومن  عبداهلل  اإلمام  فقد وضعه   - العريني - قايض سدير  بن محد 
أهايل سدير يف جهة من جهات الدرعية تدعى )قرى عمران(، ويذكر الفاخري أن عدد 
املعارك التي نشبت يف قرى عمران ثالث معارك، وهذه داللة عىل قدرات أهايل سدير 
وأمهية مشاركتهم يف الدفاع عن دولتهم، واستمر حصار الدرعية أكثر من ستة شهور.

يقول ابن مخيس يف كتابه الدرعية )ص564(: ويف قرى عمران عند النخل املسمى 
بالرفيعة كان هناك فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن سعود، ومعه فريق من أهل الدرعية 
وأهل سدير، يرأسهم عبداهلل بن القايض أمحد بن راشد العريني، ويف حوزهتم مدفع، 
الرفيعة ومعه مجع من  بيد أن فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ظهر عليهم من 
أهل الدرعية وأهل سدير وغريهم، فدار قتال شديد، واستمر القتال شديًدا منذ طلوع 
الشمس حتى الظهرية، وقد قتل يف هذه املعارك عدد من أهايل سدير والوشم والقصيم. 
القتىل الشيخ عيل بن محد العريني، الذي توىل أخوه  يقول ابن برش: وكان من بني 
إبراهيم باشا قام بوضع  عبداهلل قيادة أهل سدير يف حرب الدرعية، ومن املؤسف أن 
الشيخ عىل فوهة املدفع ثم أطلق املدفع، ليتمزق جسد شيخنا اجلليل - رمحه اهلل وأسكنه 

فسيح جناته - وكانت هلذه اهلزيمة أثرها البالغ عىل كافة أهايل نجد.
وهنب  واالضطراب،  االختالف  فيها  )كثر  1233هـ  عام  آخر  يف  برش:  ابن  يقول 
سبحانه  اهلل  بحكمة  وذلك  آخرين،  وتأخر  أناس  وتقدم  الرجال،  وقتل  األموال، 

وقدرته(. ويذكر الفاخري - وهو أحد مؤرخي منطقة سدير )التويم( - قائاًل:

ونــال منــا األعــادي فيه ما نالـــواعــام به النــاس جالــوا حسبمـا جـالوا

أرخــت قالـوا بمـاذا قلت »غربـال«قــال األخـــالء أرخــه فقــلت هلـــم



 314 

أنا والصحافة وربع قرن

هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية

هذه النهضة الشاملة املرتامية األطراف، واملتنوعة يف املرشوعات واخلدمات، التي 
تقدم للمنطقة الرشقية وألهايل املنطقة الرشقية، بمحافظاهتا ومدهنا وقراها وهجرها، 
جلوي  األمري  نائبه  وسمو  نايف  بن  سعود  األمري  الرشقية  املنطقة  أمري  من  وبالرعاية 
يف  تصبُّ  جهود  كلها   ... والبلديات  األمانات  يف  املسؤولني  وباهتامم  عبدالعزيز،  بن 
تطوير املنطقة الرشقية، ويف اعتقادي - وحسب خربيت السابقة والالحقة - أعتقد انه 
حان وقت إنشاء هيئة عليا لتطوير املنطقة الرشقية، هذه اهليئة التي كنا نطالب هبا منذ 
ا لتحقيق ما يتطلع إليه املواطن يف  سنوات، والتي – بإذن اهلل – سوف تكون سنًدا قويًّ

هذا العهد الزاهر، عهد خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني.
 املسار الذي تنسق به اعتامدات املرشوعات، من حيث طلب املبالغ من وزارة املالية، 
ا من اعتامد السيولة  ثم قيام األخرية باعتامد ما تراه مناسًبا، وختصيص نسبة ضعيفة جدًّ
ر، وقد تصل نسبة التأخري يف بعضها إىل  النقدية، هذا النمط جعل معظم مشاريعنا تتأخَّ
أكثر من 80 باملائة، وينتج عن ذلك تأخر االستفادة من املرشوعات، وزيادة األسعار، 
وتوقف املقاولني، وما دور البلديات إال إجياد األسباب واألعذار واللوم عىل اآلخرين 
- أقصد املقاولني - يف تأخر التنفيذ، وهكذا نستمر طوال عمر أي مرشوع، الذي قد 

تتضاعف مدته األصلية عدة مرات.

صحيفة اليوم
1435/9/14 هـ
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د  نحن أحوج ما يكون للمشاركة وتصور احتياجات املنطقة الرشقية، بحيث ال حتدَّ
وفق معايري معينة ومفروضة، وقد تكون غري مكتملة أو حمدودة ضمن ما يعتمد هلا من 
وطرق  وصحة  تعليم  من  اخلدمات  كافة  عىل  ينطبق  وهذا  مالية،  واعتامدات  مشاريع 

وإسكان.
مقابل  مرات  عدة  تضاعف  للخدمات  االحتياج  ألن  فشله؛  أثبت  الفردي  القرار 
لتأخرها،  سبًبا  يكون  قد  بل  الرشقية،  املنطقة  بتطوير  يفي  ال  جيعله  ما  وهو  العرض، 
د عىل هذا اجلانب؛ ألن املنطقة الرشقية هي الواجهة الرشقية لدول اخلليج العريب  ونؤكِّ
وللرشق والغرب، وهي حمط األنظار بمشاريعها البرتولية والصناعية والسياحية، ولن 
نعدد أوجه االحتياج لتطوير املنطقة الرشقية؛ فهذا حيتاج إىل أهل اختصاص من داخل 

القطاعات احلكومية وخارجها.
سوف   - اهلل  بإذن   - والتنفيذية  واإلدارية  املالية  بصالحياهتا  للتطوير  العليا  اهليئة 
حتقق الكثري للمنطقة، خصوًصا عندما تكون ذات شخصية اعتبارية استقاللية، وليست 

ا كام هو حاصل يف بعض القطاعات.  مكتًبا استشاريًّ
الزمن والتطور ال يرحم، وال نريد أن تصاب مشاريعنا بام يسمى »كورونا املشاريع«؛ 

ألهنا ختدم كافة املواطنني، وأي خلل هبا يرض اجلميع.
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كتاب الشيخ البابطين مصدر فقهي وتاريخي

خني القدماء، أمثال ابن منقور، وابن لعبون، والفاخري،  أشاد بذكره كثري من املؤرِّ
بن  عبداهلل  بن  عبدالرمحن  الشيخ  القايض  اإلمام  هو  ذلك  عيسى،  وابن  برش،  وابن 
املولود يف روضة سدير يف حدود 1050هـ، ووفاته  يف  العائذي،  أبابطني  سلطان 

حدود سنة 1121هـ. 
نشأ يف بيت علم وفقه، وقد حرص والده الشيخ عبداهلل بن سلطان أبابطني العائذي 
عىل تربيته وتعليمه، وقد أدرك يف زمانه العديد من العلامء، وقد تدارس معهم العلم، 
ومنهم الشيخ حممد بن إسامعيل األشيقري والشيخ عبداهلل بن ذهالن، والشيخ حممد بن 
عبداهلل الدورسي، والشيخ عبدالرمحن بن إسامعيل، والشيخ أمحد املنقور. وقد يكون 
رحل لطلب العلم يف بلدان هؤالء العلامء، مثل الرياض، والعيينة، وشقراء، واملجمعة. 
ه املجموع فيام هو كثري الوقوع، وانتهى من تأليفه سنة  وقد أّلف كتاًبا يف الفقه سامَّ
دة، كان هدفه  توضيح  1113هـ. ومعظم أبواب هذا الكتاب يف أمور فقهية متعدِّ
من  يتضح  كام   - الكتاب  هذا  كتابة  أعيد  وقد  للناس،  وتبسيطها  الرشعية  العلوم 
املخطوطتني - بخط الشيخ أمحد بن حممد بن عبيد سنة 1284هـ، وكذلك هناك نسخة 
منه لدى الشيخ عبدالعزيز بن نارص بن برش سنة 1283هـ. وسبق أن طلبنا اإلذن من 
سامحة املفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلامء وإدارة البحوث 

صحيفة الجزيرة
1435/9/22 هـ 
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العلمية واإلفتاء سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  من أجل حتقيق هذا الكتاب القّيم 
تبنَّت  قد  بن سعود اإلسالمية  اإلمام حممد  أن جامعة  واتضح  أهل االختصاص،  من 
املاجستري  شهادة  لنيل  رسائل  سبع  إعداد  اجلامعة  طالب  من  مشايخ  سبعة  بواسطة 

حسب التايل:
آخر  إىل  الصالة(  إىل  امليش  )باب  أول  من  معافا،  حممد  بشري  بن  خالد  الشيخ   -1

)كتاب اجلنائز(.
هناية  حتى  الطهارة(  )كتاب  بداية  من  السعوي،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  الشيخ   -2

)باب امليش إىل الصالة(.
3- الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد اليحيى، من أول )كتاب الزكاة( إىل هناية فصل )ثم 

خيرج للسعي من باب الصفا( من كتاب احلج.
كتاب  هناية  إىل  )العارية(  باب  أول  من  السمحان،  أمحد  بن  عبدالعزيز  الشيخ   -4

)اخللع(.
5- الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن محد العتيق، من أول )باب الربا( إىل هناية )باب 

السبق واملناضلة(.
آخر  إىل  النكاح  كتاب  أول  من  العليان،  إبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الشيخ   -6

الكتاب.
7- الشيخ سعد بن إبراهيم بن سعد احلميد، من أول باب )صفة احلج( إىل باب 

ف يف املبيع وقبضه واإلقالة(. )اخليار يف البيع والترصُّ
ما قام به هذا الشيخ اجلليل من تأليف هذا الكتاب يعطي داللة واضحة عىل النهج 
الكبار،  العلامء  هؤالء  لدى  واخلرافات  البدع  من  اخلالية  الصحيحة  والعقيدة  السليم 
هبا  عاش  التي  املنطقة  وهذه  البالد  هذه  تاريخ  من  مضت  سنة  أربعامئة  واقع  وحيكي 
به  قام  وما  الصحيح،  الرشعي  العلم  وانتشار  العقيدة  سالمة  ألجل  اجلليل،  شيخنا 
هؤالء املشايخ - جزاهم اهلل كل خري - من إعادة دراسة أبواب هذا الكتاب وإعداد 
البالد  بعلم علامء هذه  النفع  استمرارية  يعطي داللة أخرى عىل  املهمة،  الرسائل  هذه 

سابًقا والحًقا.
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الملك سعود في ضيافة أهل سدير

قبل نصف قرن، استقبلت مدن سدير ضيًفا عزيًزا ... له يف نفوسهم املحبة والوفاء، 
بن  سعود  امللك  هو  الكبري،  القلب  وصاحب  والكريم  املحب  بامللك  عرفوه  وقد 

عبدالعزيز آل سعود  وأسكنه فسيح جناته.
وتفقد  وطنه  أبناء  أحوال  معرفة  أجل  من  هبا  يقوم  التي  املتعددة  الزيارات  كانت 
احتياجاهتم ومتطلبات بالدهم، وكان  يقوم بزيارات للمدن والقرى واهلجر، ويف 

صحيفة الجزيرة
1435/11/5 هـ 
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يكون  أن  رشف   - البابطني   - ألرستنا  فكان  باستقباله،  عائلة  كل  تترشف  مدينة  كل 
ضيًفا عليهم بروضة سدير؛ فقد أقيم جلاللته رسادق ضخم، ونصبت اخليام، ونظمت 
حفل  أقيم  ثم  ومرطبات،  فواكه  من  يتبعها  وما  القهوة  وتقديم  واالستقبال  املجالس 

خطايب، وكان يل فيه رشف أن ألقي قصيدة )بالد العرب أوطاين(.
والطريف أنني كنت أحاول أن أصل إىل حدود امليكروفون فال أستطيع، فأحرضوا 
يل طاولة صغرية صعدت فوقها، وألقيت األنشودة التي كنا نرددها يف مدارسنا بشكل 

يومي.
أعجب امللك هبذه األنشودة، وابتسم عندما مل أمتكن من الوصول إىل امليكروفون، 
يل   كلمته  أنسى  وال  عليه،  بالسالم  وترشفت  األنشودة،  أهنيت  عندما  يل  وصفق 

)بعدي ولدي(.
ثم تال ذلك كلامت من أبناء العم ترحيًبا بمليكنا الغايل.

امللك سعود ذات داللة واضحة عىل هنج هذه األرسة  قام هبا  التي  الزيارات  هذه 
امللك  ذلك  يف  سبقه  وقد  مواطنيه،  أحوال  عىل  األمر  ويل  واطِّالع  تفقد  يف  املباركة 
عبدالعزيز  عندما كان ضيًفا عىل اجلد عبداملحسن بن حممد أبابطني سنة 1326هـ ... 
وهكذا تستمر زيارات والة أمرنا، ويف كل فرتة؛ من أجل خدمة هذا الوطن ومعرفة 
املتميزة  والعالقة  املهم  الدور  هذا  التاريخ  ويسجل  ومتطلباهتم،  املواطنني  احتياجات 
بني احلاكم واملحكوم، وأهنا قبل ذلك عالقة حمبة ووفاء وارتباط أرسي وثيق ... ونرى 
ذلك اليوم يف عهد خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده يف فتح املجالس اليومية 
واستقبال  املناطق  أمراء  لدى  ذلك  ويستمر  والوافدين،  املواطنني  لكافة  واألسبوعية 
لقاءات  أجل  من  الدوام؛  وقت  خارج  األسبوع  يف  يوم  وختصيص  يوميًّا،  املواطنني 

املسؤولني واملواطنني وبحث كل ما هيم مصلحة الوطن.
حفظ اهلل ديننا ووالة أمرنا، وأعاهنم اهلل عىل أداء الواجب.
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سدير في عيون المؤرخين

منطقة سدير، هذا الكتاب التارخيي الذي مهام كتب عنه فال يزال حيفل باألحداث 
واملآثر، التي جعلت منه إقلياًم متميًزا بأرضه ورجاله وأعامله.

له املؤرخون واألدباء، سواء من أهايل  وأجد من الصعوبة واإلطالة ذكر مجيع ما سجَّ
العرص اإلسالمي املرشق، وقبل  ثم  العرص اجلاهيل  ابتداًء من  أو من خارجها،  سدير 
خادم  بقيادة  الزاهر  العرص  وهذا  وبعدها،  والثالثة،  والثانية  األوىل  السعودية  الدول 
احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني، الذي متيَّز بإعطاء هذه املنطقة بمدهنا وقراها 

أمهيتها وهنضتها يف كافة املجاالت ذات الصلة باملواطن ورفاهيته.
وألن  املنطقة،  هذه  عن  القدماء  املؤرخون  خطَّه  ما  إيراد  عىل  أقترص  سوف  لذا؛ 

أحداثه قد سجلت يف من أتى بعد ذلك.
أذكر أنني عملت إحصائية رسيعة عن عدد العلامء والقضاة واملؤرخني قبل دعوة 
فتجاوز ذلك سبعني عامًلا ومخسة مؤرخني، بخالف  بن عبدالوهاب   الشيخ حممد 
علامء يف اللغة العربية والشعر واألدب، ومتيزت هذه املنطقة بسالمة املعتقد من البدع 
العلمية، وبعضها ال يزال  العديد من الكتب  العلامء هلا، وهناك  واخلرافات، وتصدي 

يدرس يف جامعاتنا.

صحيفة الجزيرة
1435/11/19 هـ 
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أما حدود هذه املنطقة:
1- أشار املؤرخ اإلنجليزي لوريمر يف كتابه »دليل اخلليج« إىل أن صحراء الدهناء 
طويق  جبل  بني  يمر  الذي  النفود  الشامل  من  وحيدها  الرشق،  من  سدير  منطقة  حتد 
ومن  الوشم،  منطقة  عن  يفصلها  الذي  اجلريفة  وادي  حيدها  الغرب  ومن  والقصيم، 

اجلنوب حيدها وادي العتك الذي يفصلها عن منطقة الرياض.
2- ويف كتاب »تاريخ نجد« البن غنام أن وادي العتك هو الفاصل بني منطقة سدير 

ومنطقة املحمل من اجلهة اجلنوبية.
3- ويف »معجم الياممة« يذكر ابن مخيس أن منطقة سدير حيدها من اجلنوب وادي 
ومن  السبلة،  روضة  عىل  املرتفعات  الشامل  ومن  طويق،  جبال  الغرب  ومن  العتك، 
ا  الرشق جبل جمَزل، وأن املواقع املحاذية هلذه احلدود رشًقا وغرًبا يمكن إحلاقها إداريًّ

باملنطقة.
رقم  الصورة  واضح يف  كام هو   - املجمعة  حمافظة  بإعدادها  قامت  4- يف خارطة 
)1( - أن منطقة سدير حيدها من الشامل املنطقة الرشقية ومنطقة القصيم، ومن اجلنوب 
حمافظة ثادق وحمافظة شقراء، ومن الرشق حمافظة رماح، ومن الغرب حمافظة الزلفى، 
وتبلغ مساحتها ثالثني ألف كيلومرت مربع، وعدد سكاهنا يزيد عىل مائة ومخسني ألف 
نسمة، وبجانب حمافظة الغاط هناك ما يزيد عىل سبعة وثالثني مركًزا متثل مدن سدير 

العريقة، وتتضح أسامء هذه املراكز ضمن البيان رقم )2(.
تتضح أسامء بعض مدن سدير وتواريخ نشأة كل مدينة واملراحل التي مرت عليها، 
ويتضح من هذا البيان أيًضا أن هناك مدًنا نشأت قبل العرص اإلسالمي، وامتد تطورها 
يف مراحل الحقة بعد العرص اإلسالمي، وذلك يعطي داللة عىل أن منطقة سدير ذات 
األزمان،  تباعدت  مهام  أهلها  هلا  ويرجع  د  تتجدَّ أن  بد  ال  القديمة  التارخيية  اجلذور 
والشواهد التارخيية ثابتة حتى يومنا هذا، وعذًرا يف عدم اكتامل بعض املعلومات عن 
ا وتارخييًّا حيكي لألجيال دور األجداد  بعض املدن لعدم توفرها، لكنها تبقى سجالًّ أثريًّ

يف أحداث ومؤثرات كل مدينة بذاهتا.
واألصفهاين  واهلمداين  احلريب  أمثـال  القدماء  املؤرخون  كتبه  ما  إىل  وبالرجوع 
وياقوت احلموي ومن أتى من بعدهم من املؤرخني، مثل الشيخ محد اجلارس والشيخ 
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املدن،  هذه  إنشاء  تاريخ  لنا  سجلوا  قد  منهم  كثرًيا  نجد  وغريهم،  مخيس  بن  عبداهلل 
ومواقعها اجلغرافية، والقبائل التي سكنتها، وأسباب تسمية هذه املنطقة )سدير(.

1 - أشار اهلمداين - املتوىف سنة 334هـ - إىل أن ذا سدير واٍد لبني ضنَه من قضاعة 
من قحطان )القلقشندي( يف كتابه هناية األدب.

يقول الشاعر:

ومبــــايـض ولــك الـخـــــورنقألـــك الــســـــــديــر وبــــــــارٌق

وبارق ماء بالطرق، وقيل جبل بالياممة، ومبايض رشق وادي سدير يف جبل جمَزل، 
وال يزال حيمل االسم نفسه، واخلورنق قيل بلد باملغرب، أو قرية بخراسان، أو قرص 

ما بحرية.
2 - وأشار احلريب - املتوىف سنة 285هـ - إىل أن بني ضنَه هم سكان وادي الفقي 

الذي يمر به أحد طرق الياممة إىل مكة املكرمة.
3 - ويذكر ياقوت احلموي - املتوىف سنة 626هـ - أن السدير تصغري سدر، وهو 
القرى  وادي  بني  ومنازهلم  العدنانية(،  عيالن  بن  قيس  )من  غطفان  ديار  يف  موضع 

وجبيل أجا وسلمى.
أن  إىل  احلموي  وأشار  العنرب،  لبني  قرية  سدير  ذا  أن  يذكر  آخر  موضع  ويف   -  4

مظاهر السخال )موضع بالياممة قريًبا من وادي العتك( واٍد يقال له ذو سدير.
5 - ويذكر األصفهاين - املتوىف سنة 310هـ - أن وادي سدير يسمى بالفقي، وكان 

بنو عوف بن مالك من جندب يسكنون فيه، وقال: إن بلدة جالجل يف ناحية الفقي.
اآلراء  معرفة  أمهية  مع  عليه،  املعتمد  هو  القديم  التارخيي  الرسد  أن  اعتقادي  يف 
واالستنتاجات املتأخرة من مؤرخني وجغرافيني هلم استدالالهتم، والتي جيب أن يكون 

مرجعها األول قدماء املؤرخني، املتفق عىل صحة وسالمة ما أوردوه.
تاريخ  يف  متجدًدا  رمًزا   - العريق  وتارخيها  ورجاهلا  بمدهنا   - سدير  منطقة  وتبقى 
الزاهر من هنضة شملت  العهد  املناطق ما تعيشه يف هذا  بقية  الغالية، ولتشارك  بالدنا 

معظم مدهنا وقراها.
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تاريخ اسمه عبدالعزيز

رحم اهلل امللك عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناته وأثابه خري اجلزاء، عىل توحيد جزيرة 
تكون  أن  أجل  من  ومثابرة،  وعماًل  جهاًدا  حياته  كانت  اإلسالم.  راية  حتت  العرب 

اململكة العربية السعودية دار األمن واالستقرار.
إنَّ املطلع عىل تاريخ هذا البطل املغوار يعرف النفس العالية التي حيملها، وإخالصه 
لدينه وأمته، وحفاظه عىل احلرمني الرشيفني، ورعايته لكل وافد للحج والعمرة، ثم 
القرن  اعترب من أفضل ساسة  القايص والداين، حتى  التي شهد هبا  بسياسته اخلارجية 

املايض، رغم أنه خترج يف جامعة احلياة واخلربات واهلمة العالية وصدق النية والعمل.

صحيفة الجزيرة
1435/12/4 هـ 
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السلف  وعقيدة  الصالح،  السلف  لعقيدة  داعية  أنا  خطبه:  إحدى  يف  يقول  
الصالح هي:

التمسك بكتاب اهلل وسنَّة رسوله وما جاء عن اخللفاء الراشدين، وأما ما كان غري 
موجود فيها فأرجع بشأهنا ألقوال األئمة األربعة، فآخذ منها ما فيه صالح املسلمني.

ويف حفل االستقبال الذي أقيم بمدينة الطائف يف وكالة املالية عام 1351هـ كان 
دين اإلسالم،  ويبيحها  وتفيدنا  تعيننا  التي  العرصية  األمور  أما   : كلامته  من ضمن 
فنحن نأخذها ونعمل هبا ونسعى يف تعميمها، أما امُلنايف منها لإلسالم فإننا ننبذه ونسعى 
جهدنا يف مقاومته؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وال مدنية أفضل وأحسن 
من مدنية اإلسالم، وال عزَّ لنا إال بالتمسك به، وجيب أن حترصوا عىل العمل، والعمل 
ال يكون إال بالتساند والتعاضد وإخالص النية، ونحن نحتاج إىل القوة يف كل يشء، 

. وكلنا أمة واحدة عربية، ديننا اإلسالم، ونبينا حممد 
الكيان،  قلياًل من كثري عن مؤسس هذا  يعترب  اجلزيرة،  مهام كتب عن موحد هذه 
لقد أحبَّنا عبدالعزيز فأخلصنا له احلب والوالء، والشجرة الطيبة تعطي النتاج الطيب 
يف أبنائه - رمحهم اهلل – وأطال اهلل يف عمر خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني 
اللذين مههام مصلحة هذا الوطن، سواء يف أمنه أو حتقيق اإلنجازات من هذه املرشوعات 
املرتامية األطراف، التي شملت املدن واملحافظات والقرى واهلجر، ويأيت يف قمة هذا 

اإلنجاز املهم توسعة احلرمني الرشيفني، هذه التوسعة التي مل يشهد هلا التاريخ مثياًل.
بلدنا - بحمد اهلل - بلد اخلري واألمن واالستقرار، ويبقى دورنا يف احلفاظ عىل هذه 
املعطيات، وغرس الوالء والوفاء واملحبة وااللتفاف، ونبذ كل ما فيه رضر وخطر عىل 
مصلحة بالدنا ودولتنا، ونبتهل إىل العزيز الكريم أن حيفظ ديننا، وجيزي كل من يعمل 

ملصلحة بالدنا وأمننا ووحدتنا خري اجلزاء.
واهلل املوفق.
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الجوهرة الماضي وتكريم األحفاد

إىل  يتعدى ذلك  بل  تنشئة األجيال وتعليمهم،  يتوقف عند  املرأة يف بالدنا ال  دور 
السيدة  وضعته  ما  وهذا  املختلفة،  العلمية  املجاالت  يف  للمتميز  للحوافز  نظام  وضع 
الفاضلة الوالدة اجلوهرة بنت األمري حممد بن مايض - أمد اهلل يف عمرها عىل طاعته – 
فقد اعتادت أن تقيم احتفاالت تكريمية سنوية ألحفادها وأحفاد أحفادها وأرسهتا من 

املايض والبابطني وأقارهبم.
هي صاحبة الرؤية ملستقبل األبناء واألحفاد، مل تقترص عىل ما قامت به هي وزوجها 
الشيخ الكريم حممد بن عبدالعزيز أبابطني  من االهتامم باألوالد والبنات وحصوهلم 
عىل الدرجات العليا من التعليم، بل جعلت ذلك عادة سنوية؛ من أجل غرس أمهية 
املتفوقني من األحفاد، وتقديم جوائز عينية ومالية،  بتكريم  بنفسها  تقوم  العلم؛ فهي 
وهي التي تقوم باإلرشاف عىل احلفل، وتلقي كلامت معربة عن دور املرأة يف جمتمعنا، 

وأمهية حصوهلا عىل العلم واملعرفة.
هذا العام، أقامت حفل التكريم يف بلد أجدادها روضة سدير ويف مزرعتها )العائذية( 
... إىل جانب ذلك، فهي تقوم بدعوة مجيع أقارهبا من املايض والبابطني واألرس الكريمة 
الرياض  أقارهبا يف  لكل  الدعوة  وتقيم هلم حفل غداء يف مزرعتها، وتوجه  األخرى، 
واملنطقة الرشقية ودولة قطر الشقيقة، وتعرب عن هذا اللقاء األرسي الذي يضم ما يزيد 

صحيفة الجزيرة
1435/12/18 هـ 
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بأهنا   - عمرها  يف  اهلل  أطال   - وتقول   ... واألطفال  والنساء  الرجال  من  ثالثامئة  عن 
حريصة عىل تطبيق التوجيه الرباين نحو قوله تعاىل: ﴿ىئ ىئ  ىئ ی ی﴾. 
وفعاًل الكثري منهم يتفاعل مع هذه اللقاءات األرسية، التي جتمعهم مهام طالت املدة أو 

املسافات.
وحترص عىل أن ينال الطفل نصيبه من هذه االحتفاالت، سواء بتوفري وسائل الرتفيه 
أو باجلوائز املالية والعينية، وعندما سألتها عن دور هذه اللقاءات األرسية أجابت: )كل 
الرحم  إنسان له دور يف هذه احلياة، وأنا أشعر بواجبي جتاه أهيل وأقاريب بأمهية صلة 
النبوية  والسنة  باإلسالم  عليه  اهلل  منَّ  بلد  يف  ونحن  األرسي،  والرتابط  والتالحم 
املطهرة، ومن واجب كل كبري يف األرسة أن هيتم هبذا اجلانب؛ ألنه من خالله نستطيع 
غرس املحبة والتقارب األرسي ... وباعتباري أحد أبنائها حرضت هذه االحتفاالت، 
وسمعت من احلضور الكرام الكلامت الطيبة جتاه ما تقوم به سيديت الوالدة - أمد اهلل 
يف عمرها - وجعلها قدوة يف هذا البلد املعطاء، الذي حترص دولته عىل صلة األرحام 
ونبذ الفرقة واالختالف؛ ألن هذا الشعب بطبيعته وتآلفه حريص عىل التوجيه السليم 

والنافع لرتابط األرسة واملجتمع.
واهلل املوفق.
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الشيخ العالم والقاضي

عبدالرحمن بن عبداهلل أبابطين ) 1050هـ - 1121هـ (

الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني )1050هـ - 1121هـ(، 
املولود يف روضة سدير، كان قاضًيا هبا قبل دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب  وألَّف 

كتابه املشهور يف الفقه )املجموع فيام هو كثري الوقوع(.
ولقد أدرك يف زمانه العديد من املشايخ وتدارس معهم، مثل الشيخ حممد بن إسامعيل 
األشيقري، والشيخ عبداهلل بن ذهالن - قايض الرياض - والشيخ أمحد بن حممد بن 
الشيخ اجلليل يف مقالتكم(،  أيًضا مل تذكروا هذا  بأنكم  منقور يف حوطة سدير، )علاًم 
والشيخ حممد بن عبداهلل الدورسي، والشيخ عبدالرمحن بن إسامعيل، وقد يكون رحل 

لطلب العلم يف بلدان هؤالء العلامء، مثل الرياض والعيينة وشقراء واملجمعة.
كثري  هو  فيام  )املجموع  أبابطني  عبداهلل  بن  عبدالرمحن  الشيخ  كتاب  عىل  واملطلع 
الوقوع( يتَّضح له مدى غزارة العلم واملعرفة وسعة االطالع التي متتع هبا، ويكفي أن 
هناك سبعة من طلبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قاموا بإعداد سبع رسائل 

لنيل شهادة املاجستري عن كتاب شيخنا اجلليل.
وقد أشاد به كثري من املشايخ، أمثال ابن منقور، وابن لعبون، والفاخري، وابن برش، 

وابن عيسى.

صحيفة الجزيرة
1435/12/25 هـ 



 329 

أنا والصحافة وربع قرن

وأسكنه  أبابطني   عبداهلل  بن  عبدالرمحن  الشيخ  كتاب  مقدمة  من  صورة  وهذه 
فسيح جناته.
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رحم اهلل عبداهلل الماجد )عبود(

بعد أن أدى سنَّة الفجر، وكعادته قام بتالوة كتاب اهلل الكريم بعد أن حرض مبكًرا 
لبيت اهلل، وافته املنية.

وكأن اهلل - سبحانه - أراد أن يلقاه هبذه الصورة التي يتمنى الكثري منا أن هيبه اهلل 
مثلها.

ذلك هو الشيخ عبداهلل بن ماجد بن عضيب )املعروف بعبود املاجد(.
عبود املاجد، هذا االسم العزيز عىل نفوسنا - نحن أهايل روضة سدير - عشنا معه 
تتجاوز  ال  نظرنا  يف  العظيم  املول  هذا  عبود(،  )دكان  إال  نعرف  وال  السنني  عرشات 
مساحته ستة أمتار، ولكنه حيوي كل احتياجاتنا، وعندما نسأل عن يشء نقول: جتدونه 
يف )دكان عبود(، فعاًل هذا الدكان الغايل بصاحبه يعترب رمًزا من رموز ديرتنا، وصاحبه 

- رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته - كان مثااًل للصدق واألمانة واملحبة.
)حيط  كان  أنه  والطريف  عبود،  دكان  يف  كانت  واملريندا  البيبيس  عرفنا  ما  أول 
مثل  احللويات،  أنواع  وكذلك  الثالجات،  وجود  لعدم  املاء  قربة  داخل  يف  الغراش( 

الربميت، والعلوك، وامللّبس، والقريض، والبسكوت عند )دكان عبود(.

صحيفة الجزيرة
1436/1/9 هـ 
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آخر مقابلة يل معه كانت يف املسجد الذي تويف فيه، وعندما ذهبت للسالم عليه أومأ 
بيده وقال: )مانيب مسلِّم عليك(، ثم دمعت عيناه )جعلها ما تعرض عىل النار( قائاًل: 

)ليش ما عاد أشوفك؟ ليش املقاطعة )قصده مقاطعة الظهران( أخذتك علينا؟(.
والديت  عن  يسألني  وأخذ  املسجد،  جانب  يف  وجلسنا  واعتذرت،  رأسه  قّبلت 

وإخواين.
هو فقيد لدى مجيع أهل الروضة، ولكن نرجو اهلل العظيم أن جيعل مسكنه الفردوس 

األعىل، وأن يعظم أجر ابنه هزاع وإخوانه وأخواته وأخيه حممد وكلنا مجيًعا.
ورحم اهلل والده ووالدته )أم عبود(، املرأة الفاضلة صديقة سيديت الوالدة وإحدى 

النساء الكريامت عىل نساء روضة سدير.
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األمير أحمد والرعاية الكريمة

عندما  جيل،  بعد  جيل  يتناقلها  وتبقى  الذاكرة  يف  ن  تدوَّ التي  التارخيية  األيام  نعم 
بزيارة كريمة من اإلمام عبدالعزيز  أبابطني  الشيخ عبداملحسن بن حممد  ف جدنا  ترشَّ
بن عبدالرمحن آل فيصل يف منزلنا بروضة سدير عام 1327هـ، وتناول طعام العشاء، 
هذه  وأصبحت  الرسائل،  أقدم  من  وكانت  اإلمام  من  رسالة  ى  نتلقَّ أن  رشًفا  وزادنا 

الزيارة امليمونة ذكرى عطرة لنا بعد ذلك.
آل سعود  عبدالعزيز  بن  أمحد  املحبوب  أمرينا  يرعى  بأن  املكارم  تتجدد هذه  واليوم 
حفل تكريمنا للعم عبدالعزيز سعود البابطني، وينوب عنه صاحب السمو امللكي األمري 
يف  واإلنجاز  العطاء  من  عاًما   25 مرور  وبعد  عبدالعزيز،  بن  أمحد  بن  نايف  الدكتور 
الربع  الشعر واألدب، وحوار احلضارات، رحلة  اإلنسانية واالجتامعية، ويف  اخلدمات 
مؤسسة  بإنشاء  والشعر  بالثقافة  االهتامم  يف  والكثري  الكثري  خالهلا  من  حقق  التي  قرن، 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، وخالل هذه املدة أقامت املؤسسة اثنتي 
عرشة دورة وسبعة ملتقيات أدبية، وأصدرت إنجازات املؤسسة أكثر من مائتني وستني 

إصداًرا عن الشعر والشعراء يف مقدمتها معجم البابطني للشعراء العرب املعارصين.
وكذلك إنجاز 25 جملًدا يف معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عرش 
والعرشين، تضمنت 11 ألف شاعر، والعمل جاٍر يف إصدار معجم البابطني لشعراء 

صحيفة الجزيرة
1436/2/29 هـ 
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سعود  عبدالعزيز  جائزة  املؤسسة  أصدرت  كام  واإلمارات،  الدول  عرص  يف  العربية 
الثقافية  اجلسور  ترميم  هدفها  سنوية  جائزة  وهي  البخاري،  اإلمام  أحفاد  البابطني 

األصيلة بني األمة العربية والدول اإلسالمية املستقلة حديًثا عن االحتاد السوفييتي.
وقام  الكويت،  دولة  يف  العريب  للشعر  املركزية  البابطني  مكتبة  املؤسسة  أنشأت  كام 
بافتتاحها سمو أمري الكويت الشيخ صباح األمحد الصباح 2006م، وتضم املكتبة مئات 
اآلالف من الكتب القديمة ونوادر املخطوطات، وأكثر من 4685 رسالة جامعية، كام أنَّ 
رئيس جملس أمناء اجلائزة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني قد تربع بإنشاء مكتبة البابطني 
يف القدس ومركز البابطني للرتمجة، وهتدف إىل دعم حركة الرتمجة من اللغات األجنبية إىل 
اللغة العربية وبالعكس، كذلك إنشاء مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية، وهدفه 

نرش دواوين الشعر املخطوطة، ونرش الكتب الرتاثية التي يمثل الشعر مادهتا الرئيسية.
العليا  للدراسات  البابطني  سعود  بعثة  بعمل  البابطني  عبدالعزيز  الشاعر  قام  كام 

م كهدية للشعوب اإلسالمية يف مجهوريات آسيا الوسطى. 1974م، وهي تقدَّ
العامل، عالوة عىل )50(  ا للدراسة اجلامعية يف شتى جامعات  )100( منحة سنويًّ
منحة سنوية ألفريقيا، و)100( منحة للطلبة العراقيني، وتشمل املنح نفقات التعليم، 

والسكن، والسفر، واألكل، والكتب، واملالبس، والعالج.
وقد وصل عدد من خترجوا من هذه البعثات حتى اآلن أكثر من 8000 خريج.

كذلك هيتم الشاعر عبدالعزيز البابطني بالدورات التدريبية لعلم العروض، وتذوق 
2000م  سنة  منذ  تنظيمها  بدأ  جمانية  دورات  وهي  العربية،  اللغة  ومهارات  الشعر، 
بالتعاون مع أكثر من 57 جامعة عربية وأجنبية، وخترج من هذه الدورات ما يزيد عىل 
20 ألف خريج، باإلضافة إىل جانب آخر مهم وله تأثريه، حيث اهتم األستاذ عبدالعزيز 
بإنشاء مركز عبدالعزيز سعود البابطني حلوار احلضارات 2005م، ويعنى هذا املركز - 
بالتعاون مع اجلامعات العربية واألجنبية - باإلرشاف عىل )كرايس عبدالعزيز سعود 

البابطني( للدراسات العربية، ومن اختصاص هذا املركز:
- دورات تدريبية للمرشدين السياحيني يف إسبانيا، خترج فيها 118 مرشًدا، وذلك 

يف مسجد قرطبة.
- كريس عبدالعزيز سعود البابطني للدراسات العربية يف جامعة قرطبة.

- كريس عبدالعزيز سعود البابطني للدراسات العربية يف جامعة غرناطة.
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- كريس عبدالعزيز سعود البابطني للثقافة واللغة العربية يف جامعة ملقا.

- كريس عبدالعزيز سعود البابطني للدراسات العربية يف جامعة إشبيليا.
- جائرة عبدالعزيز سعود البابطني العاملية للدراسات التارخيية والثقافية يف األندلس.

- مركز الكويت للدراسات العربية واإلسالمية.
- معهد البابطني للحوار بني الثقافات.

- صندوق البابطني لتعليم اللغة العربية بجامعة ميتشجن يف الواليات املتحدة األمريكية.
- إنشاء 25 مدرسة وكلية ومعهد تربًعا.

- مدرسة األمري أمحد بن عبدالعزيز يف مايل.
كام قام العديد من الشعراء واألدباء وطلبة العلم بتقديم دراسات جامعية حول شعر 

عبدالعزيز سعود البابطني.
وقد نال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية 
جتاوزت 14 شهادة دكتوراه فخرية من خمتلف دول العامل، إىل جانب 20 وساًما رفيًعا 
والكويت،  العاملية،  فيصل  امللك  وجائزة  األردن،  وملك  تونس،  مجهورية  رئيس  من 
ولبنان، واليمن، وملك إسبانيا، وحاكم عجامن، ومن رئيس وزراء ماليزيا مهاتري حممد، 
ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، ومن رئيس مجهورية القمر، ومن الربملان 
األورويب، ومن االحتاد العريب، إىل جانب تكريم الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني من 

العديد من اجلهات اخلاصة والعامة داخل العامل العريب وخارجه.
هذه بعض من إنجازات الشاعر األديب العم عبدالعزيز سعود البابطني.

تراثنا  العلم، واحلفاظ عىل  حفظه اهلل، وشكر اهلل سعيه يف خدمة اإلنسانية، ونرش 
الشعري القديم واحلديث، كام أعرف عن شخصه الكريم رغبته الصادقة يف املزيد نحو 

خدمة هذه األهداف النبيلة.
والعرفان لكل من دعم  الشكر  تقديم جزيل  الكريمة  املناسبة  يفوتني يف هذه  وال 

مكتبة سدير الوثائقية بالكتب، أو من أضاف إىل املتحف تراثيات مهمة، ومنهم:
- سعادة األخ األستاذ أمحد بن سعد الرسيع - رئيس مركز املعشبة - الذي اعتذر 

عن احلضور لظروفه الصحية شفاه اهلل.
التاريخ  الثقافة وحفظ  - األخ عيل بن صالح السعداين، واألستاذ املجدد يف جمال 

وراق اجلزيرة األخ يوسف بن حممد العتيق.
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- دارة امللك عبدالعزيز، ومؤسسة اجلزيرة للصحافة والطباعة والنرش، وعىل رأسها رئيس 
حتريرها األستاذ خالد املالك، والشكر للنادي األديب بالرياض، والنادي األديب باألحساء.

- والشكر ملعايل األستاذ عبدالرمحن أبو حيمد، وأبناء املؤرخ الشيخ أمحد الدامغ - 
رمحه اهلل.

- الشيخ عبداهلل بن محد احلقيل، واألستاذ حممد بن إبراهيم السويح، واألستاذ محود 
الشثري،  نارص  بن  حممد  والدكتور  املايض،  عبداملحسن  بن  عبداهلل  والشيخ  املزيني، 

ومكتبة سعود البابطني بالرياض.
- مكتبة البابطني بالكويت، صندوق أرسة آل أبابطني.

قد  األمري،  سمو  افتتحها  التي  الوثائقية،  سدير  مكتبة  أن  إىل  أشري  أن  ويسعدين 
فه  جعلناها نواة لكافة ما كتب عن إقليم سدير قدياًم وحديًثا، عىل أن تضم أيًضا كل ما ألَّ
أهل سدير من كتب الدين والشعر واألدب، وتكون مرجًعا لكل باحث يف تاريخ هذا 
اإلقليم العزيز عىل نفوسنا، وذلك عن طريق الدخول عىل موقع املكتبة، أو باستعارة 
الكتب الالزمة، وبحمد اهلل وهبذه الزيارة والتكريم قد احتوت املكتبة عىل ما يزيد عىل 
5000 كتاب. إىل جانب املتحف، الذي سوف يشمل أيًضا مجيع الرتاثيات املستخدمة 
يف إقليم سدير وغريه، سواء يف األعامل الزراعية أو الصناعية، واحلرف اليدوية، وبعض 

املخطوطات والوثائق التي ختص هذه املنطقة وغريها.
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الملك فهد ونصف قرن من التميز

شكًرا لدارة امللك عبدالعزيز عىل مبادرهتا بعمل ندوة عن منجزات وفعاليات تاريخ 
امللك فهد بن عبدالعزيز.

جدارة  بكل  املسؤولية  دفة  وقاد  وأمته،  ووطنه  لدينه  أخلص  الذي  الرجل  هذا 
آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  معني  من  هنل  رجل،  يف  أمة  تاريخ  هو  ومقدرة، 

فيصل ومن إخوانه، فكان نعم القائد ونعم املواطن.
وعندما نتحدث عن أحد هؤالء امللوك أبناء وإخوان هذا الشعب؛ فإنَّ جمال احلديث 
يطول ويتنوع، فلكل فرتة ولكل ملك متيُّز يف خدمة الدين والوطن، واحلديث عن امللك 
فهد بن عبدالعزيز  حديث له شجون، فهذا امللك وهبه اهلل احلكمة ورجاحة الفكر 
والعقل، وقاد سفينته يف زمن تالمحت فيه اخلطوب اخلارجية من كل صوب، وتالطمت 
ت كثري من  األمواج، ولوال لطف اهلل - سبحانه وتعاىل - ثم سياسة امللك فهد، لتغريَّ

املفاهيم والوقائع واألحداث.
جت يف جامعة امللك سعود عام 1392هـ، وترشفت بلقائه  فت بلقائه عندما خترَّ ترشَّ
عدة مرات باملنطقة الرشقية، ويف كل مرة جتد االبتسامة األبوية عىل حمياه لكل من حرض 
ث معه، وكان عندما يتحدث لإلعالم تلتقط ترصحياته مجيع حمطات العامل؛ ألهّنا  أو حتدَّ

صحيفة الجزيرة
1436/3/12 هـ 
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تعلم أن الفهد يعي ويفهم ما يريد إبالغه لآلخرين، وهي رسائل سياسية واقتصادية 
حفظت بالدنا من تقلبات كثرية.

)أود  يقول:  فهو  الرشيفني،  للحرمني  تارخيية  توسعة  أكرب  البالد  يف عهده شهدت 
أن أؤكد لكم أهيا اإلخوة أن كل يشء أستطيع تقديمه للحرمني الرشيفني مكة املكرمة 
مهبط الوحي واملدينة املنورة مشع نور الرسالة، لن أتردد حلظة يف املبادرة إىل تقديمه؛ 
والزوار  احلاج  ورعاية  الرشيفني،  احلرمني  خدمة  يف  تتجىل  إنام  البلد  هذا  ميزة  ألن 
واملعتمرين عىل مدار العام، ولن أدخر وسًعا باجلهد واملال يف سبيل اكتامل هذا العمل 

اإلسالمي احلضاري والتارخيي، الذي وهبت نفيس وإخواين يف سبيل حتقيقه(.
وبفضل اهلل متت التوسعة يف خالل سنتني؛ حتى ينعم احلاج واملعتمر هبذه النعمة.

الشواهد عىل اإلنجازات التي متت يف عهد امللك فهد  كثرية ومتعددة، سواء يف 
التعليم أو الصحة أو األمن أو الطرق أو املواصالت.

هذه  عبدالعزيز،  اإلمام  مدرسة  يف  خترج  قد  فهو  ثرية؛  جتربة  حيمل  فهد   امللك 
وكان  الوطن،  هلذا  والوفاء  اإلخالص  روح  البار  االبن  لدى  غرست  التي  املدرسة 
خالل  من  فيصل  امللك  رأى  ثم  سعود   امللك  عهد  يف  للمعارف  وزيًرا  أصبح  أن 
ثقته مقدرة امللك فهد أن يكون مرافًقا له يف املؤمترات اخلارجية والتعامل مع القضايا 
اإلقليمية والدولية، تال ذلك ما استجدَّ يف مدرسة امللك خالد، هذا امللك النبيل صاحب 
ن لدينا ملك  القلب الكبري. من خالل هذه التجارب الغنية بخدمة الدين والوطن تكوَّ

استطاع قيادة دفة احلكم بكل اقتدار وفطنة شهد هبا القايص والداين.
رحم اهلل الفهد، وأسكنه فسيح جناته، وشكر اهلل سعي دارة امللك عبدالعزيز عىل 

إقامة هذه الندوة، وإعطاء ملحة من تاريخ رجل أحب شعبه وأحبه شعبه.
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الفقيد الغالي

﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾ واحلمد هلل عىل قضائه وقدره.
رحم اهلل خادم احلرمني الرشيفني وأسكنه الفردوس األعىل من اجلنة. إنَّ فقد هذا 
احلاكم - الذي أحب مواطنيه وبادلوه حبًّا بحب - هلو من املصائب التي تؤمل وحتزن 
التي  البالد،  هذه  من  وبناته  وأبنائه  إخوانه  عىل  الشديد  بحرصه  متتع  لقد  األمة،  هذه 
ثم  اهلل  بفضل  األمن  نعمة  الكثري من مشاريع اخلري، وأمهها  امليمون  شهدت يف عهده 
بالقيادة احلكيمة يف زمن تكالبت فيه اخلطوب واألحداث من كل جانب، حتى أصبحنا 

بحمد اهلل من أفضل دول العامل أمنًا وسالًما.
من  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  اخلري  مشاريع  يف  اهلائلة  الطفرة  عهده  وشهد 
توسعات للحرمني الرشيفني؛ ملا يستفيد منه شعوب العامل اإلسالمي، ال حرمه اهلل أجر 

ما قام به لكل حاج ومعتمر.
أما اجلامعات والنقل ومشاريع خدمة املواطن، فهذه بحمد اهلل شملت العديد من 

املدن والقرى واهلجر.
رحم اهلل والد الشعب وحمبه، الذي لفقده أثر عظيم.

نرجو اهلل الكريم أن يوفق امللك سلامن بن عبدالعزيز وويل عهده ملا فيه خري الدين 
والدنيا، وأن جيعلهام خري خلف خلري سلف.

صحيفة الجزيرة
1436/4/6 هـ 
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حسن  من  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  عن  ُعرف  ما  إّن 
القيادة واإلدارة واملخزون العلمي والثقايف لتاريخ وقبائل وأرس هذه البالد، وما يتحىل 
به - حفظه اهلل - وويل عهده، يطمئن كل مواطن بأنَّ هذه البالد، وهذا الغرس الطيب 
الذي أنشأه امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، سوف يواصل املسرية لكل ما فيه 

خدمة هذه البالد وأهلها.
ندعو اهلل الكريم رب العرش العظيم أن حيفظ ديننا وأمننا وبالدنا من كل مكروه، 

وأن جيعلنا أكثر متاسًكا وحفاًظا عىل ما وهبه اهلل - سبحانه وتعاىل - لنا من خريات.
واحلمد هلل عىل كل حال.
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رحم اهلل المؤرخ العصيمي

ال شك أن الساحة التارخيية واألدبية والشعرية برحيل املؤرخ واألديب اإلعالمي 
والصديق  األخ  مع  أسس  والذي  أركاهنا،  أحد   - العصيمي  دخيل  بن  حممد  األستاذ 
خضري الرباق املنتدى الشعبي باملنطقة الرشقية - سوف تفقد الكثري من هذا النبع الذي 
السعودية واخلليجية  للمكتبة  تارخيية وروايات شعرية أضافت  بمأثورات  طاملا أحتفنا 
العصيمي وزميله  أمثال األستاذ حممد  تندثر لوال  الكثري من أحداث وقصائد، كادت 

العزيز خضري الرباق.
عرفته قبل ثلث قرن، واجتمعت معه عدة مرات، وقرأت له عدة مقاالت، كانت يف 

جمملها تصب يف احلفاظ عىل تاريخ بالدنا الغالية.
عمل طوال حياته يف الكثري من املناصب احلكومية، فكان أحد أفراد اجليش العريب 
واملعارف،  كاملواصالت،  وزارات؛  عدة  يف  موظًفا  ثم  امللكي(،  )احلرس  السعودي 
والقطيف،  وعنيزة  عرقة  قرية  يف  اجتامعية  إسهامات  له  وكانت  والعمل،  والقضاء، 

وعمل يف البلديات إىل أن تقاعد.
جريدة  ويف  اجلارس،  محد  الشيخ  عهد  يف  الياممة  جريدة  يف  إسهامات  له  كانت  كام 
اجلزيرة يف عهد الشيخ عبداهلل بن مخيس، ويف جريدة القصيم، وأخرًيا يف جريدة اليوم.

صحيفة اليوم
1436/4/22 هـ 
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وكتاب:  )جزءان(،  عتيبة  وشعراء  فارس،  عرب  منها:  الكتب؛  من  العديد  ألَّف 
الكويت تاريخ وأحداث، وال تزال له مؤلفات مل تطبع حتى اآلن.

إن مثل هذا املؤرخ واألديب، عندما يبقى هلذه البالد زخم من املعرفة واملؤلفات، 
ا له عىل املجتمع أن يكرمه، ولو أن  فإن هذا اجلهد والبحث والعمل الدؤوب جيعل حقًّ
التكريم جاء متأخًرا، ولكن يبقى ذكرى له وألوالده ولكل من خيدم وطننا الكبري بأن 

ُيطلق اسمه عىل مكتبة أو قاعة علمية يف إحدى اجلامعات التي تدرس التاريخ.
الصرب  وحمبيه  أهله  وأهلم  العصيمي،  حممد  األستاذ  واألديب  املؤرخ  اهلل  رحم 

والسلوان، واحلمد هلل عىل قضائه وقدره.
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من رجاالت الملك عبدالعزيز األوفياء:

محمد بن عبدالعزيز بن ماضي

عند احلديث عن األمري حممد بن عبدالعزيز بن جارس بن مايض  فإن ذلك يفتح 
س كيان هذه البالد امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن  باًبا من أبواب التاريخ اقرتن بمؤسِّ
آل فيصل  فال شك أنه إذا كان الشاب ابن األرسة الكريمة، الذي مل يتجاوز عمره 
مخسة عرش عاًما ويتصف بالذكاء والقيادة وحسن اإلدارة، يصبح أمرًيا عىل بلدة آبائه 
وأجداده روضة سدير؛ لذا فإن امللك يعرف كيف ومن هم الرجال الذين يعتمد عليهم 

يف توحيد هذه البالد وإدارهتا.

صحيفة الجزيرة
1436/4/26هـ
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ولد سنة 1318هـ يف روضة سدير، والده األمري عبدالعزيز بن جارس بن مايض، 
وعندما تويف والده سنة 1329هـ كان عمره تقريًبا أحد عرش عاًما، وتوىل إمارة روضة 
سدير بعد وفاة أخيه األمري جارس بن عبدالعزيز بن مايض سنة 1333هـ، وكام أرشنا 
كان مل يتجاوز مخسة عرش عاًما، ووالدته السيدة الفاضلة هيا بنت عبدالرمحن أبابطني 
من بيت علم وجاه، قامت برتبيته وإخوانه خري قيام، وكانت - رمحها اهلل - ذات رأي 

سديد وشفقة بالضعفاء واملساكني. 
اإلمام  راية  حتت  البالد  هذه  توحيد  أيام  غزوات  عدة  حممد  األمري  شهد  ولقد 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، وعندما رأى منه امللك عبدالعزيز النجابة والذكاء 
القنفذة  إمارة  ثم  1352هـ،  ضبا  مقاطعة  إمارة  واله  واألرس  بالقبائل  واملعرفة 
أمرًيا  بنقله  أمر  إمارة مقاطعة جازان سنة 1355هـ، وبعد ذلك صدر  1354هـ، ثم 
بسبب مرضه،  العمل  من  اإلقالة  أن طلب  إىل  الظهران سنة 1358هـ،  مقاطعة  عىل 
ومكث يف روضة سدير من سنة 1364هـ إىل سنة 1370هـ، وبعدها سافر للعالج يف 

لبنان، وتويف ودفن  يف لبنان يف شهر رجب 1372هـ. 
كان  قريًبا من امللك عبدالعزيز وأبنائه، وبالذات صاحب السمو امللكي األمري 
حممد بن عبدالعزيز  وكان اجلميع يكنُّ له االحرتام والتقدير، وكان حلديثه وفهمه 
فهو ذو اطالع وأسلوب مشوق ومعرفة  يتحدث،  الكل يصمت عندما  وذكائه جيعل 
امللك  شيم  »من  كتابه  يف  املارك   فهد  األستاذ  له  سجل  وقد  واملغازي،  بالتاريخ 
التي  القصائد  عبدالعزيز« قصة مجيلة تروي مدى حرصه ووفائه، إىل جانب عرشات 
قيلت فيه، ومنها قصيدة حاكم البحرين الشيخ سلامن بن محد آل خليفة، التي وردت يف 
كتاب »روضة الشعر« يمتدح امللك عبدالعزيز، ثم يذكر األمري حممد بن مايض، يقول 

فيها:
بالـسيف مـع فـكــر وراي يـديـــرهشيــخ مـلك شـرق وغـرب وال صـــار

وللــجـرم غفـــار اجلـــاين  ومـن عانــده فله السيوف الشـجريهحيــلم عن 

نصــاح لإلســـالم راعي بـريــــرهيف ذا الــزمـن ال كـان مثــله وال صــار
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ثم يقول  عن األمري حممد بن مايض:

إىل أعـزمـك قل لــه أمعنـا لــديـرهال جــيت بن مــايض ايالقيــك ببــدار

فـــإنه سمـــوح وعــــذار ويف قبــض سمـته مـا تـوانى مســريهاستسمحـه 

وقصيدة أخرى للشيخ حممد بن عيسى آل خليفة يقول فيها:

حــر متيــمي اعــــلومه شهــــريهألـف ابن مـايض مكرم الضـيف واجلــار

دين احلــنيف وسور كــل اجلـــزيرةجــابه لنــــا سلطــان نجــد ونصـــار

ويقول الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة:

حـامي حـمى التــوحيد واهلل نصـريهعبـدالعـزيـز اليل لــدين اهلـــدى ثـــار

كــان اجلــزيرة كلــــها مستنــــريهليـت العــرب حيــذون حـذوه باألفكار

عـــز اهلل إنــه يف املطـــاليج خــريهوتلـقى ابن مايض نــازل قرب األبحــار

ويقول الشاعر ماجد بن عضيب  من قصيدة له:

وأنا أحـمد اهلل يـوم جت به اركــابهســـالم يـا أمــري لفى عقب األرمـــاس

عــز الـرفيـق وكـايف العــدد مــا بـهحــر شهـــر واقبــل بعــز ونومـــاس

ويقول الشاعر عبدالعزيز بن سيف  سنة 1358هـ، من قصيدة له عندما نقل 
األمري حممد بن مايض من إمارة مقاطعة جازان:

وابــو عـريش تتلــقل وانقـلب رايفجــازان عـقبه رجـت والقـــور ينــعنه

وصبيـا روض احلقو جـاء يردف اردايفحـتى املضـايـــا تصيـح وتزعـج الــونه

عقب ابن مايض بوايف الغبن مشتـاقيتبكي قنـــا والبــحر وجتــــر بالــــونه
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الياممه: »كان  أديًبا حافًظا  ويقول عنه الشيخ عبداهلل بن مخيس يف كتاب تاريخ 
عارًفا متحدًثا، وكان يمأل الندى بأحاديثه املشوقة ورواياته ومعرفته، خصوًصا بمعرفة 
رجاالت أهل نجد وأرسهم وأنساهبم وأحواهلم، وكان  من األفذاذ الذين يضنُّ هبم 

الزمن، ال سيام يف املجاالت التي حتدثنا عنها.

يقول الشاعر عثامن بن محد النارص من قصيدة طويلة مادًحا األمري حممد بن مايض:

مــن عنــابر متيــم وعمرو جـــد لهابن مـــايض عريب اجلـــد مع خــــاله

لـه ويـعنــا  لـه سمـعــه  مزروع  القوي والـضعيف اسـداه فضــل لهنســل 

ويقول الشاعر العجمي:

باخلــــــرب الروضــه ويشــهــر  يــربك عند ابن مـايض حتت اجلـــدارينحـر 

تبــــــور مـا  متيـــــمي  يـا  انك  اهلل  مار أنــا اليل حــظي خـان يب وبـــارو 

اإلمام  من  مايض   بن  حممد  لألمري  موجهة  امللكية  الرسائل  من  بعض  وهذه 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل، ومن امللك سعود بن عبدالعزيز، ومن امللك فيصل 
بن عبدالعزيز، ومن األمري حممد بن عبدالعزيز، ومن امللك خالد بن عبدالعزيز، ومن 
األمري عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رمحهم اهلل تعاىل - وكذلك خطاب موجه من 
حاكم البحرين الشيخ سلامن بن محد آل خليفة يوضح مدى العالقة القوية ودور وأمهية 
األمري حممد بن مايض عندما كان أمرًيا ملقاطعة الظهران. وكذلك ما ورد يف كتاب تاريخ 
الشيخ  يوضح  وفيه  واملحن(،  احلوادث  من  نجد  يف  وقع  فيام  الدرر  )عقد  عيسى  ابن 
إبراهيم بن عيسى أنه يف سنة 1344هـ أمر اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل 
أهلها  ينال  املدينة نفسها، وأال  املنورة، وأمره أن حيارص  املدينة  ابنه حممًدا أن يسري إىل 
بمكروه، فسار باجلنود هنار ثالث وعرشين من شهر ربيع الثاين سنة 1344هـ، وصحبه 
مجاعة من األعيان، ومنهم حممد بن عبدالعزيز بن مايض - أمري أهل بلدة روضة سدير.

رحم اهلل اجلد حممد بن مايض، وجعل مثواه الفردوس األعىل من اجلنة.
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شذرات ومواجيز من حياة ومواقف الملك عبدالعزيز

فه األستاذ والشاعر واألديب أمحد بن عبداهلل الدامغ )رمحه اهلل(، وشاء  هو كتاب ألَّ
الشاعر  تكريم  مناسبة  ويف   - اهلل  حفظهم   - أبناؤه  يقوم  أن   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل 
واألديب الدكتور عبدالعزيز سعود البابطني بامللتقى الثقايف اخلاص بنا بروضة سدير، 
هذا  بطباعة  عبدالعزيز،  بن  أمحد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  كريمة  وبرعاية 
الكتاب املهم، وتقديمه هدية لألمري ولألخ عبدالعزيز ولنا، فجزاهم اهلل كل خري عىل 

هذا اجلهد املتميز. 

صحيفة الجزيرة
1436/5/24 هـ
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جيده  عبدالعزيز   امللك  البالد  هذه  موحد  حلياة  الثقايف  الكنز  هذا  عىل  واملطلع 
أن  للفهم  الالفت  والطريف  مرة،  ألول  ينرش  بعضها  يكون  قد  كثرية  أمور  إىل  تطرق 
مؤلف هذا الكتاب  هنج أسلوًبا مغايًرا ملن سبقه، فهو حيكي مآثر وقصًصا واقعية 
مرت عىل اإلمام عبدالعزيز؛ مما جيعل القارئ ال يتوقف عن قراءة الكتاب حتى آخره؛ 
فهو يقول: إن استقصاء مسرية امللك عبدالعزيز، هذا الرجل العظيم الذي ما من بقعة 

يف شبه اجلزيرة العربية إال ولقدمه فيها أثر وموضع إصالح. 
وتتبع خطواته  يف البداية قد يكون سهاًل، لكنه عندما استقام له األمر وأصبح 
ملًكا مسؤواًل عن رعيته أخذ يف االجتاه نحو التأسيس اإلداري واالجتامعي والتعليمي 
والصحي واالقتصادي والسيايس واملعامري، عدته يف ذلك ما طبع عليه من ورع وقوة 
يتوه بني تلك اإلصالحات،  القلم  ولني وشدة وتسامح وعقاب وعفو وحماسبة، فإن 
لعدم وجود  للكاتب، ال  تأيت  أن  اإلملام والشمولية ال يمكن  التخصص؛ ألن  ويلزمه 
مصادر هلا، ولكن لوفرهتا وتنوعها وتعدد األساليب التي كان  ينتهجها، وكان يرى 

يف انتهاجها نجاًحا وصالًحا وفالًحا. 
لقد تطرق املؤلف  إىل أبواب متنوعة يف حياة امللك عبدالعزيز، منذ نشأته وجهاده 
يف توحيد أجزاء هذه البالد، ووضعها يف مكانتها املحلية والعربية والعاملية، ثم يعرج عىل 
روايات يومية يف حياة اإلمام، من ذلك عالقته بالعلامء واحرتام القضاة، والعالقة القائمة 
عىل املناصحة بني احلاكم واملحكوم، فكان نتيجة ذلك إجياد جمتمع يسوده املحبة والعدالة، 
عىل  واملحافظة  وممتلكاهتم،  وأمواهلم  أعراضهم  عىل  واألمن  باالستقرار  أفراده  وينعم 

كرامتهم، وفوق هذا كله اخلضوع ألحكام الرشيعة املحمدية واالحتكام إليها.
ثم يتطرق املؤلف  إىل القواعد اإلدارية التي أنشأها امللك عبدالعزيز، مثل الصحة 
1345هـ،  املعارف  وإدارة  1345هـ،  اخلارجية  الشؤون  ومديرية  1342هـ،  العامة 
ووكالة املالية 1348هـ، والشؤون العسكرية 1348هـ، ووزارة اخلارجية 1349هـ، 
ويف 1354هـ أنشئت املدارس يف ينبع ومكة املكرمة، ويف 1356هـ و1357هـ أنشئت 
لتعليم اهلاتف والربق والالسلكي وسبع مطابع، ويف 1358هـ أنشئت أول  مدارس 
إدارة للطريان، ويف 1362هـ أنشئت مكتبة الرياض، ويف 1367هـ أنشئت أول حمطة 
الرشيف، ووضع حجر األساس إلنشاء  احلرم  توسعة  للكهرباء، ويف 1368هـ متت 

اجلامعة اإلسالمية. 
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األول  القايض  فهو  عبدالعزيز  جلس  حيثام  كتابه:  يف  املسترشقني  أحد  عنه  يقول 
واألخري ملنازعات قومه أفراًدا ومجاعات، وإن له خربة واسعة بشؤون القبائل. 

ويقول الرئيس األمريكي روزفلت بعد مقابلة للملك عبدالعزيز: لقد فهمت من 
ر عيلَّ فهمه يف عرشين سنة.  امللك ابن سعود يف عرش دقائق ما تعذَّ

اجلزيرة  أن حيكم  يستطيع  ابن سعود هو خري من  إن  بن احلسني:  امللك عيل  وقال 
العربية. 

وقال الكاتب األملاين إيميل سوايزر 1935م: قد يكون امللك عبدالعزيز بن سعود 
الرجل العريب الوحيد الذي برز منذ ستة قرون يف اجلزيرة العربية. 

ووصف جريالد دوغورس عهد امللك عبدالعزيز قائاًل: إنه ليصعب أن تتخيل تبداًل 
ا يتحقق يف مثل ذلك الوقت القصري يف عهد امللك عبدالعزيز، حتى يمكن القول  جذريًّ
بكل دقة: لو أن قافلة أسقطت كيًسا بالصحراء فال بد من العثور عليه بعد ستة أشهر يف 
املوضع نفسه؛ فاألمن يف اململكة العربية السعودية مدهش، وهو أكثر شمواًل ألمنه من 

أي بلد أورويب.
وأورد املؤلف  كالًما قاله الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبداملحسن عن كرم امللك 
يا  وقالت:  الطريق  يف  مرة  استوقفته  عجوًزا  امرأة  إن   :- ثراه  اهلل  طيب   - عبدالعزيز 

عبدالعزيز، أسأل اهلل أن يعطيك يف آخرتك كام أعطاك يف دنياك.
فإذا  السيارة،  الدعوات أعظم رسور، وأمر أن يعطى هلا ما كان لديه يف  فرُسَّ هلذه 
هبا عرشة أكياس كل كيس فيه مخسامئة ريال، ليصبح املجموع مخسة آالف ريال، فلام 
أعطيت هلا عجزت عن محلها؛ فأمر هلا بذلول حتمل عليها هذا املبلغ، وأمر هلا بخادم 
يوصلها إىل منزهلا يف قلب الصحراء، قلت: هذا واهلل الكرم النابع من الطبع ال القائم 

عىل التطبع.
ال شك أن املؤلف  بذل جهًدا كبرًيا يف تأليف ومجع ما ورد يف هذا الكتاب الثمني، 
وكام أرشت فإن أسلوب املؤلف وطريقته جعلت األفكار تتتابع كحلقة ذهبية متصلة 

ببعضها.
إنه كتاب ثمني جتدر قراءته.

طباعته  بإعادة  الثقايف  بامللتقى  لنا  سامحهم  عىل  والتقدير  الثناء  املؤلف  وألبناء 
وتوزيعه كهدية ملن طلبه.
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ذكريات مع الملك عبدالعزيز

يف حديث مع صاحب السمو امللكي األمري فهد بن حممد بن عبدالعزيز - رمحه اهلل - 
عن حياة امللك عبدالعزيز اليومية، يقول: كان نظام امللك عبدالعزيز اليومي جلسته الثابتة 
بعد صالة العرص يبدؤها يف غالب األحوال بتالوة القرآن الكريم، ثم يطلب من بعض 
املشايخ قراءة بعض كتب احلديث أو التفسري أو الفقه وينصت هلم بإذعان، ويسأهلم يف 
بعض املسائل، بعد ذلك يستقبل املوظف املختص بنقل األخبار اجلديدة وعرضها عىل 

جاللته، وكان حريًصا عىل سامع أهم األخبار واألحداث التي يمر هبا العامل.
يستخدم  كان  فأجاب:  الراديو؟  يسمع   - اهلل  رمحه   - كان  هل  سموه:  سئل  ثم 
الراديو يف بعض األحيان لسامع األخبار فقط. وسأل سموه متى كان يغضب؟ وملاذا؟ 
... فأجاب: من األمور التي كان يغضب هلا - رمحه اهلل - أي هتاون يف أداء الصالة، 
وكان ال يرتدد يف رضب كل من يتأخر عن أدائها، وسئل سموه: ما أبرز سمة من سامته 
االجتامعية التي يأنس هلا؟ فأجاب: من سامته الشخصية حبه الشديد لألطفال، حتى إنه 
يسعد كثرًيا عندما جيتمع هبم، وتراه دائاًم يامزحهم ويتحاور معهم يف بعض األحيان، 
وكان من عادته - رمحه اهلل - أنه يطلب منهم أن يقفوا يف صف واحد، ويقوم بتوزيع 
عدد من الرياالت الفضية عليهم، حتى إنه كان بعض الكبار يقفون يف الصف يف بعض 

األحيان للحصول عىل بعض الرياالت التي كان يقسمها عليهم.

صحيفة الجزيرة
1436/6/16 هـ 
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وآخر؟  ولد  بني  يميز  الذي  النوع  من  عبدالعزيز  امللك  كان  هل  سموه:  وسئل 
الذي يميز بني أوالده؛ فقد كان حيبهم  النوع  فأجاب: مل يكن - رمحه اهلل - من ذلك 

ويرعاهم ويوجههم، وال يفضل واحًدا عىل اآلخر. 
وسئل سموه: وماذا عن معاملته للبنات؟ فأجاب: كان - رمحه اهلل - يعطي رعاية 
أكثر للبنات، ويعطف عليهن، وحيافظ عليهن أكثر من البنني، وهلن منزلة ومكانة خاصة 

عنده.
وسئل سموه: هل هناك أحد من أبنائه يشبهه يف الترصفات والعادات؟ فأجاب: كل 
واحد من أبنائه أخذ ميزة من مميزاته وصفاته، لكن ال أستطيع أن أجزم أن أحًدا منهم 

جاء صورة طبق األصل له، فلكل واحد منهم شخصيته وطباعه.
من عناوين بعض خطابات امللك عبدالعزيز وكلامته، والتي ذكرها األديب واملؤرخ 
والشاعر أمحد بن عبداهلل بن دامغ من أهايل روضة سدير: )هلذه عقيدتنا( ألقاها يف غرة 
شهر ذي احلجة سنة 1347هـ، )نرصنا اهلل بقوة التوحيد( ألقاها يف 1347/1/23هـ، 
)أساس  1348هـ،  سنة  احلجة  ذي  شهر  غرة  يف  ألقاها  باإلسالم(  وعزنا  )فخرنا 
أحكامنا هو الرشع اإلسالمي( ألقاها يف 1349هـ، )ال أملك غري السيف واملصحف( 
ألقاها 1350/12/6هـ، )ال عز لنا إال باإلسالم( ألقاها يف 1351/1/18هـ، )أنا 
ينال  أن  أراد  من  كل  )نقاتل  1352هـ،  سنة  احلج  موسم  يف  ألقاها  تعاىل(  باهلل  قوي 
علينا(  واجب  الشعب  )خدمة  1354/12/10هـ،  يف  ألقاها  بأذى(،  وطننا  أو  ديننا 
ألقاها يف  املصلحة(  يوافق  فلسطني ال  )السكوت عىل قضية  ألقاها 1355/2/2هـ، 

1364/12/9هـ، )إننا سلفيون حمافظون عىل ديننا( ألقاها 1365/12/10هـ.
رأيت  ومن  الدين،  يف  اإلحلاد  األول  أمرين:  من  ركم  أحذِّ اهلل:  رمحه  أقواله  من 
والثاين:   ... أعظمها  العقوبة  ومن  الشدة  إال  له  فليس  اإلسالمية  العقيدة  يف  زيًغا  فيه 
السفهاء، الذين يسول هلم الشيطان بعض األمور املخلة بأمن البالد وراحتها، فهؤالء 

شأين معهم )شأن الديناميت والنار(.
ومن أقواله - رمحه اهلل -: الرشيعة كلها خري، واألمر ال يتم إال بمسألتني: األوىل: 
التوفيق؛ والتوفيق ال يكون إال باهلل ﴿ىئ ىئ ىئ ی﴾، والثانية: االجتامع واالئتالف 

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ... 
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ومن أقواله - رمحه اهلل -: الناس يف رأيي ثالثة: واحد منهم من أهل احلق، وهذا 
أساويه بنفيس وأفديه هبا، وثانيهم من أهل اخلري والرش، وهذا أدعو له بأن يعيل اهلل خريه 
عىل رشه ويكفينا رشه ... والثالث من أهل الرش والعياذ باهلل، وهذا أسأل اهلل له اهلداية، 

وأن جينبه وغريه رش نفسه ويرشده إىل الصواب. 
التي  املزايا  امللك عبدالعزيز: أول هذه  امللك فيصل - رمحه اهلل - عن مزايا  يقول 
يتصف هبا والدي قوة اإليامن، وثانيها قوة اإلرادة والشجاعة، وثالثها حكمته وأمانته 

يف معاجلته ألمور دولته.
بعض  يف  وجدته  ما  عجائب  ومن  عبداملحسن:  آل  عبيد  بن  إبراهيم  الشيخ  يقول 
سنة  كل  عادته  عىل  ا  حاجًّ مكة  إىل  ذاهب  هو  بينام  أنه  عبدالعزيز  امللك  عن  التواريخ 
به  فمر  تصلح،  ريثام  الرمل  عىل  جاللته  فجلس  )الباكار(،  يف سيارته  عجلة  انفجرت 
راٍع عىل مجل وسأل عن امللك هل مر؟ ... فسأله ابن سعود - وقد رأى أن البدوي - مل 
يعرفه عن الباعث له عىل استفساره، فقال الرجل: إين سمعت أنه يف طريقه إىل مكة، 
فقلت: عسى أن جيود عيلَّ بيشء من املال فأحجُّ أنا أيًضا، ففتح له امللك كيًسا فيه نقود 
ذهبية حيتفظ هبا ملثل هذا الطارئ، ونفحه بحفنة؛ فحدق الرجل فيها، ثم نظر إىل امللك 
وقال: شكًرا لك يا عبدالعزيز، مل أعرف وجهك، لكن جودك عرفني بك، هو العون 

بعد اهلل يف رفع النوازل وكشف الكروب أو قضاء احلوائج.
يقول يل جدي عبدالعزيز بن عبداملحسن أبابطني - رمحه اهلل -: عندما نزل اإلمام 
عبدالعزيز ضيًفا عىل والدي عبداملحسن يف صيف 7231هـ كان متواضًعا وذا أخالق 
أنه مل جيلس يف  البالد ومجع شملها، ورغم  عالية، وكان مهه وحديثه عن توحيد هذه 

منزلنا إال سويعات لكن عرفنا عنه الثبات واإلرصار عىل اجلهاد والقضاء عىل الفتن.

يقول الشاعر واألديب عبداهلل بن مخيس يف رثاء امللك عبدالعزيز رمحه اهلل:

يمـينـــاإن يشهـــدوا عبدالـعـــزيز وقـد قـىض يمــوت  أال  وألقسـمــوا 

أو مثـــــله قــــد رأى الـــراءونـاهــل مثـــله بعـد اخلـــــالفة قــد أتى

فلــــتة الطبيعــة  شـرع  يف  كــــان  مضنـــونـاإن  يكــن  مل  بأمـــر  تـــأيت 

وبمثـــله كــان الزمــــان ضـنينــافهـــو الذي أعيـــا الزمـــان قرينـــــه
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سلمان سلمت يداك

خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - رجل حباه اهلل 
تعاىل العديد من املزايا والصفات، ولعل أمهها املعني الذي رشب منه يف صغره بمرافقته 
للملك عبدالعزيز - رمحه اهلل - ومن ثم أبنائه، إىل جانب حبه وولعه بالقراءة، ومعرفته 
شهدته  ملا  مهندًسا  فيها  كان  قرن  نصف  خالل  ومن  العربية،  اجلزيرة  بقبائل  وفطنته 
لسائر  حمطة  الرياض  أصبحت  حتى  التوقعات،  فاق  تطور  من  الغالية  بالدنا  عاصمة 

بلدان الدنيا، وشهد هبذا التطور والنامء البعيد قبل القريب.
قرية  أو  ملدينة  زيارة  يف  يوًما  تراه  فهو  الشعب؛  من  والقرب  التواضع  جانب  إىل 
أو  دعوى  لكل  جيد  مستمع  وهو  متييز،  دون  الشعب  فئات  كل  مع  جيتمع  وأخرى 
أو يف  األمر رشعيًّا  يكون  قرار حاسم، خصوًصا عندما  إليه، وصاحب  تقدم  شكوى 

أمن البالد وحقوق الغري، كام أنه ال يغفل أي إنسان خياطبه.
أذكر أنني أحتفظ بام يزيد عن مخس رسائل كلها ردود منه - حفظه اهلل - بأسلوبه 

الذي قل أن يوجد إال ملثل سلامن.
أنه قد يعاقب من  أبناء آل سعود، وكم سمعنا  حمافظ أشد املحافظة عىل ترصفات 

خيالف أشد العقاب!

صحيفة الجزيرة
1436/7/18 هـ
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هو بدرجة األب والناصح واملؤدب، وألن هذا الشعب حمب لسلامن وألن سلامن 
يبادهلم املحبة بأكثر؛ لذا نرى أن ما قام به من تنظيامت يف أمور الدولة، واحلفاظ عىل 
مل  والرشكات،  احلكومية  واملصالح  للوزارات  جديدة  هيكلة  وعمل  وسالمتها،  أمنها 
وتتحقق  تظهر  إنجازاته  هي  وها  فعله.  يف  حكيم  قوله  يف  حكيم  رجل  من  إال  خترج 
ب هبذه  ويشهد هبا القايص والداين يف أقل من مائة يوم، وها هو الشعب السعودي يرحِّ

القرارات النافعة ملصلحة البالد.
والفخر  االعتزاز  أوجد  احلكيمة  سياسته  بفضل  ثم   - اهلل  بفضل   - سلامن  إن  بل 
وجعل من املواطنة شيًئا متميًزا وشيًئا ال يمكن وال يقبل ألحد أن يتعرض له أو ييسء 
إليه، وأصبح كل فرد يف هذه البالد يرى عليه واجًبا وطنيًّا يف تعزيز هذه اللحمة الوطنية 

واجلسد الواحد واحلفاظ عليها، أصبح سلامن رمًزا هلذا الوطن.
امللك سلامن - أدام اهلل عزه - هو ذاك الرجل الذي يستحق أن نذكره، ونشكره، 
وندعو اهلل - سبحانه وتعاىل - أن يعينه، وأن جيعل التوفيق حليفه، ويلبسه ثوب الصحة 

والعافية. 
لصالح  به  قام  ما  عىل  اجلزاء  خري  جيزيه  أن  العظيم  العرش  رب  الكريم  اهلل  نرجو 
النجاح  إىل  الغايل  الوطن  به من إصالحات هلذا  أمر  ما  البالد والعباد، وأن جيعل كل 
والنهضة ورفاهية املواطن، يف بالد أنعم اهلل - سبحانه وتعاىل - عليها بنعمة األمن التي 

افتقدها الكثري.
حفظ اهلل مليكنا الغايل ووالة أمرنا، وأدام اهلل هذه النعم، وأبعد عنا كل رش، إنه ويل 

ذلك والقادر عليه. 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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السمو  ثقافية كبرية، وبرعاية من شخصية وطنية كبرية، وهو صاحب  يف مظاهرة 
امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - تم تكريم األديب واملثقف 
الكويتي عبدالعزيز بن سعود البابطني، ويف هذه املناسبة أعلن األستاذ عبداهلل بن حممد 
أبابطني - منظم احلفل والقائم به - عن قيام مكتبة ختصصية حتمل اسم »مكتبة سدير 
إهنا هتتم بكل ما خيصُّ هذا  الوثائقية«، وعنواهنا يدل عىل مضموهنا وتوجهها، حيث 
اإلقليم الغايل من وطننا، سدير )حمافظة املجمعة(. وعىل هامش مناسبة التأسيس كان 
ألبابطني حديث خاص مع الوراق عن هذه املكتبة احلديثة، وكان احلديث بطبيعة احلال 
عن مكتبة متيش خطواهتا األوىل يف منطقة حيتاج أهلها ملكتبة ختدمهم وتوفر الكتب، ال 

سيام احلديثة أو املتخصصة.
واآلن، وبعد ميض فرتة من الزمن عىل حديث أبابطني األول، نعود ملحاورته مرة 
طريقه  يف  هو  أو  يتحقق  مل  وما  والتطلعات  واألماين  الوعود  من  حتقق  ما  لنرى  ثانية؛ 

للتحقق بحول اهلل، نرتككم مع هذا احلوار.

يف ستة أشهر تفاعل بحجم سنوات.
الرعاية  منذ  املكتبة  هلذه  تم  الذي  التفاعل  حجم  عن  أبابطني  عبداهلل  سألنا  بداية، 
الكريمة، وحتى يومنا هذا يف مطلع شهر رمضان من هذا العام )1436هـ(، فكان رد 

مؤسس مكتبة سدير الوثائقية في حديث ساخن مع الوراق:

أبابطين: حديث سمو المحافظ محل التنفيذ بحول اهلل
والمؤلفون في سدير قليلون ولست بعيًدا عن المكتبة

صحيفة الجزيرة
1436/9/11 هـ 
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أبابطني: فام يتعلق بتفاعل املجتمع منذ إنشاء املكتبة قبل ستة شهور، فهذا واضح من 
فنا بزيارة  خالل الزيارات املتعددة من جهات حكومية وأهلية، فخالل هذه املدة ترشَّ
العديد من الشخصيات العامة والكثري من األفراد، أذكر منهم صاحب املعايل فضيلة 
وكذلك  عبدالعزيز،  امللك  دارة  مسؤويل  من  جمموعة  زيارة  ثم  السابق،  العدل  وزير 
جامعة األمرية نورة، ممثلة بعامدة شؤون املكتبات، ووفد إعالمي يزيد عن ستني إعالميًّا 
وإعالمية، وزيارة صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز، وأخرًيا 
زيارة صاحب السمو حمافظ املجمعة األمري عبدالرمحن بن عبداهلل بن فيصل آل سعود.

يضيف أبابطني يف حديثه: أعتقد أن مثل هذه الزيارات وما وردنا من خطابات من 
جتاه  طيًبا  مؤرًشا  يعطي  املكتبة  نشاط  يف  املشاركة  حول  احلكومية  اجلهات  من  العديد 
مكتبة ناشئة حديًثا، إىل جانب أن املكتبة بدأت بخمسة آالف كتاب، واليوم جتاوز رقم 

الكتب املهداة إىل املكتبة حوايل مخسة وثالثني ألف كتاب.

حديث سمو املحافظ حمل التنفيذ
وحني ذكر حمرر الوراق أبابطني: سمو حمافظ املجمعة األمري عبدالرمحن بن عبداهلل 
الفرحان - بعد زيارة للمكتبة يف شهر رجب املنرصم - متنى أن تقوم زيارات منتظمة 
للمتحف، وأن يستفاد من املكتبة يف إثراء املحافظة علميًّا، كيف نظرتم حلديث سموه؟ 

وهل من خطوات عملية لرتمجة ما تفضل به سمو املحافظ؟
وقد  به،  مأخوذ  هذا  املجمعة  حمافظ  سمو  حديث  السؤال:  هذا  عىل  أبابطني  جييب 
الباحث، ونحن بدورنا  التي يرغبها  الكتب  أدخلنا ضمن نظام احلاسوب حرية اختيار 
وكذلك  سدير،  بمدن  تتعلق  أهنا  املهم  كانت،  جهة  أي  من  تأمينها  أو  له  بإرساهلا  نقوم 
املكتبة  وزيارة  االتصال  أراد  ملن  للجميع  ومعلن  باملكتبة  خاص  تليفون  رقم  وجود 
واملتحف، وكام تعلم إننا نؤكد أن هذه املكتبة ختصصية وليست مثل بقية املكتبات، أقصد 
الرفوف، بل نسعى جاهدين لتأمني كل ما يتعلق بأي  أهنا ال تكتفي بجمع الكتب عىل 
معلومة عن أي مدينة من مدن سدير، ونقوم بطبع الكتب ورشاء املخطوطات أو صورها.

لست بعيًدا عن املكتبة والربكة يف وسائل التواصل، ونطالب الباحثني باحلضور.
وحني حاولنا إثارة أبابطني بأنه يقيم خارج حمافظة املجمعة، وبالتايل هذا سيكون 
سبًبا للتقصري يف خدمة املكتبة التي أسسها وحتل اساًم عزيًزا علينا، كان رده رسيًعا بأن 
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هذا غري صحيح وال دقيق، حيث يرى أبابطني أن البعد املكاين غري عائق ولو كان يسكن 
الصعب  جعلت  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  اليوم  »فتعلمون  الرشقية،  باملنطقة 
سهاًل، وال أتصور أن ذلك يقلل من نشاط املكتبة ودورها، ونتمنى وجود باحثني، بل 

نطالب كل باحث أن يتفضل مشكوًرا لالستفادة من املوجود باملكتبة واملتحف«.
املكتبة  ختدم  أن  أبابطني  حممد  أيب  عىل  طرحنا  وثائقية،  مكتبة  سدير  مكتبة  وكون 
معلوماتيًّا اجلوائز العديدة يف منطقة سدير )حمافظة املجمعة(، مثل جائزة عودة سدير، أو 
روضة سدير، أو متري، عىل سبيل املثال، فكان رد أبابطني مرحًبا ومشجًعا، ومن حديثه 
للوراق: مسألة أن تكون املكتبة أحد روافد اجلوائز العلمية يف سدير فهذا يشء طيب، 
الثقايف  للملتقى  أن يكون  أو  املكتبة،  أو علميًّا بمطبوعات  ا  ماديًّ املشاركة  وربام تكون 

ومكتبة سدير الوثائقية جائزة علمية خاصة.

املؤلفون يف سدير قليلون، وسنحسم هذا األمر باختيار كتب وإعادة طبعها.
ومع أن أبابطني أعلن أن مكتبة سدير الوثائقية مستعدة لطبع أي كتاب عن املنطقة 
بواقع ألف نسخة )جماًنا(، فإن املكتبة مل تنرش أي كتاب حتى اآلن، بل نوهت املكتبة يف 
أكثر من مناسبة بتحملها تكاليف الكتاب، ... ويعلق أبابطني عىل ذلك بأن: ما يتعلق 
باملؤلفني وتعاوهنم مع املكتبة، سعادتكم يعلم قلة املؤلفني يف منطقتنا، وربام قيامنا باختيار 

بعض الكتب التي تتحدث عن سدير وإعادة طباعتها قد يكون جواًبا هلذا السؤال.

أمتمنا بعض تنظيم املكتبة، وندوة ابن برش حتتاج إىل تنسيق ومقرها املناسب مل 
يكتمل بعد.

تنظيم  للمكتبة، وعن  لوائح وتنظيم  بعمل  مرة  أكثر من  نوه  بأنه  أبابطني  وواجهنا 
كان دون  أبابطني  تنويه  أن  إال  ابن برش   والدعوة  الدولة  للندوة عن مؤرخ  املكتبة 
املحارضون  ليتمكن  بأشهر؛  الندوات  تواريخ  عن  فيه  يعلن  وقت  يف  تاريخ  حتديد 
والكتاب من االستعداد هلذه املناسبة، وضعنا مؤسس مكتبة سدير الوثائقية يف صورة 

ما تم حتى اآلن فقال:
واملكتبة  امللتقى  عن  نرشة  عمل  مثل  بعضه،  تم  فهذا  املكتبة،  بتنظيم  يتعلق  ما  أما 
ما  توزيع  وتم  األنشطة،  هذه  عن   CD عمل  جانب  إىل  العائذية،  ومزرعة  واملتحف 

يقارب 2000 نسخة.
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أما ما يتعلق بندوة الشيخ املؤرخ ابن برش، فنحن ننسق مع دارة امللك عبدالعزيز، 
التي  وأبنائه،  أبابطني  عبداملحسن  بن  حممد  الشيخ  قهوة(  )جملس،  قاعة  انتهاء  وننتظر 
كانت موجودة قبل 150 سنة، وكانت تعترب من أكرب املجالس، وهي يف طور اإلنشاء 
أمام املكتبة، وتتسع حلوايل مخسامئة شخص ومهيأة بكافة املستلزمات، مثل الصوتيات 
والتكييف واملواقف واخلدمات األخرى. وبإذن اهلل عند انتهائها سوف نقيم هذه الندوة 

وغريها، إىل جانب وضع نظام هلذه القاعة بحيث ختدم املنطقة.
راسلنا جامعة املجمعة، وبإذن اهلل يتحقق التعاون

وأخرًيا ذكرنا ألبابطني بأن جامعة املجمعة حتمل يف أروقتها عامدة مستقلة لشؤون 
املكتبات، وذلك يف صميم عمل مكتبة سدير الوثائقية، فحدثنا يا أبا حممد عن التعاون 
بينكام، فكان رده: ما يتعلق بجامعة املجمعة فهي رصح علمي هام، وقد قمنا بمراسلتهم 
هذا  يتحقق  اهلل  وبإذن  املكتبات،  عامدة  خالل  من  للتعاون  طريق  وهناك  مرات،  عدة 

التعاون؛ ألن اجلامعة هلا دور كهم يف كافة مدن سدير، وهذا ما ننشده ونطالب به.
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ال اعرتاض عىل مشيئة اهلل - سبحانه وتعاىل - وما نقول إال كام قال الصابرون: 
﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾، »وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«. نبأ وفاة الشيخ 
محد بن عبداهلل الزامل له أثره البالغ يف نفوسنا، خصوًصا أن الرجل كنا معه قبل أيام 
طابع  يأخذ  كعادته  حديثه  وألن  »عنيزة«،  نجد  باريس  وعن  التاريخ  عن  ونتحدث 
فهو  معه،  يتحدث  من  عىل  الرسور  إدخال  فيه  ما  كل  منه  تسمع  وأحياًنا  املحبة، 
هذه  حترتم  أن  عىل  وسامحته  لطفه  بجانب  جيربك  الرشقية،  املنطقة  يف  مميزة  شخصية 

الشخصية ويكون هلا يف نفسك مكان تتشوق فيه إىل لقائه. 
أكرب  من  أنه  رغم  صفاته،  هي  اخللق  وحسن  اجلم  واألدب  التواضع  صفات  كانت 
شخصيات املنطقة الرشقية، ومن أكرب من ساهم هو وإخوانه يف كثري من مشاريع اخلري، 
ومشاريع التعليم، وأوقاف جامعة امللك فهد، وجامعة األمري حممد بن فهد، وغريها كثري. 
كانت أياديه وأيادي إخوانه بيضاء تدرُّ اخلري واملساعدة لكل فقري ولكل حمتاج، هو من 

أرسة كانت - وما زالت - هلا مكانتها االجتامعية، واستمرت عىل هنج اآلباء واألجداد.

حمد الزامل ... الفقيد الغالي

صحيفة اليوم
1436/9/29 هـ 
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من  كل  وعىل  علينا  الرسور  وإدخال  االبتسامة  وفقدنا  عبداهلل،  أبا  يا  فقدناك  لقد 
ه املناصب وال اجلاه وال األموال، هو من  جيلس معك، أعرفه قبل أربعني سنة، مل تغريِّ

القالئل الذين لدهيم مثل هذه املكانة.
رمحك اهلل، وجعل مثواك جنات النعيم، وجزاك اهلل كل خري عىل كل ما فعلته لصالح 
هذا الوطن الغايل، وعزاؤنا ألبنائك، وبناتك، ولكل إخوانك الكرام، واحلمد هلل عىل 

قضائه وقدره.
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رحم اهلل فقيد العلم الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما نقول يف فقدك يا شيخنا إال ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾.
مصاب جلل بفقد رجل نذر نفسه خلدمة دينه ... رجل كان له من املقام أعاله ومن 

املحبة أصدقها.
هو ابن روضة سدير، وابن أرسة عرف عنها العلم واملكانة الراقية، كنت أتصل به 
بني وقت وآخر، وترشفت بأن يكون أول شخصية تفتح امللتقى الثقايف عام 1423هـ.

كان رجاًل أعطاه اهلل املحبة والوقار، وكان اجللوس معه وسامع نصائحه مكسًبا لنا 
مجيًعا، ترشفت بزيارته يف مزرعتي بروضة سدير، وهو منهل للعلم والتواضع.

أبناء  نحن   - لنا  وكان  املحارضات،  من  العديد  وألقى  الكتب،  من  العديد  أّلف 
روضة سدير - مثااًل حيتذى به، وعشنا معه أعواًما ال تنسى.

كنا  معهم،  وأنا   – سدير  روضة  أمري   - مايض  بن  عبداهلل  األمري  واخلال  هو  كان 
الكالم  وحسن  الصفاء  من  منبًعا  احلديث  فكان  عبداهلل   اخلال  منزل  يف  نجتمع 

وسالمة القلب.
ما أصعب الفراق يا شيخنا اجلليل، ولكن قضاء اهلل وقدره فوق كل يشء.

ومن ينظر يف أبنائك وكلهم أهل علم جيد أنك قد أورثت هلم ما ينفع هلم ولنا.
عزاؤنا لكل من عرفك، وألرستك، وأبنائك، وعزاؤنا نحن يف فقدك، يعجز القلم عن كتابته.

أرجو اهلل الكريم رب العرش العظيم أن جيعل مثواك الفردوس األعىل من اجلنة.

صحيفة الجزيرة 
1437/3/10 هـ 
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الملك سلمان مؤرًخا

خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز، عرفناه ذلك الرجل الذي هيتم 
بجميع شؤون بالده، وال شك أن خربته األوىل كانت عىل يد والده امللك عبدالعزيز - 
رمحه اهلل - ثم بسعة اطالعه وحبه الشديد للقراءة، وبالذات تاريخ هذه البالد املباركة، 
وكام هو معروف فإن التاريخ علم واسع، لكن امللك سلامن كان جل اهتاممه منصبًّا عىل 
تاريخ بالدنا، سواء األحداث التارخيية أو القبائل أو املواقع أو األنساب، حيرص عىل 
معرفة أحوال كل مدينة، بل كل قرية، وكان اهلل يف عون من يسأله امللك عن )ديرته( 
أو قبيلته، وحيرص - حفظه اهلل - عىل أن يردَّ بنفسه عىل أي خطاب يصله، ويف امللتقى 
الثقايف اخلاص بنا أعتزُّ بامتالكي ما يزيد عىل مخس رسائل موقَّعة منه - أدام اهلل عزه – 

ومرفق بعض صورها.
يف  تنرش  وغالًبا  التارخيية،  واألحداث  األمور  بعض  عن  امللك  يتحدث  عندما 
بالوقت  وربطها  األحداث  بعض  حتليل  عىل  والقدرة  االطالع  سعة  نجد  الصحف، 
تارخييًّا  حتلياًل  يعطي   - اهلل  حفظه   - مليكنا  أن  نجد  واحلالة،  واألشخاص  واملوقع 

مرتابًطا جيعلك تعيش مع هذا احلدث.
هذه الصفة من الكثري من صفات أيب فهد - حفظه اهلل - جعلته هيتمُّ بأن تكون دارة 
امللك عبدالعزيز من أهم املراجع، ويسعى للحفاظ عىل املخطوطات والوثائق اخلاصة 

صحيفة الجزيرة
1437/4/6 هـ
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واستطاع  باحث،  لكل  ومرجًعا  تارخييًّا  مصدًرا  وجعلها  بالدنا،  وأحداث  بتاريخ 
كافة  توفري  مع  الوثائق واملخطوطات،  الكثري من  الدارة  يوفر هلذه  أن  اهلل -  - حفظه 

األجهزة احلديثة حلفظها من التلف وإعادة ترميم ما يلزم منها.
ال شك أن عملية اجلمع والبحث عن املخطوطات والوثائق من أصعب األمور، 
بعزيمة  ثم  اهلل  بحمد  ... ولكن -  البالد وخارجها  داخل  ومتناثرة  إهنا موزعة  حيث 
امللك املؤرخ - استطاع أن جيمعها، وأن حيفظها يف دائرة حتمل اسم مؤسس هذه البالد 

امللك عبدالعزيز - رمحه اهلل.
ال شك أن أمجل هدية يأنس هلا ويعتز هبا ويل أمرنا هي أن يقدم له هدية عبارة عن 

خمطوط أو وثيقة لبالدنا حتى تأخذ مكاهنا يف دارة امللك عبدالعزيز.
أرسهم  تاريخ  عن  يسأهلم  أن  الشباب  بعض  يزوره  عندما   - اهلل  حيفظه   - اعتاد 

ي لدى هؤالء الشباب وطنيتهم وتارخيهم. وديارهم؛ من أجل أن ينمِّ
خ؛ ألين وجدت أن هذه الصفة لدى امللك  لقد اخترصت هذه املقالة يف امللك املؤرِّ
سلامن يتميَّز هبا وحيب أن يغرسها لدى كل مواطن، وهذا ُبعد آخر له - حيفظه اهلل - 
ناحية نحقق  باحلارض، فمن  لربطه  بتارخيها، وتسعى  تعتز  أمة  أن كل  املعلوم  ألنه من 
االستفادة ومن ناحية أخرى نحقق احلفاظ عىل هوية األمة واعتزازها بتاريخ أجدادها.
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عندما دمعت عين الوزير

بالديوان  املستشار  الدخّيل -  بن حممد  الدكتور عزام  الفاضل  أقابل معايل األخ  مل 
عىل  ضيًفا  دعاه  معاذ  املهندس  ابني  ولكن  قبل،  من   - سابًقا  التعليم  ووزير  امللكي، 
واملتحف  الوثائقية  سدير  مكتبة  عىل  االطالع  وإىل  سدير،  بروضة  العائذية  مزرعتنا 
الرتاثي يف يوم السبت 1437/4/20هـ، هذا اليوم املهم لنا مجيًعا؛ فقد التقينا بمعاليه 
وعرفناه عن قرب، وسمعنا ما يثلج الصدر عن وفائه وإخالصه وأفكاره جتاه جمتمعه 
احلرمني  خادم  من  واالهتامم  والرعاية  الغايل،  الوطن  هذا  خدمة  ونحو  بلده،  وأبناء 
الرشيفني، وويل عهده، وويل ويل عهده، واحلكومة الرشيدة ... هذا الرجل القريب من 

امليدان، الذي كسب قلوب منسويب التعليم خالل فرتة قصرية.
كل كلمة ومعنى وعبارة خترج من فمه كانت ختدم هذا الوطن ومستقبله احلافل، 
كنا - ومجيع احلضور - نسمع توجهاته وفكره نحو دعم شباب هذا الوطن وفتياته، 
بأفضل أساليب  يأخذ  بناء جمتمع مسلم راٍق وحمافظ،  الرئييس نحو  الذين هم املحور 
العلوم والتقنية، وقد أعجب معاليه بمكتبة سدير الوثائقية، واملتحف الرتاثي، وسجل 
هذه الكلمة التي نعتربها مقياًسا لعملنا ونظرة للمستقبل نحو التطوير لألفضل بخدمة 

سدير. 

صحيفة الجزيرة
1437/5/11 هـ
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عمرها  اهلل  أطال   - بأمه  وبره  الرجل  هذا  وفاء  عن  يعرب  الذي  اجلميل  واحلدث 
أول  تدشني  وحضور  كتابه  لنرش  له  والدته  بدعم  استشهد  أنه   - اهلل  رمحه   - وأبيه   -
مؤلفاته، أما عندما حتدث عن والده فضيلة الشيخ حممد - رمحه اهلل - وذلك بعد أن 
قدمنا واألخ الفاضل يوسف العتيق هدية ملعاليه، وهي عبارة عن مقالة كتبها والده قبل 
59 سنة يف جريدة البالد، فلم يتاملك نفسه وهو يتحدث عن هذا الوالد املحب ألبنائه، 
الذي رباهم عىل العلم والتقوى، وكيف كان حيرص عىل أن ينالوا أرقى الشهادات، مل 
يتاملك نفسه؛ فدمعت عيناه وأنا بجانبه، وكنت أمتنى لو مل نقدمها له، لكنها دمعة جعلتنا 
فعاًل نتأثر تأثًرا شديًدا هبذا املوقف، هبذا االبن البار طيب القلب وطيب الرسيرة، الذي 
يملك اآلخرين بتواضعه وخلقه وحمبته. أنا وأبنائي نعترب زيارة معاليه وصحبه الكرام 

إضافًة تارخييًة.
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رحم اهلل عميد أسرة آل أبابطين

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما مصائب الدنيا إال ابتالء وامتحان، وفقدنا لعميد 
أرستنا الشيخ عبدالكريم بن عثامن أبابطني من هذه املصائب التي نحتسبها عند العزيز 

الكريم، راجني منه سبحانه أن جيمعنا به وبأحبابنا يف الفردوس األعىل.
 - اهلل  لوالدي حممد - رمحه  املحب  الصدوق واحلبيب  الصديق  نعم  فهد  أبو  كان 
فقدنا شيخنا  قد  واليوم ونحن  القلب،  هلا  العني، وخيشع  هلا  تدمع  بقصيدة  رثاه  ولقد 
الغايل دمعت عيوننا، وبكيناه، ودعونا له وهو يف موقف أحوج ما يكون للدعاء، وإن 

اختلج بالصدر فقد قال ابني املهندس معاذ قصيدة منها:
أواه القـــلب  عـــىل  فقــده  مـن  ثـــاينأواه  أنــه حــزن يف شكــل  اهلل  عز 

أبوي كـم عـاش ويــاه املـعــــاينحيـثه رفيــق  علــيهـا  تعــجز  صــداقه 

نعم، كانا صديقني جيمعهام القربى واملودة، وما أكثر القصص التي نذكرها عنهام،  
ومجعنا هبم يف جنات النعيم.

لقد كان ذا ذوق رفيع، ينظم الشعر النبطي، ومعظم أشعاره حتكي قصة حياته ووفاءه 
مع أهل الوفاء، إىل جانب شموخه واعتزازه بأرسته، والثناء عليهم، وحثهم عىل معايل 
ب بشعره، وال يمدح ألجل  األمور، كان - رمحه اهلل - ينظم الشعر النبطي غري متكسِّ

صحيفة الجزيرة
1437/5/17 هـ
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والكرم  النفس  تدل عىل عزة  التي  واملواقف  املناسبات  الشعر يف  يقول  العطاء، وكان 
رثاء، ومدح، وغزل عفيف، وفخر، ومداعبات، وعتاب،  والشهامة، وكان يف شعره 

يقول يف رثاء زوجته أم فهد - رمحها اهلل وأسكنها فسيح جناته -:
هـــال ورحــب يب ولــبى كــــالمييـا دار ويـن إيل إىل جــــيت يـــا دار

ما عــاد أبيــك وعفت فيـك املنـــامييـا دار عقــبه صــار مـا عـاد لك كــار

الســـالميياهلل عسى روحـــه حترم عــىل النــــار دار  األبــــرار  مع  وينـزل 

ده  ال شك أنه ترك فراًغا كبرًيا يف أرستنا، ولكن الرجاء من العزيز الكريم أن يتغمَّ
بواسع رمحته، وأن حيسن عزاء أبنائه وأرسته.

واحلمد هلل أواًل وأخرًيا، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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الدولة السعودية الرابعة وسلمان قائدها

حتى   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل  أرادها  حقائق  له  تتضح  أن  بد  ال  التاريخ  يقرأ  من 
أصبحت واقًعا نعيشه عىل أرض جزيرة العرب، فمنذ عام 1158هـ وبدء نشأة الدولة 
َجت بتوحيدها  السعودية األوىل، ثم تلتها الثانية )عهد فيصل بن تركي(، والثالثة التي ُتوِّ
منذ فتح الرياض عام 1319هـ، بقيادة اإلمام سلطان نجد وملك احلجاز وملحقاهتا 
ملك اململكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، ومع كل األحداث 
واحلروب ومطامع الرشق والغرب، إال أن اهلل - سبحانه وتعاىل - أراد أن يستمر هذا 
باألمن  أبناء اجلزيرة  ينعم  السبل ألداء احلج والعمرة، وأن  تنقطع  العميم، وأال  اخلري 
واالستقرار ورغد العيش، حتى أصبحنا مثااًل حيتذى بتمسكنا بعقيدتنا وسنَّة نبينا حممد 
- عليه أفضل الصالة والسالم - وهي امليثاق والعلم املرفوع طوال فرتات هذه الدولة 

املباركة ومراحلها. 
وألنَّ أعداء هذه األمة اإلسالمية املتمسكة بعقيدهتا وسنَّة نبيها وصحابته - رضوان 
اهلل عليهم - يريدون أن يدمروا هذه البالد بعقائدهم وخزعبالهتم الفاسدة؛ لذا َنَصبوا 
العداء لنا رشًقا وجنوًبا وشاماًل، وكان هلم من أنصارهم من يعلم ومن ال يعلم من دول 
الغرب والرشق، ولكن رمحة اهلل - سبحانه وتعاىل - وإرادته ال بد أن تنفذ، وبحمد اهلل 
قيَّض لنا هذا القائد الذي عركته السنون وزادته خربة وحرًصا عىل أنَّ أمن هذه البالد 

صحيفة الجزيرة
1437/6/7 هـ
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ال نقاش فيه، ولوال لطف اهلل - سبحانه وتعاىل - ثم هذه القيادة الرشيدة فربام حصل 
لنا ما ال حتمد عاقبته؛ لذا أدرك سلامن، ومعه ويل عهده وويل ويل عهده وقياداته الواعية، 
ضة العتداء حيك هلا منذ سنوات، ولكن اهلل - سبحانه  أنَّ األمر خطري، وأنَّ البالد معرَّ
ليقف  وقادته هنضة رجل واحد؛  فنهض سلامن ومعه جنوده  باملرصاد؛  وتعاىل - هلم 
أمام هذا املدِّ الرافيض، وليعطي درًسا لكل البرشية بأنَّ سلامن ومعه شعبه شيًبا وشباًبا، 
عىل قلب رجل واحد، يكافحون عن عقيدهتم ووطنهم ويفدونه بكل غاٍل، وهل هناك 
أغىل من الروح؟ ونحن نشاهد أبناءنا يقاتلون يف الشامل واجلنوب بقلوب مؤمنة؛ محاية 

للحرمني الرشيفني وأرضنا الغالية.
قيام دولة سعودية رابعة، وحلقة يف درر  ا هو بمنزلة  به سلامن اخلري حقًّ إنَّ ما قام 
التاريخ تسجل له ولقياداته. إنَّ الوطن مهام أصابه من أزمات، فإنَّ الشجرة الطيبة التي 
أصلها ثابت ال بد أن تؤيت أكلها، فها هو قائدنا أعاد بحمد اهلل الثقة واالطمئنان لشعبه 
اجلهات  كل  من  زاد  ما  ذلك  عىل  والشاهد  غريها،  أصاب  ما  يصيبها  لن  بالدكم  بأنَّ 
من حروب وقتل ومصائب، ونحن بحمد اهلل نعيش هذا األمن واالطمئنان يف ديارنا 
ومنازلنا وأسواقنا، ونعلم أنَّ هذه احلروب التي خاضها سلامن - حفظه اهلل - ما هي 
إال إعادة تاريخ جميد هلذه الدولة، وإثبات أن العطاء مستمر، وأنَّ األمن رغم أنف كل 

حاقد سوف يستمر.
الثقيل عىل كاهل قائد هذه البالد، ولكنه - بحمد اهلل -  نعلم ذلك ونعلم احلمل 
صورة  هي  والرش،  واحلسد  باحلقد  املحملة  العواصف  هتمه  ال  الذي  الراسخ  اجلبل 
هذه  أمام  وضعنا  يكون  كيف  نعلم  كنا  ما  اهلل  لطف  لوال  أعيننا،  أمام  نضعها  صادقة 
ثم   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل  من  بقوة  ورجاله  سلامن  أوقفها  التي  املدمرة،  اجلحافل 

بالعزيمة واإلرصار وتكاتف شعبه معه.
فشكًرا يا خادم احلرمني الرشيفني، وحفظك اهلل ورجالك من كل مكروه.
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رحم اهلل الشيخ سليمان الرشيد

اهلل شيخنا  العظيم، رحم  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  الحول  راجعون،  إليه  وإنا  إنا هلل 
الغايل سليامن بن حممد الرشيد، وجعل الفردوس األعىل مسكنه، وجزاه خري اجلزاء عىل 
ما قام به يف أوجه اخلري، وجعله يف ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 

اهلل بقلب سليم.
يعلم اهلل أننا لفقدك يا أبا حممد ملحزونون، كيف ال وقد عشنا معك عرشات السنني 
ل بامء الذهب؛ لتكون نرباًسا  ونحن ننهل من جتاربك ونصائحك وخرباتك التي تسجَّ
لألجيال وقدوًة يقتدى هبا؟ أنت ذلك الرجل الذي ينفق بسخاء وينفق بصمت ال يريد 

إال وجه اهلل تعاىل، وما أكثر أنواع اخلري وأبوابه التي كان لك السبق فيها!
كنت عندما أجلس بجانبك وتبدأ حديثك أمتنى أن تستمر؛ ألن كل كلمة تقوهلا تأيت 
من شيخ عركته احلياة حلوها ومرها، حتى خرج منها وهو املعني الذي ينهل منه كل من 
ورده، بل ويطلب املزيد، وكنت إن حتدثت معك عن احلياة ومعاناهتا، فأنت املجرب 
الذي هو كالطبيب يف وصفه للعالج، وإن حتدثت معك عن االقتصاد واألعامل كنت 

اخلبري الذي يسرتشد برأيه.

صحيفة اليوم
1437/6/11 هـ 
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كان التواضع والرفق واهلدوء هو ديدنك ومنهجك، مل تتخرج من جامعة أو حتمل 
مدرسة  يف  يتعلَّم  أن  أراد  من  لكل  معلاًم   - اهلل  بحمد   - كنت  لكنك  دراسية،  شهادة 

احلياة.
رمحك اهلل يا شيخنا ويا قدوتنا، وعوضنا اهلل خرًيا بفقدك؛ فهي مصائب الدنيا التي 
ال حول لنا وال قوة أمامها إال أن نستعني باهلل - سبحانه وتعاىل - ونرفع أكفنا بالدعاء 
له - سبحانه - أن جيمعنا بك يف الفردوس األعىل، وأن يرحم والدينا واملسلمني، وأن 
جيرب عزاء أبنائك وبناتك وأمهاهتم، فهم خري خلف خلري سلف يف حمبتهم وتواضعهم. 

واحلمد هلل عىل قضائه وقدره.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم.
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اللهم ارحم خالي عبدالعزيز بن ماضي

﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾، واحلمد هلل عىل قضائه وقدره، وإننا من بعدك ملفجوعون 
يا أبا حممد، مصابنا جلل يف فقد شيخ هو من سويداء قلب والديت اجلوهرة بنت حممد 
القلوب بمحبته  الذي كسب  منا مجيًعا األخ واألب،  بن مايض - حفظها اهلل - وهو 
أن  قلَّ  شاخمة  قمة  أمام  بأنك  يوحي  ينظمه  شعر  بيت  كل  حتى  وبشفقته،  وبتواضعه 
يوجد هلا مثيل، عندما حتادثه تسمع منه القول احلسن واملنطق املميز، ويشدك احلديث 

معه؛ ألن كلامته نرباس للمستمع يف حسن قول، ويتبعه ابتسامة ال تفارق حمياه. 
عاش كرياًم بني والده األمري حممد بن مايض ووالدته حصة بنت عبدالعزيز العيسى  
ثم بعد زواجه من الفاضلة اخلالة اجلوهرة بنت عبداهلل بن عبداجلبار، وقد أنجب منها األبناء 
والبنات، وكلهم هنلوا من فيض وعطاء هذا السيد يف قومه والسيد يف أخالقه، فأصبحوا – 
بحمد هلل وفضله - خري خلف خلري سلف، وهو - كام ذكرت - كان ينظم الشعر العذب 
من  كثرًيا  فيها  يعالج  التي  الكلامت،  اختيار  وحسن  املعنى  بعمق  شعره  واشتهر  الفياض، 

املعاين السامية. 
إن حضور املحبني واملعزين يف فقد شيخنا احلبيب - وهبذه األعداد اهلائلة - والتزاحم 
يف تعزية أبنائه حممد ومنذر وأحفاده وأقاربه، دليل بإذن اهلل عىل حمبة اهلل له، ونرجو اهلل 
الكريم، رب العرش العظيم، أن يتغمده بواسع رمحته، وجيمعنا به يف الفردوس األعىل، 

صحيفة الجزيرة
1437/6/16 هـ
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ولزوجته  ماض،ي  بن  محد  بن  حممد  اخلال  وسيدي  الوالدة،  لسيديت  مرفوع  والعزاء 
الفاضلة وأم أبنائه وبناته، وألبنائه حممد ومنذر، وبناته الفاضالت، واألحفاد، ولكل 
حمبيه وأقاربه، ولكل من حرض وترشفنا بمقابلته، هلم مجيًعا الدعاء من العزيز الكريم 
أن حيفظهم من كل مكروه، وأن جيزهيم خري اجلزاء، والشكر موصول جلريدتنا الغالية 
)اجلزيرة( بنرشها هذا اخلرب؛ فهي حلقة ذهبية تتواصل مع املجتمع يف رسائه ورضائه ... 

واحلمد هلل، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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الماء يشكو

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

هلذه النعمة العظيمة.
املاء يطالب اجلميع باحرتامه وتقديره كبقية النعم الربانية ومثل حمافظتنا عىل الكهرباء 
االتصال  يتم  أن  أو  النهار،  وضح  يف  اإلضاءة  ترتك  أن  يعقل  فهل  والغاز،  واهلاتف 
باهلاتف لغري سبب، أو يرتك الغاز بدون استعامل؟ كذلك احلال يف املاء؛ هل يعقل أن 
يرتك احلبل عىل الغارب للخدم وأهل البيت يستنزفون املاء ملجرد اإلمهال؟ فإهدار املاء 
عىل احلدائق وغسيل السيارات واملالبس أو اإلمهال يف ترسبات املواسري والسيفونات 

واخلزانات كلها ترصفات يمقتها واقع احلال واحلاجة إىل احلفاظ عىل نعمة املاء.
املثال -  املنطقة الرشقية - عىل سبيل  الفرد يف  إن  التي بني يدي تقول:  املعلومات 

يستهلك ضعف حاجته، والفاقد - بعلمه أو بدون علمه - أضعاف كثرية.

صحيفة اليوم
1437/7/9 هـ 
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واملواطن أو املقيم ال يشعر بذلك الفاقد؛ ألن فاتورة املصلحة »ما تستاهل« التعب 
قل  أو  الضغط،  معدل  ترفع  »مرضبة«  فغضبه  »كمبيوترها«،  غضب  إذا  إال  والسؤال 
تفرغ حمفظة ذلك املسكني، وهنا يكون »الوعي«، وهذا الوعي مل نأمر به، ومل نكرهه؛ 

فهو ناقوس خطر وعالمة توقف جيازى من جتاوزها بأشد »الدرهيامت«.
حقيقة، جيب أن تفهم أن شكوى املاء منبعها من أمهيته، وأمهيته تربز يف حالة فقده، 

فهو كام يقال: أغىل مفقود وأرخص موجود.
واآلن نحن يف عرص أصبح فيه املاء أغىل موجود مقرونة بأغىل مفقود، فقد كانت 
أكثر.  واالهتامم  أكثر  الوعي  لدهيم  الناس  كان  عندما  مىض،  زمن  يف  السابقة  احلكمة 
أرجو  لك:  أقول  الصناعية،  واألقامر  والتقدم  الفضاء  عرص  يف  اآلن  نحن  يل:  تقل  ال 
العزيز الكريم أال يكون هبوطنا حتت األرض بمقدار ارتفاعنا يف السامء؛ فكل املعايري 

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

احلامية - لثروتنا األهم.
واهلل املوفق.
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قصر آل ماضي شرفه ملوك الدولة السعودية ... 

واألنموذج النجدي في البناء والعمارة

صحيفة الجزيرة
1437/7/10 هـ 
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قالت سيديت الوالدة اجلوهرة بنت األمري حممد بن مايض - رمحه اهلل -: يا عبداهلل، 
سوف أحدثك عن هذا القرص )قرص أيب وعمي وأهيل(.

هذا القرص الذي زاره العديد من أئمة آل سعود وملوكهم - رمحهم اهلل - وكذلك 
العلامء ورؤساء القبائل وأهايل الروضة وسدير، وكانت تعقد به الكثري من أمور إقليم 
سدير منذ إنشائه قبل ما يزيد عىل مائة ومخسني سنة. كانت بدايته يف اجلهة الغربية من 
حزم روضة سدير، يف وقت كان جدي األمري عبدالعزيز بن جارس بن مايض أمرًيا عىل 

الروضة، ثم جرت التوسعة األخرية، وهي التي تعرفها، وكانت والدتك هبذا القرص.
أما البناء األول فكان يف اجلهة الغربية من حزم الروضة، وهو مكون من جملس ومقلط 
)ساحة لألكل(، وخدمات الغرف لضيوف األمري، وكذلك يف الدور األعىل غرف العائلة.
الروضة  له إطاللة عىل حزم  الذي تم يف حدود مائة سنة، فإن  التجديد األخري  وأما 
وكانت  الرجال،  من  عدد  إال  محله  يستطيع  ال  باب  وله  مرًتا،   )80( عن  يقل  ال  بطول 
)الركايب( اإلبل واخليل تدخل مع هذا الباب متجهة إىل ساحة مساحتها حوايل ألف مرت.
املدخل  بني للضيوف مخس غرف مساحة كل واحدة حوايل 60 مرًتا، وعند  وقد 
املقدمة جملس مساحته حوايل  الضيوف، ويف  منه  باب آخر كبري يدخل  الرئييس هناك 
200 مرت، وبجانبه مساحة كبرية لألكل. أما األدوار العليا فقد عمل فيها جملس مطل 
واحدة  كل  الصنع  ومتقنة  عالية  نوافذ  وبه  مرت،   )200( ومساحته  الروضة  حزم  عىل 
أما  مميز.  نجدي  للضيوف وبشكل معامري  مقلط  طوهلا حوايل مرت ونصف، وبجانبه 
الغرف اخلاصة بجديت هيا بنت  الغرف فهي متعددة ال تقل عن عرشين غرفة، أمهها 
عبدالرمحن أبابطني )أم األمري حممد وعبدالعزيز(؛ فقد كانت ذات رأي سديد، وحكمة، 
)القطّيع(،  مكاهنا  عىل  ويطلق  أبنائها،  غياب  وقت  بالضيوف،  وعناية  للفقراء،  وحمبة 
وتأيت  واملغرب،  العرص،  وبعد  الصباح،  باجلدة، وهلا جلسة يف  وبجانبه جملس خاص 

النساء للسالم عليها.
وقد زارها العديد من األمراء والوجهاء، وكان ممن زارها األمري عبداهلل بن فيصل، 
وقال هلا: أنت األمرية وأم األمري، وكان من عناية ابنها األمري عبدالعزيز هبا أن عمل 
كذلك  وجودها،  أماكن  إىل  املزرعة  من  املاء  ينقل  سنة،  ستني  قبل  خرسانيًّا  خزاًنا  هلا 
قام برتكيب الكهرباء اخلاصة هبذا القرص، وقد كانت ابنتها لطيفة - رمحها اهلل - تقوم 

بخدمتها ورعايتها، واالهتامم باملحتاجني وضيوف والدهتا.
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تقل  ال  ومجيعها  والثالث،  الثاين  الدورين  عىل  موزعة  فكانت  الغرف،  بقية  وأما 
ثامنية  املبنى يف حدود  ارتفاع  أن  اعتقادي  مرًتا، ويف  منها عن مخسني  الواحدة  مساحة 
عرش مرًتا، يتضمن الدور األريض وارتفاعه ثامنية أمتار، واألول وارتفاعه مخسة أمتار، 
باجلبس  ومكسو  بالرشف،  مزخرف  وهو  السطح،  ثم  أمتار،  ثالثة  وارتفاعه  والثاين 

األبيض، ويف جوانب أعىل القرص زخرفة الرشف، ولكن بحجم أكرب.
بضيافة  التارخيية،  املناسبات  من  العديد  املختلفة  مراحله  يف  القرص  هذا  شهد  لقد 
أمراء آل سعود يف خمتلف أطوار الدولة السعودية، وآخرها كان يف عهد امللك عبدالعزيز 
- رمحه اهلل - ثم أنجاله امللك سعود، واألمري حممد بن عبدالعزيز وكان صديًقا لوالدي، 
وامللك خالد بمناسبة خاصة باألرسة وهو زواج أختي نورة، وحرض هذه املناسبة سبعة 
من أبناء امللك عبدالعزيز - رمحه اهلل - وكان منهم امللك فهد، واألمريان سلطان ونايف 
- رمحهم اهلل - وامللك سلامن - أدام اهلل عزه - وممن زار هذا القرص قبل فرتٍة األمري 

عبداهلل بن جلوي رمحه اهلل.
أما زيارة العلامء ورؤساء القبائل فكانت بصفة أسبوعية، وأذكر )يا ولدي( أن قدور 

املطبخ كانت ال تتوقف ليل هنار من كثرة الضيوف.
وأما أهايل سدير وأهل الروضة، فكانت هلم مكانة عالية عند )أيب وعمي(، وكانوا  يف 
مجيع مواقع عملهم التي رشفهم هبا امللك عبدالعزيز يف ضبا، والقنفذة، وجيزان، ومقاطعة 
الظهران، ووادي الدوارس، والقطيف، واخلرب، وكان يعمل معهم العديد من أهايل الروضة 

وسدير.
مكان  باإلمارة  يقومون   - اهلل  رمحهم   - ومحد  وعبداهلل  عبدالعزيز  إخواين  وكان 
)أبوي وعمي(، حتى تم تعيني )أخي عبداهلل( أمرًيا عىل الروضة قبل حوايل ستني سنة، 
واستمر عىل عادة أبيه وعمه وأجداده يف استقبال الضيوف وإكرامهم، واالهتامم بأمور 
كان  أيب  أن  ولدي  يا  وأذكر  البلدان،  أفضل  من  أصبحت  حتى  ومشاريعها،  الروضة 
يبارش عمله يف كل وقت لياًل وهناًرا، وينظر يف أمور الناس وإكرام الضيوف، وبعد تطور 
الروضة ترك هذا القرص وهتدمت جوانبه، ولكن - بحمد اهلل - اتفقنا مع إخواين وأبناء 
عمي عىل إعادة بنائه كام كان يف السابق؛ ليكون شاهًدا عىل مراحل تارخيية هامة كان 
حضورها ملوك آل سعود ووجهاء بالدنا الغالية؛ فقد قام االبن حممد بن عبدالعزيز بن 

حممد بن مايض باإلرشاف عىل إعادة البناء؛ فجزاه اهلل خرًيا وبارك اهلل فيه.
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رؤيتنا 2030 مسؤوليتنا جميًعا

اهلل  وبحمد  الرشيفني،  للحرمني  خّداًما  نكون  بأن  أكرمنا   - وتعاىل  - سبحانه  اهلل 
وحتى  والثالثة،  والثانية،  األوىل،  السعودية  الدولة  منذ  اجلانب  هذا  يف  الرؤية  كانت 
هذا العهد الزاهر، كلها كانت تصب يف تسهيل أمور احلج والعمرة، مع تنوع وتطور 
اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين، وفعاًل بحمد اهلل قمنا - بعزم دولتنا وتسخريها 
الربانية عىل أحسن وجه، ويف زمن مل  البرشية واملادية - بخدمة هذه اهلبة  لإلمكانات 

يكن فيه نفط، بل تنوع االستثامر هيأ لنا أن نكون أهاًل دون غرينا هلذه اهلبة الربانية.
واليوم تأيت رؤية اململكة 2030 حاملة شعار »وداًعا إلدمان النفط«؛ ليصبح النفط 
خارطة  هو  االستثامر  جمال  فتح  إن  بل  األساس،  هو  وليس  الرؤية  هذه  رشكاء  أحد 
طريقنا ملستقبٍل واعٍد نتوقع - بإذن اهلل - من خالله أن تكون حصة االستثامرات 10 % 

من القدرة العاملية لالستثامرات.
الركيزة  الذي يعترب  املواطن املخلص،  وال ريب أن معطيات بالدنا أمهها اإلنسان 
األساسية نحو حتقيق هذه الرؤية؛ ألهنا أصاًل عملت من أجله. املواطن السعودي كان 
- وال يزال - شعار الدولة يف كل أعامهلا، بل هو اهلمُّ األول، سواء يف تعليمه، أو صحته، 

أو حتقيق متطلباته من سكن وعمل وأمن واستقرار.

صحيفة الجزيرة
1437/7/21 هـ 
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له  يشهد  مل  حتواًل   - اهلل  بإذن   - طّياهتا  يف  حتمل  املستقبلية  اخلطة  هذه  فإن   ... لذا 
التاريخ مثياًل، ويبقى دورنا كمواطنني، ورجال أعامل، ومؤسسات، وهيئات، وبنوك، 
الرؤية؛ ألهنا تنطوي عىل مستقبلنا ومستقبل األجيال  أن نعمل مًعا ألجل نجاح هذه 
القادمة، وهذه - بإذن اهلل - سوف تبعدنا عامَّ نقرأه ونسمعه من أن 90 % من دخلنا هو 
من النفط، ورغم هذه التحديات - بالعزم من خادم احلرمني الرشيفني أدام اهلل عزه، 
وويل عهده، وويل ويل عهده، واحلكومة الرشيدة، وكل مواطن ومواطنة - سوف ننجز 
ما حتدث به ويل ويل العهد، وكام هي بالدنا قبلة للمسلمني فإهنا - بإذن اهلل - ستكون 
قبلة لالستثامر والتصنيع، وفق معتقداتنا اإلسالمية الراسخة يف كافة أرجاء العامل، وما 

ذلك عىل اهلل بعزيز.
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رحم اهلل الشيخ أحمد السريع

فقد الصديق من أصعب ما يواجهه اإلنسان، خصوًصا مع تقدم العمر واستمرار 
الصداقة ألكثر من أربعني عاًما. كنت كلام زرت مدينتي الغالية روضة سدير، أشتاق 
إىل أن أزور مدينتي الغالية املعشبة؛ ألن فيها رجاًل ربطتني به الصداقة احلقيقية التي مل 
تدنسها أي مطامع مادية، بل هي احلب يف اهلل، ذلك هو شيخنا وفقيدنا الذي دمعت 
له العني أمحد بن سعد الرسيع - رئيس مركز املعشبة، رمحه اهلل رمحة واسعة، وجعل ما 
أصابه يف حياته تكفرًيا وأجًرا يلقاه عند رب غفور رحيم ودود، قال يف حمكم التنزيل: 

﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾.
وها نحن نرفع أكف الرضاعة مبتهلني وراجني من اهلل أن يقبله، ويرىض عنه، ويغفر 

له، وجيعل اجلنة مثواه، اللهم آمني.
والتذلل  الرجاء  إال  يمحوه  ال  حزًنا  القلب  يف  جيعل  بل  ا،  جدًّ صعب  األحبة  فقد 
بطلب الرمحة منه - سبحانه وتعاىل - وإن كانت أم مساعد وأبناؤه وبناته قد أصاهبم 
احلزن واألسى، فلهم العزاء، وهلم الصرب واحتساب األجر، خصوًصا ملثل )أبو مساعد( 
الذي خصه اهلل بمزايا نادرة، سواء يف طاعة ربه، أو حمبة الناس له، أو كرمه، أو حسن 

أخالقه، وحسن منطقه، وبشاشة وجهه لكل من يلقاه.

صحيفة اليوم
1437/8/5 هـ 
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ولكم منا خالص الدعاء بأن ينرش عليكم الصرب واالحتساب، وأن يعظم اهلل أجركم 
يف مصيبة ليست كبقية املصائب.

وجزاك اهلل خرًيا يا صديقي وأخي عىل هذه الفرتة من عمرنا التي كانت أمجل أيام 
حياتنا، ولعل اهلل - سبحانه وتعاىل - جيمعنا بمن نحب يف دار كرامته.

واحلمد هلل عىل قضائه وقدره، وما نقول إال ﴿ ڄ    ڄ ڄ   ڃ ڃ ﴾، وال حول وال 
قوة إال باهلل العيل العظيم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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كتب - حمرر الوراق:
مل يمر عام ونصف عىل قيام مكتبة سدير الوثائقية التي أسسها األستاذ عبداهلل بن 
حممد أبابطني حتى أعلن عرب مواقع التواصل االجتامعي عن تأسيس املكتبة الوثائقية 
للمنطقة الرشقية، بأهداف حمددة، وتوجه متخصص يف مدن املنطقة الرشقية من وطننا 

الغايل وقراها وهجرها.

مل تفشل مكتبة سدير الوثائقية والكل شاهد عىل نجاحها.
املجمعة(  )حمافظة  سدير  يف  األوىل  املكتبة  جتربة  اكتامل  قبل  الرسيع  اإلعالن  هذا 
جعلنا نتساءل عن سبب قيام هذه املكتبة، وهل فشل جتربة مكتبة سدير الوثائقية جعله 

يتجه إىل موقع آخر ينشئ فيه هذه املكتبة؟
وعن ما قد يتبادر للذهن من فشل جتربة مكتبة سدير الوثائقية يقول أبابطني:

شهاديت عن مكتبة سدير الوثائقية كام يقال )جمروحة(، ولكن أترك التحدث عنها 
لغريي.

يقول األمري فيصل بن مشعل بن سعود - أمري منطقة القصيم -: لقد سعدت بزيارة 
بام رأيت، وفَّق اهلل من  ما حتتويه، ولقد أعجبت  الوثائقية واالطالع عىل  مكتبة سدير 

مؤسس المكتبة الوثائقية بالمنطقة الشرقية في حديث للوراق:
أبابطين: دعم سعود بن نايف سيدفعنا للعطاء

ونأمل أن نوفر للباحثين نصف مليون كتاب

صحيفة الجزيرة
1437/9/15 هـ 
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قام عىل هذا العمل، وتعب إلظهاره هبذا املظهر املمتاز، سائاًل اهلل له مزيًدا من العون 
والتوفيق.

ويقول األمري عبدالرمحن بن عبداهلل بن فيصل - حمافظ املجمعة -: يف هذه املكتبة 
الزاخرة وهذا املتحف الفريد عشنا وقًتا ممتًعا يف ضيافة األخ الكريم عبداهلل البابطني، 
وأمتعنا ما شاهدنا فيه من آثار فريدة وكتب غنية حتتاج إىل وقت أطول لالستفادة مما 

حتويه من كنوز.
 :- السابق  العدل  وزير   - العيسى  عبدالكريم  بن  حممد  الدكتور  الشيخ  ويقول 
التارخيي وصف  لعبقه  التنظيم، وكان  املميزة يف حمتوياهتا، وهذا  الزيارة  سعدت هبذه 
ن عالًيا  أميز ينطق باميض تليد اضطلع بأحداثه رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وأثمِّ

هذا اجلهد املذكور واملشكور للقائمني عليه.
ومكتبة سدير الوثائقية بدأت بـ005 كتاب، واليوم أصبح هبا أكثر من ستني ألف 

كتاب خالل سنة واحدة، إًذا هناك - بإذن اهلل - مستقبل واعد هلذه املكتبة.

نجاح مكتبة سدير جعلني أتوجه إىل الساحل الرشقي
النجاح  أن  ا  رسًّ أخفيك  فال  الوثائقية  الرشقية  املنطقة  مكتبة  أما  أبابطني:  ويضيف 
الذي حتقق فيها - بفضل اهلل - تم بالدعم املتناهي من اجلهات الرسمية وغري الرسمية 
بشكل فاق التوقعات، سواء ملكتبة سدير الوثائقية أو مكتبة املنطقة الرشقية الوثائقية، 

وهذا يشء نعتز به وننسب الكرم ألهله.
أقول: ال أخفيك أن الرغبة والنجاح جعالين أجته للمنطقة الرشقية؛ ألهنا البلد الذي 
عشت وعملت به، وهي غاليتي الثانية بعد روضة سدير، وألنني وجدهتا )صيد غزالة( 
ال يسبقني هبا كريم، بام تنعم به هذه املنطقة من تاريخ وثقافة عريقة، سواء يف املناطق 
مدن  وبقية  واخلرب  الدمام  مثل  احلديثة،  املدن  أو  والقطيف،  األحساء  مثل  القديمة، 
الرشقية، وال شك أن هناك صعوبة ال يدركها إال من عمل هبا، وهي أن تكون املكتبة 
ختصصية بتاريخ املدن، ولندرة ما كتب عن كل مدينة أو قرية أو هجرة، وأطمئنك أننا 
ن لدينا ما  من أول شهر من بداية العمل يف إنشاء مكتبة املنطقة الرشقية الوثائقية تكوَّ
باملكتبة  اخلاص  املبنى  إنشاء  بعد   - اهلل  بإذن   - وخطتنا  كتاب،  آالف  ثالثة  عن  يزيد 
واملتحف املصاحب هلا أن تكون خالل مخس سنوات - بإذن اهلل - نصف مليون كتاب. 
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توفيق اهلل، وجتربتنا الطويلة، واألبناء ... عوامل ساعدتنا يف إدارة هذه املرشوعات. 
عملكم  إىل  إضافة  الرشقية،  يف  وأخرى  سدير،  يف  مكتبة  ألبابطني:  قلنا  وحني 

اخلاص، كيف تديرون الوقت؟ أجاب عىل هذا التساؤل:
إن جتربة ربع قرن يف إدارة أصعب جهة حكومية، مع وجود اخلربة العلمية يف اإلدارة 
معنا،  والعاملني  وإخوانه،  حممد  وبوجود  األمور،  وترصيف  والتنسيق  والتخطيط 
)التجاري(  وقتنا  من  نأخذ  جيعلنا  الذي  الوطني  الدافع  أو  املكتبة،  خارج  واملتعاونني 
إلدارة وفائدة وقتنا )الوطني( - بإذن اهلل – كل ذلك بال شك يؤدي إىل النجاح، وها 
من  دعم  يصلنا  يوميًّا،  وربام  ساعة،  بعد  فساعة  ينترش،  الصبح  كشعاع  الظواهر  هي 

الكتب أو الصحف أو خطابات الشكر والثناء.

املكتبتان عينان يف رأس ومكتبة سدير حتتاج إىل عناية أكرب
وعن نظرة املؤسس أبابطني هلاتني املكتبتني: أين جيد قلبه؟ وأين يرى التفاعل أكرب 

وأكثر؟ كان رده حاساًم ورسيًعا:
الوثائقية  سدير  مكتبة  ولكن  الرأس،  يف  كالعينني  وكالمها  غاليتان،  املكتبتني  كال   
حتتاج أن نبذل اجلهد األكثر؛ نظًرا لقلة ما كتب عنها؛ لذا جتدنا نضع احلوافز واملكآفات 
اهلل -  أنكم - حفظكم  أعرف  مدينة،  التارخيية لكل  املراجع  املزيد من  من أجل دعم 

تريدون أن أمتثَّل بقول الشاعر:
منــــــزِلكـــم مــــنـزل يألــــفــه الـفــــتى ألول  أبـــًدا  وحـــنينــه 

وألن املنطقة الرشقية غنية بتارخيها، فإنني وجدت أن هناك كنًزا من املعلومات من 
واجبنا أن ننفض غباره ونعيد تسجيله؛ حتى ال يندثر، وحسب قدراتنا وجهودنا، وربام 
يقوم بذلك غرينا، املهم أننا أمام واجب وطني ال مفر من حتملنا مسئولية البحث عنه 

ا. ا أو معنويًّ مهام كلفنا ماديًّ
وكام تعلم، ملنطقة الرشقية ومدينة اخلرب )عروس اخلليج العريب( تاريخ عريق؛ ألهنا 
منذ نشأهتا، ومنذ أن كانت مدينة حاملة عىل شاطئ اخلليج أصبحت رمًزا يف اجلامل لكافة 

مدن الرشقية، فهي وكام قال الشاعر:
حــبي ال عــال عىل كــل األوصــافروحــي باخلـــرب ما يفـارق بحـرهــا
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التعددية يف الرشقية دافع للعمل وليست حمبطة
منطقة  عن  خيتلف  الرشقي  الساحل  أن  عن  ألبابطني  سقناه  الذي  التخوف  وعن 
سدير من ناحية التعددية الثقافية والفكرية، وأن هذا اجلانب قد يكون حمبًطا عن القيام 
ورد  هذه،  النظر  وجهة  مع  متاًما  خمتلًفا  أبابطني  كان  اجلوانب،  بعض  يف  املكتبة  بعمل 

قائاًل:
يعترب  واألفكار  الثقافات  فتعدد  املكتبة،  هذه  إلنشاء  وحافز  دافع  هذا  أن  شك  ال 
معينًا يستقى منه الباحث واملطلع بشكل يتميَّز عن غريه، بل إنه جمال لتوسع املدارك، 
إهنا  بل  عطائها،  يف  واملتميزة  املتنوعة  الفكرية  القنوات  هذه  ظالل  من  ظالله  وينرش 
الوطني  االنتامء  مصلحة  يف  النهاية  يف  يصب  الذي  الفكري،  لاللتقاء  جمااًل  تكون  قد 
والثقايف والتارخيي، وألنني كل حيايت عشتها يف املنطقة الرشقية، وأترشف أنني أمتلك 
من العالقات الفكرية واإلنسانية ما ال يملكه غريي، وقد يكون عميل السابق يف الدولة 
بعد تقاعدي ومزاولتي التجارة سبًبا يف هذا التنوع وتكوين الصداقات واملعارف، وقد 
إننا  أقول:  وللحق  الوثائقية،  املكتبة  هذه  إنشاء  فكرة  طرحت  أن  منذ  ذلك  يل  اتضح 
يف املنطقة الرشقية - بتنوع وتعدد الثقافات - مثل من يغرتف من النهر وفروعه حتى 

تكتمل الصورة الثقافية املتميزة عن غريها.

سعود بن نايف داعم لكل متيز يف الرشقية
نايف -  بن  امللكي األمري سعود  السمو  املرجو واملتوقع من صاحب  الدعم  وعن 
أمري املنطقة الرشقية - يؤكد أبو حممد األستاذ عبداهلل أبابطني أن صاحب السمو امللكي 
األمري سعود بن نايف - أمري املنطقة الرشقية حفظه اهلل - سوف يكون - بحول اهلل - 

دافًعا للمزيد من العطاء هلذه املكتبة وغريها.

ا بفضل اهلل نحن يف البداية، وهي مبرشة جدًّ
وعن اخلطوات التي متت منذ قيام هذه املكتبة حتى اآلن يقول أبابطني:

إنشاء  األوىل لإلعالن عن  بالدرجة  الرشقية هي  باملنطقة  املهتمني  لبعض  خطابايت 
هذه املكتبة الوثائقية، تال ذلك تكوين فريق عمل من مكتبنا للبحث يف معظم مكتبات 
نزال  أو هجرة، وال  قرية  أو  مدينة  أي  تاريخ  ُألِّف عن  كتاب  أي  الرشقية عن  املنطقة 
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نبحث - وبحمد اهلل - استطعنا احلصول عىل بعض الكتب، علاًم بأننا بدأنا يف استقبال 
كتاب،  ألف  عن  يزيد  ما  للمكتبة  أهديتم  حيث  سعادتكم،  املرسلني  وأول  الكتب، 
الشباب، وأحب أن أطمئنك  العامة لرعاية  باملنطقة الرشقية والرئاسة  والنادي األديب 
أننا تلقينا العديد من اخلطابات املؤيدة واملستبرشة بإنشاء مثل هذه املكتبة اخلاصة، سواء 
من جهات رسمية أو جهات خاصة، ونحن بالطبع ال نزال يف بداية الطريق، وأمامنا 

مشوار طويل، نرجو اهلل الكريم العون وحتقيق هدف خدمة هذا الوطن الغايل.

مكتبتنا ختصصية وال تتعارض مع العمل اخلريي العام
وحني قلنا ألبابطني: ملاذا ال تذهب هذه اجلهود املادية والشخصية يف عمل خريي 
حيتاج إليه املجتمع، مل يفت األستاذ عبداهلل أبابطني أن يقول: صحيح أن املجتمع حيتاج 
إن   - تعلم  كام   - ولكن  للكتاب،  احتياجه  من  أكثر  يكون  وقد  اخلريية،  للمشاريع 
مكتبة املنطقة الرشقية الوثائقية ختصصية بتاريخ وهوية كل مدينة وقرية وهجرة، وهذا 
ونعرض  النادرة،  والكتب  والوثائق  املخطوطات  ونجمع  نشرتي  جعلنا  التخصص 
أال  الباحث.  متناول  يف  ولتصبح  التلف  من  عليها  احلفاظ  أجل  من  الطائلة  األموال 
يكفي أن بعض تاريخ مدننا غري معروف إال بالنقل التارخيي وليس املكتوب، وأن ما 
يكتب يف وسائل التواصل االجتامعي هو معلومات حتتاج ملزيد من اإلضافات، نحن 

بعملنا هذا نحفظ هوية املدينة كام حيافظ اإلنسان عىل هويته الشخصية.

لكل مدينة يف الوطن حق علينا
ويضيف أبابطني ويقول: يا أخي الفاضل، مدننا هلا بعد اهلل فضل كبري عىل ساكنيها 
البار يف واجب الرب  ط االبن  الثانية، وهل يعقل أن يفرِّ وعىل من يولد فيها؛ فهي األم 
والصلة بمسقط رأسه؟ الدنيا هكذا ... كل يسعى يف اجتاه من أجل الوصول إىل هدف 
إنشائها  تاريخ  يف  نختلف  أحياًنا  وقرانا  مدننا  معظم  أن  يعقل  هل  اإلنسانية،  خيدم 
س مجعية أو إدارة ختتص بتدوين تاريخ  واألقوام الذين عاشوا هبا؟ كان بودي أن تؤسَّ

كل مدينة، وأن جتمع كل ما كتب سابًقا والحًقا عن كل مدينة يف بالدنا الغالية.
والذي أرجوه أن تستمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف خطوهتا املباركة بتأليف 
الكتب عن مدن بالدنا، وأن تكون نفقات تأليف هذه الكتب من اختصاص اجلمعية، 
حتت إرشاف الرئاسة العامة للشباب أو وزارة الثقافة واإلعالم، وأن تكون التربعات 
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ل للتاريخ  من رجال األعامل يف كل مدينة أو قرية. أعتقد أننا - بإذن اهلل - سوف نسجِّ
حدًثا مهامًّ يكتب بامء الذهب؛ ألنه سوف يوِجد االنتامء لدى كل شاب وشابة بمعرفة 
مدينته وقريته وهجرته. وإذا شاء اهلل وأنشئت هذه اجلمعية، فأنا وأرسيت أول املتربعني 

هلا. 
لقد اكتظت مكاتبنا بالكتب العامة، وبعض هذه املكاتب عطلت وهجرت، علاًم بأن 
لدينا نوادي أدبية وثقافية، لكنها تتجه ألنشطة أخرى وتكون غافلة عن هوية مدينتها. 
وأجزم أن اجلريدة التي تتصف بالوطنية العالية واملنهجية التي هتدف لتحقيق مصلحة 

الوطن واملواطن جديرة بأن تطرح مثل هذا االقرتاح )هوية مدينتي(.

يف  مؤلِّف  أقدم  وجدنا  ثقافية،  جينات  وفينا  العم،  وأبناء  األعامم  مع  أنسق  مل 
سدير.

أرسة  أبناء  بعض  به  يقوم  الذي  نفسه،  اإلطار  يف  يأيت  العمل  هذا  إن  قلنا:  وحني 
أبابطني يف الرياض وسدير وبعض دول اخلليج، فهل هناك تنسيق؟ يقول ضيفنا: اهتامم 
األعامم - حممد وعبداللطيف وعبدالعزيز - ثم أنا باملراكز الثقافية، يعلم اهلل أنه مل يأِت 
بالتنسيق فيام بيننا، وقد سبقني أعاممي هبذه املرشوعات الوطنية واخلليجية والعاملية، وال 
يمكن أن تقارن بني عميل وعملهم، وهناك أيًضا العم حممد بن عبداهلل أبابطني بالرياض 
صاحب الندوات الشهرية. وقد تكون هذه عذًرا )جينات( ورثناها عن أجدادنا؛ ألهنم 
كانوا طلبة علم وقضاة، ولدى أرستنا من محلة الدكتوراه ما يزيد عن مائة رجل وامرأة، 
خالف محلة الشهادات العلمية األخرى، كام أنه كان يوجد صندوق ألرستنا أنشئ قبل 
53 سنة، وكذلك جائزة للتفوق العلمي، باإلضافة إىل قيام بعض أفراد األرسة بتأليف 
الكتب الرشعية والثقافية والشعر واألدب، فقد تكون املسألة وراثية أو عهوًدا ومواثيق 
أرسية بأن نتجه إىل هذا املنهج، الذي نرجو اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يتقبله 

وأن ينفع به.
عبداهلل  بن  عبدالرمحن  والقايض  العامل  الشيخ  األرسة  جد  أن  إىل  أنوه  أن  وأحب 
سنة،  أربعامئة  قبل  ذلك  وكان  سدير،  إقليم  عن  كتاًبا  ألف  من  أقدم  من  كان  أبابطني 
وهو كتاب )املجموع فيام هو كثري الوقوع(، الذي كان يدرس يف جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، وعمل له سبع رسائل لنيل درجة املاجستري.
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احلمد هلل عىل قضائه وقدره، واحلمد هلل الذي جيزي عىل الصرب خري اجلزاء. فقدنا 
رجاًل له يف القلب مكانه، وله يف العلم كيانه، وله يف الوطن وفاؤه ... أخي وصديقي 

الدكتور عبداهلل العسكر.
ما أصعب الفراق يا أبا نايف، وما أعظمها من مصيبة! كنَت الرجل العصامي الذي 
نذر وقته خلدمة العلم، وبالتايل خدمة الوطن الغايل، كنَت صاحب االبتسامة التي ال 
ن، وكنت صاحب  املتمكِّ العامل  املحيا عندما نتحدث معك، كان طبعك هدوء  تفارق 
األقوال واملعرفة بتاريخ هذه األمة التي فضلها اهلل عىل كثري من خلقه. نذرت نفسك 
من أجل هدف ساٍم خدمًة لتاريخ أمتك، فكنت املرجع لكثري من أمور التاريخ، كنت 

الرجل املتواضع وصاحب األخالق املميزة حتى أحبك اجلميع.
مل يقترص عملك عىل أن تكون أستاًذا يف اجلامعة، بل عضًوا فاعاًل يف جملس الشورى، 
امللتقى  ف  ترشَّ فقد  والندوات،  املؤمترات  من  للعديد  وعضويتك  رئاستك  جانب  إىل 
وكانت  التارخيية،  ندواته  إحدى  فرسان  أحد  تكون  بأن   - فرتة  قبل  وذلك   - الثقايف 

ذكرى نعتز هبا.
لقد حزنُت لفقدك لعدة أمور، منها قرابتك وصداقتك. وعزائي لعمتي الغالية أم 
اجلامعة  ألن  حزنت  نايف.  الغايل  والبني  نايف،  أم  ابنتي  الفاضلة  ولزوجتك  حممد، 

رحم اهلل الدكتور عبداهلل العسكر

صحيفة اليوم
 1437/10/26 هـ 
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سوف تفتقدك، ولكنك تركت لنا إرًثا لن ننساه من األخالق والقدوة احلسنة والعلم 
الذي قضيت حياتك من أجله.

العرش  رب  الكريم  اهلل  وأرجو  أعاملك،  موازين  يف  وجعله  وأثابك،  اهلل،  رمحك 
العظيم أن ُينزل الطمأنينة عىل أهلك وحمبيك، وأن جيمعنا يف دار كرامته.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم.
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عندما يشار إىل رجل حباه اهلل بحسن القيادة مع خربة عالية يف السياسة والدبلوماسية 
والتعامل املميز مع اجلمهور، فذلك أمرينا سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وهذه صفحة من كتاب ألحد أيام إدارته: بعد صالة الظهر استقبل ما يزيد عىل مائة 
مواطن ومقيم، وكل فرد يقدم ما لديه، سواء مكتوًبا أو شفاهة، واألمري يسمع له حتى 
ينتهي، ثم يقرأ ما يقدم له من خطابات، ويدور احلديث بني األمري واملواطن حديث 

األب ألبنائه واألخ ألخيه.
ومن يراجعه ال خيرج إال واألمري قد استجاب لطلبه بقدر ما يملك من صالحية، 
وهذه حقيقة شهد هبا كل من راجعه، وال خيرج من هذه القاعة - التي حرصت إدارة 
املراسم باإلمارة عىل حسن التنظيم هبا - إال وقد استمع وكتب وقرر ملا يزيد عن مائة 

معاملة.
والصفحة الثانية يف مساء اليوم نفسه: يستقبل أمرينا أهايل املنطقة الرشقية، وما يزيد 
عن مخسامئة من كافة بلدان املنطقة الرشقية، أو الضيوف عليها، وبعد السالم عىل سموه 
وتناول القهوة العربية يستمع اجلميع آليات من الذكر احلكيم، يليها طرح موضوع هيم 
املجتمع، وكان ذلك اليوم عن مجعية وئام، التي حتدث مديرها، الذي - كام قال األمري 
التي كان عىل رأسها سامحة  عنه - يبذل جهده ووقته من أجل هذه اجلمعية اخلريية، 

في مجلس األمير سعود

صحيفة اليوم
 1437/11/17 هـ 
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الشيخ صالح بن حممد اللحيدان، الذي أثنى أمرينا عىل جهوده يف تأسيس هذه اجلمعية 
حتى وصلت إىل هذا املستوى العايل يف خدمة أبناء البالد.

ثم قام األمري بتكريم بعض الشباب املقبلني عىل الزواج.
وأثنى  املسئولني عن هذه اجلمعية،  فيها  وافية، شكر  األمري كلمة  ارجتل  بعد ذلك 
عىل جهودها، ووجه كلمته - التي كانت تنبع فعاًل من قلب رجل يرى املسئولية واجًبا 
تشتت  من  يسببه  وما  الطالق،  يف  الترسع  عدم  شبابنا  عىل  بأن   - وقول  عمل  كل  يف 
األبناء، ووقوع املشكالت األرسية، وأن عليهم التحيل بالصرب، واعتبار احلياة الزوجية 
من األمور الواجب احلفاظ عليها، متمنًيا لكل من أقدم عىل الزواج أن يرزقه اهلل الذرية 

الصاحلة.
صنًعا،  أحسنت  له:  نقول  أن  علينا  أمرينا  حق  ومن  بنفيس،  شهدهتا  صفحة  هذه 
وجزاك اهلل خرًيا عىل ما تقوم به يف خدمة هذه املنطقة الغالية، وكنت - وال تزال - مثااًل 

للقائد الذي ينظر إليه اجلميع بكل احرتام وحمبة.
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بشكر اهلل - سبحانه وتعاىل - تدوم النعم، ثم بالشكر ملقام خادم احلرمني الرشيفني 
امللك سلامن بن عبدالعزيز، وويل عهده، وويل ويل عهده، ولسمو أمري منطقة الرياض، 
وسمو حمافظ املجمعة، فإن فرحة أهايل سدير باملوافقة السامية عىل إنشاء مطار سدير 

اإلقليمي هلا شأن كبري وتقدير للعناية.
رغم الصعاب التي تواجهها حكومتنا فإهنا حترص عىل راحة مواطنيها واستقرارهم، 
وحكومته  الرشيفني  احلرمني  خادم  أولويات  مقدمة  يف  تكون  وخدمته  املواطن  وإن 
نقلة  يكون  سوف   - اهلل  بإذن   - اإلقليمي  سدير  مطار  إنشاء  فإن  هنا  ومن  الرشيدة، 
مدينة سدير  إن  بل  منها،  القريبة  واملحافظات  مدن سدير  كافة  ونامء  تطور  عظيمة يف 
الغالية  بالدنا  داخل  واقتصادية  استثامرية  إنجازات  حتقق  سوف  واألعامل  للصناعة 
بني  ومتوسط  لصناعية سدير  اإلقليمي مالصق  مطار سدير  أن  وخارجها، خصوًصا 

كافة مدهنا.
العكسية،  اهلجرة  حيث  من  السكاين  االستقرار  حيقق  سوف  املطار  هذا  وجود  إن 

وبذلك خيف الضغط عىل عاصمتنا الغالية.
هو حلم، وبسلامن العز واملجد أصبح حقيقة، فهنيًئا لنا بسلامن وحكومته الرشيدة، 

وجعل ذلك يف موازين أعامهلم.

مطار سدير اإلقليمي ... الهدية الغالية

صحيفة الرياض
1438/5/16 هـ
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

5املقدمة1
1429/7/11هـ12813اليوم7مليون: للقرض واألرض2
1429/7/11هـ12820اليوم9هل التخصيص .. هروب من الواقع ؟3
1429/7/19هـ12821اليوم11الدمام واخلرب واألربعني... نفقا4
1429/7/26هـ12828اليوم13املستثمرون األجانب.. كم نقول؟5
1429/8/3هـ12834اليوم15أين موقعنا من البحث العلمي؟ 6
1429/8/7هـ12838اليوم17بنو األصفر قادمون يا بني يعرب7
1429/8/7هـ12854اليوم20رمضان.. وجفاف اجليوب8
1429/9/10هـ12871اليوم22وأخريًا متخضت وزارة اخلدمة املدنية9

1429/9/13هـ12874اليوم24علامؤنا .. وفيض اخلاطر10
1429/9/14هـ12875اليوم26مؤسسة التقاعد.. معنا أم علينا؟11
1429/9/19هـ12880اليوم28حــوار شبـايب12

الفهرس
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1429/9/28هـ12889اليوم31روسيا هتدد.. أم حممد13
1429/10/6هـ12896اليوم33سابك تدفع زكاهتا.. للمقاولني14
1429/10/11هـ12901اليوم35سلطان كالغيث15
1429/10/13هـ12903اليوم37العوملة .. حتترض16
1429/10/18هـ12908اليوم39يارب.. نكون صح17
1429/10/21هـ12911اليوم41حالل عمك .. ال هيمك18
1429/10/25هـ12915اليوم44كفى باخلوف والفقر رادعا يا أمريكا19
1426/10/29هـ12919اليوم46رب ضارة نافعة20
1429/11/2هـ12922اليوم48القراءة اجلديدة21

عبداهلل مجعة وأربعون عاًما من 22
1429/11/11هـ12931اليوم50اإلنجازات

1429/11/16هـ12936اليوم52رسالة اىل فخامة الرئيس باراك23
1429/11/18هـ12938اليوم54املتقاعدون.. هلل يا حمسنني24
1429/11/23هـ12943اليوم56هل دمج البنوك خطوة استباقية؟25
1429/11/30هـ12950اليوم58خيار الفصل ... يف جامعة الفيصل26
1429/12/28هـ12978اليوم61ستون عاما كلها نكد27
1430/2/14هـ12992اليوم63غزة تستغيث28
1430/1/19هـ12999اليوم65التأمني الصحي عىل الفقراء29
1430/1/26هـ13006اليوم67فائدة30
1430/1/28هـ13008اليوم69مصلحة الزكاة والدخل وخيار الفصل31
1430/2/4هـ13013اليوم71مديرو مكانك حتمدي32
1430/2/11هـ13020اليوم72أوقفوا »الدرادع« عن شوارعنا32
1430/2/14هـ13023اليوم74نحن ... وجملس بلدينا33
1430/4/15هـ13024اليوم76إال.. األطباء يا وزير الصحة34
1430/2/18هـ13027اليوم78مــرة أخــرى..35
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1430/2/25هـ13034اليوم80بنك املقاولني36
1430/2/30هـ13039اليوم82عندما بكى سليامن القصيبي37
1430/7/21هـ13178اليوم84رحم اهلل الشيخ عبداهلل بن جربين38
1430/8/3هـ13499اجلزيرة86جامعة سدير .. كلنا أمل39
1430/9/6هـ13482اجلزيرة88جامعة حمافظة املجمعة ... حلم حتقق 40
1430/10/4هـ13249اليوم90العلم والتقنية يف جامعة امللك عبداهلل41

42
الدورة احلالية لغرفة الرشقية مميزة 
وبعض أعضاء املجلس اليعرفون 

موقع الغرفة
1430/10/23هـ13268اليوم92

43
نتصدى لكثري من القضايا املعيقة 

لرجال األعامل ونقدم املشكلة 
بداستها وحلول عملية للوزراء 

1430/10/24هـ13269اليوم94

السكن ما بني هيئة اإلسكان والصندوق 45
1429/2/23هـ12938اجلزيرة96العقاري 

1430/6/9هـ13396اجلزيرة99بنت الثامنني حتصل عىل درع التمّيز46

47

ملتقى عبداهلل بن حممد أبابطني 
يوجه الدعوة للشعراء والكتاب 

باملشاركة يف ندوة الدفاع عن 
رسول اهلل 

1430/6/9هـ13396اجلزيرة101

وزارة التعليم العايل ... وتلبية 48
1430/9/24هـ134500اجلزيرة102االحتياج

1430/12/24هـ13328اليوم104سلطان مرياث الندى49
1430/12/25هـ13329اليوم106رحم اهلل مريب األجيال50
1431/2/8هـ13631اجلزيرة108رمحك اهلل ... يا منرية51
1431/2/22هـ13385اليوم109يارب .. افتح عىل جملس الشورى52
1431/2/27هـاليوم111وماذا بعد االنتخابات با غرف ؟53
1431/3/5هـ13658اجلزيرة113البطون اجلائعة يا جملس الشورى54
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1431/3/16هـ13409اليوم115الفيصل خيطب55
1431/3/23هـ13416اليوم117ماذا نريد من جملس الشورى ؟56
1431/4/14هـ13437اليوم120زوبعة يف فنجان57
1431/4/16هـ13439اليوم1123 × 5 يا معايل الوزير58
1431/4/21هـ13704اجلزيرة125سلامن والعطاء املتجدد59
1431/6/25هـ13507اليوم126تعريفة هيئة الكهرباء وصناع البلد60
1432/7/9هـ13875اليوم129جملس الشورى .. ونسج العنكبوت61
1432/7/29هـ14155اجلزيرة131الروض املربع62
1432/8/23هـ13918اليوم132رسالة إىل أعضاء الغرف التجارية63
1432/9/12هـ14197اجلزيرة134أمري الرشقية يشكر عبداهلل البابطني65

األمري سلطان بن سلامن يشكر 66
1432/9/14هـ14199اجلزيرة135البابطني

1436/10/12هـ13966اليوم136اتركوه هلم67
1432/11/8هـ13991اليوم138عسى يف التأخري خرية68
1432/11/30هـ14013اليوم140مصاب وأي مصاب 69
1433/1/11هـ14053اليوم142جهيامن ..  واألمثال الشعبية70
1433/2/12هـ14344اجلزيرة144متفائلون71
1433/3/11هـالرياض146سمو ويل العهد يشكر عبداهلل أبابطني72
1433/3/28هـ14129اليوم147عبداهلل الغرشي فقيد جريدة البوم73

وثيقة عمرها 106 سنوات من 74
1433/5/2هـ14423اجلزيرة148امللك عبدالعزيز

1433/5/16هـ14176اليوم150سدير وعودة الفرع ألصله75
1433/5/22هـ14183اليوم153سوق اخلميس بالقطيف76
1433/6/11هـ  14201اليوم155افتح بابك أهيا املسئول77
1433/6/22هـ14212اليوم157أين تذهب اخلرجيات ؟78
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1433/8/29هـ14279اليوم159بيئات خصبة للفساد79
1433/7/1هـ14481اجلزيرة161ويلُّ أمرنا... ُأّمة يف قلب رجل80
1433/7/30هـ14510اجلزيرة163رحم اهلل األمري نايف81
1433/8/3هـ14513اجلزيرة165سلامن اخلربة .. واملقدرة82
1433/8/17هـ14267اليوم167الرهن العقاري .. أم رهن الرقاب83
1433/8/20هـ  14269اليوم169شاي .. عىل كورنيش جدة84
1433/8/23هـ14272اليوم171مياه األحساء حتت اخلطر85
1433/9/9هـ14548اجلزيرة173الوزير ... يعتذر86
1433/10/5هـ14574اجلزيرة175إقليم سدير ... وسنة اجلفاف87
1433/10/25هـ14334اليوم177مطار سدير اإلقليمي )  متى ؟  (88
1433/11/6هـ14344اليوم179ابن خزيم .. رجل فقدناه89
1433/11/8هـ14346اليوم181وثيقة عمرها مائة سنة90

وايل نجد وقائدها العمومي ... 91
1433/11/10هـ14608اجلزيرة183وثيقة عمرها مائة سنة

1433/11/27هـ  14364اليوم185ما أصعب الفراق يا خزان الدمام92

مدن سدير وحاجتها للطرق 93
1433/12/3هـ14631اجلزيرة187الزراعية

1433/12/25هـ14392اليوم189رسالة إىل أوباما اجلديد94
1434/1/15هـ14412اليوم191رحم اهلل مهندس البلديات95
1434/2/18هـ14444اليوم193رحم اهلل الشيخ سلطان العويد96
1434/2/18هـ14444اليوم195وماذا بعد امليزانية97
1434/3/2هـ14718اجلزيرة197وماذا بعد تشكيل جملس الشورى؟98
1434/3/6هـ14462اليوم199األمري حممد بن فهد كام عرفته99

1434/3/20هـ14736اجلزيرة201شهادات يفتح اهلل100
1434/3/29هـ14484اليوم203رفقًا بنا يا معايل وزير املالية101
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1434/4/17هـ451الرشق205املناطقية والفئوية كام نعرفها102
1434/4/28هـ14513اليوم207األحساء .. سلة الغذاء والفكر103
1434/5/2هـ14777اجلزيرة209قرية سدير العاملية104
1434/5/5هـ14519اليوم211شوارعنا التي النملكها105
1434/5/4هـ14779اجلزيرة213احلوار الوطني .. حيتاج إىل حوار106
1434/5/8هـ14522اليوم215مستشفى اخلرب والسبع العجاف107
1434/5/10هـ473الرشق217عقدة تفويض الصالحيات يف مصاحلنا108
1434/6/6هـ499الرشق219شكرًا يا دكتور يوسف اجلندان109
1434/6/9هـ14813اجلزيرة221أبرشوا ياملتقاعدين .. جاكم مهنا !110

اهليئة العليا لتطوير املنطقة الرشقية 111
1434/6/16هـ14560اليوم223وأمهيتها

1434/6/19هـ14823اجلزيرة225زيارات املسئولني وأمهيتها112
1434/6/26هـ14830اجلزيرة227رحم اهلل الشيخ صالح احلصني113
1434/7/1هـ14835اجلزيرة229رحم اهلل اخلال عبداهلل املايض114

جامعة األمري حممد بن فهد وقطف 115
1434/7/5هـ14839اجلزيرة231الثامر 

1434/7/7هـ14841اجلزيرة233صناعية سدير .. وأمل أهلها116
1434/7/17هـ14851اجلزيرة235مراكز املدن ... متى نغريِّ أسامءها؟117
1434/7/18هـ14592اليوم237أجر وعافية .. يا عقارات118
1434/8/7هـ14871اجلزيرة240نادي سدير األديب .. متى؟119
1434/8/19هـ14883اجلزيرة242األستاذ أمحد الدامغ .. أجر وعافية120
1434/8/29هـ14633اليوم244مرحبا يا رمضان121
1434/9/27هـ14921اجلزيرة246مدننا حبيسة النطاق العمراين122
1434/10/3هـ14665اليوم248عيدك مبارك يا أمرينا123
1434/10/8هـ14931اجلزيرة249ليس كل عمل مؤسسايت يصلح لنا124
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1434/10/26هـ14949اجلزيرة251رحم اهلل العم عبداهلل أبابطني125

مستخلصات املقاولني )) عض 126
1434/11/12هـ654الرشق253شليلك ((

1434/11/18هـ14971اجلزيرة255هكذا كان امللك عبدالعزيز مع شعبه127
1434/12/29هـ14982اجلزيرة257رحم اهلل اخلال محد املايض128

129
سد السبعني بروضة سدير )رسالة إىل 
صاحب السمو امللكي األمري سلطان 

بن سلامن(
1434/12/12هـ14994اجلزيرة259

1434/12/23هـ15005اجلزيرة261علب التحاليل الطبية130

131
املجمعات احلكومية )رسالة إىل 

صاحب السمو امللكي أمري منطقة 
الرياض( 

1435/1/7هـ15019اجلزيرة262

1435/2/17هـ15058اجلزيرة264رحم اهلل الشيخ نارص الشلفان132
1435/4/3هـ15103اجلزيرة265رحم اهلل الشيخ عبدالعزيز العسكر133
1435/4/4هـ14844اليوم266جائزة الفوزان لعامرة املساجد134
1435/4/12هـ  801الرشق268كفاح امرأة اسمها )) زهرة ((135

يف رحاب مدينة الذهب األبيض136
1435/4/22هـ811الرشق  270)) القصب ((

1435/4/23هـ15123اجلزيرة272يف األحساء .. التاريخ يعيد نفسه137
1435/5/4هـ822الرشق274طال انتظار مستشفى روضة سدير138
1435/5/10هـ15139اجلزيرة276أمن الوطن .. ومسؤوليتنا139
1435/5/11هـ15140اجلزيرة278روضة سدير وزيارة اخلري140
1435/6/1هـ15160اجلزيرة280لقاء مع األمري مقرن بن عبدالعزيز 141

هل يعقل أن تنسيق احلفريات 142
1435/6/13هـ15172اجلزيرة282تعطيل هلا؟ 

1435/7/1هـ14929اليوم284جملس الشورى يرفض مزايا القضاة143
1435/7/5هـ15193اجلزيرة286سوق الدرعية قبل 200 سنة144
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1435/7/6هـ15194اجلزيرة288رحم اهلل األديب واملؤرخ أمحد الدامغ145
1435/7/12هـ15200اجلزيرة290هنيئًا لنا بك ياولدي146

حوافز نظام اخلدمة املدنية .. هل من 147
1435/7/17هـ15205اجلزيرة292تعديل؟

التمويل اإلضايف من البنوك ورهن 148
1435/7/25هـ902الرشق294الرقاب

1435/7/25هـ15213اجلزيرة297جامعاتنا ومطلب التدريب149

اسرتاتيجية املياه يف اململكة وجملس 150
1435/7/30هـ15218اجلزيرة299الشورى

1436/8/1هـ908الرشق  302رحم اهلل الوزير الناصح151
1435/8/6هـ14964اليوم  304الفيصل بيننا152
1435/8/9هـ916الرشق  306املهندس سعد املقبل كام عرفته153

إىل جملسنا املوقر: راتب املتقاعد 154
1435/8/13هـ15231اجلزيرة307باألرقام

1435/8/19هـ15237اجلزيرة309املستخلصات وشجون املقاول156
1435/8/26هـ15244اجلزيرة311من توجيهات امللك عبدالعزيز رمحه اهلل157
1435/9/1هـ15249اجلزيرة313مشاركة أهل سدير يف حرب الدرعية158
1435/9/14هـ15002اليوم  315هيئة عليا لتطوير املنطقة الرشقية159

كتاب الشيخ البابطني مصدر فقهي 160
1435/9/22هـ15270اجلزيرة317وتارخيي

1435/11/5هـ15312اجلزيرة320امللك سعود يف ضيافة أهل سدير161
1435/11/19هـاجلزيرة322سدير يف عيون املؤرخني162
1435/12/4هـ15340اجلزيرة325تاريخ اسمه عبدالعزيز163
1435/12/18هـ15354اجلزيرة327اجلوهرة املايض وتكريم األحفاد164

الشيخ العامل والقايض عبدالرمحن بن 165
1435/12/25هـ15361اجلزيرة329عبداهلل أبابطني ) 1050هـ - 1121هـ (

1436/1/9هـ15375اجلزيرة331رحم اهلل عبداهلل املاجد )عبود(166
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1436/2/29هـ15424اجلزيرة333األمري أمحد والرعاية الكريمة167
1436/3/12هـ14537اجلزيرة337امللك فهد ونصف قرن من التميز168
1436/4/6هـ15460اجلزيرة339الفقيد الغايل169
1436/4/22هـ  15216اليوم341رحم اهلل املؤرخ العصيمي170

من رجاالت امللك عبدالعزيز 171
1436/4/26هـ15480اجلزيرة343األوفياء: حممد بن عبدالعزيز بن مايض

شذرات ومواجيز من حياة 172
1436/5/24هـ15508اجلزيرة347ومواقف امللك عبدالعزيز

1436/6/16هـ15529اجلزيرة350ذكريات مع امللك عبدالعزيز173
1436/7/18هـ15561اجلزيرة353سلامن سلمت يداك174

175

مؤسس مكتبة سدير الوثائقية 
يف حديث ساخن مع 

الوراق:أبابطني : حديث سمو 
املحافظ حمل التنفيذ بحول اهلل 

واملؤلفون يف سدير قليلون ولست 
بعيدًا عن املكتبة

1436/9/11هـ15613اجلزيرة355

1436/9/29هـ15371اليوم360محد الزامل ... الفقيد الغايل176

رحم اهلل فقيد العلم الشيخ 177
1437/3/10هـ15789اجلزيرة362عبدالرمحن بن محاد آل عمر

1437/4/6هـ15815اجلزيرة363امللك سلامن مؤرخًا178
1437/5/11هـ15850اجلزيرة365عندما دمعت عني الوزير179
1437/5/17هـ15856اجلزيرة367رحم اهلل عميد أرسة آل أبابطني180

الدولة السعودية الرابعة وسلامن 181
1437/6/7هـ15875اجلزيرة369قائدها

1437/6/11هـ15619اليوم371رحم اهلل الشيخ سليامن الرشيد182
1437/6/16هـ15884اجلزيرة373اللهم ارحم خايل عبدالعزيز بن مايض183
9/7/1437هـ15646اليوم375املاء يشكو184
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أنا والصحافة وربع قرن

اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

185
قرص آل مايض رشفه ملوك الدولة 
السعودية.. واألنموذج النجدي يف 

البناء والعامرة
10/7/1437هـ15907اجلزيرة377

21/7/1437هـ15918اجلزيرة380رؤيتنا 2030 مسؤوليتنا مجيعًا186
5/8/1437هـ15672اليوم382رحم اهلل الشيخ أمحد الرسيع187

مؤسس مكتبة املنطقة الرشقية 188
15/9/1437هـ15971اجلزيرة384الوثائقية يف حديث للوّراق

26/10/1437هـ15752اليوم390رحم اهلل الدكتور عبداهلل العسكر189
17/11/1437هـ15722اليوم392يف جملس األمري سعود190
16/5/1438هـ17766الرياض394مطار سدير اإلقليمي .. اهلدية الغالية191
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