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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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أرامكو وجامعة الملك فهد وبينهما غزل

ولقاؤهم  أرامكو  رشكة  إىل  اجلامعة  مدير  برئاسة  وفد  هبا  قام  التي  املجاملة  زيارة 
مع رئيس الرشكة خرب مجيل يف إطار الزيارات الودية، وكان بودي لو أن الزيارة كانت 
املجاورة  بحكم  ولو  اجلامعة  زار  رئيسها  برئاسة  أرامكو  من  وفًدا  أن  أي  عكسية؛ 
أربعني  قبل  أجله  من  اجلامعة  ُأنشئت  الذي  اهلدف  ذلك  الواحد،  واهلدف  والقرب 
سنة، إىل جانب أن اجلامعة متثل رصًحا علميًّا له مكانته العلمية الراقية، ورشكة أرامكو 
التخصص وهو  ذات  تقدير يف  أقل  إسهامات، وعىل  هلا  تكون  أن  رشكة جتارية جيب 
تكون  قد  وأبعاًدا  احتاملية  وأعطيتها  الزيارة  هلذه  نظرت  فإنني  لذا  وصناعته؛  البرتول 
موافقة ويرىض عنها البعض، لكنها بال شك قد تنبه اآلخرين إىل الدور املهم الذي إن 
الزيارة تفتح جماالت للتعاون وشد األزر، والذي  كان تقلص )كثرًيا(، فلربام أن هذه 
أتصوره أن اجلامعة عندما أنِشئت قبل أربعني سنة كانت توجهاهتا ما ال يقل عن ثامنني 
باملائة إىل الدراسات املتعلقة بالبرتول إنتاًجا وتصنيًعا وتكريًرا وتصديًرا، ولكن أتصور 
أن هذا الدور تقلَّص إىل ما نسبته عرشون باملائة، ودخلت ختصصات أخرى قد يكون 
بعضها مسانًدا، ولكن كان لنا األمل بالتخصص العميق يف أمور البرتول من بدايته إىل 

هنايته، وكنت أمتنى أن أكون سكرترًيا هلذا الوفد ألدون التايل: 

صحيفة اليوم
1424/05/19 هـ
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أن  الغالية  املطلوب من رشكتنا  فيها حال اجلامعة والدور  ر  إلقاء قصيدة أصوِّ  -1
جت  تقوم به جتاه اجلامعة، خصوًصا أن األخرية - وهذا ليس من باب املنة - قد خرَّ
املوظف  هتيئة  يف  سبًبا  وكانت  الرشكة،  يف  العمل  قادوا  الذين  املهندسني  من  الكثري 
تقدمها  التي  والدراسات  االستشارات  جانب  إىل  هذا  الرشكة،  الحتياج  املناسب 
بل  نفسه،  بالكاد يرصف عىل  الذي  اجلامعة  أبحاث  مركز  للرشكة من خالل  اجلامعة 
إذا تصورنا أن  املادي، وذلك  النقص  الدراسات واألبحاث بسبب  يتعثر كثري من  قد 
مركز األبحاث مطلوب منه أن يرصف عىل نفسه مع أنني ال أوافق عىل هذا املبدأ البعيد 
عن املنطقية والواقع، فاألبحاث وتطورها حيتاجان إىل مبالغ كبرية، وعليها - بعد اهلل 
ا إىل هذا اجلانب الذي قد  - االعتامد يف تطور البحث العلمي، ونحن بحاجة ماسة جدًّ
تغفله وزارة املالية، لذا فإن الرجاء - بعد اهلل - من أرامكو السعودية - وهي الرائدة - 
أن تتوىل مسؤولية الرصف عىل مركز األبحاث، وسوف يقوم بكفاءاته املتوافرة بخدمة 

قطاع البرتول وأبحاثه بشكل تعود فائدته عىل الرشكة، ومن ثم عىل الوطن.
2- لو فتشنا عن خرجيي اجلامعة والعاملني يف أرامكو لوجدنا أن معظمهم أصحاب 
أو  املدين  املهندس  منهم  فنجد  البرتول ومشتقاته،  ختصصات علمية خمتلفة عن علوم 
املعامري أو الكهربائي أو امليكانيكي، ورغم تقارب التخصص لكن ينبغي التعمق يف 
ختصصات علوم البرتول، وهو املطلوب من هذه اجلامعة أن تركز عليه وتعطيه أمهيته، 
ما  وهو  الدراسات،  هذه  ملثل  املالية  االعتامدات  بوجود  إال  للجامعة  ذلك  يتأيت  ولن 
ا ُيرصف لدراسات  نرجو من رشكة أرامكو أن هتتم به وجتعل هناك اعتامًدا ماليًّا خاصًّ
البرتول ومشتقاته، وأجزم بأن اجلامعة سوف توافق عىل ذلك، خصوًصا أنه حيقق أحد 

أهداف إنشائها. 
3- املالحظ أن أبناءنا الذين ال تقبلهم اجلامعة أكثر من املقبولني؛ وهذا راجع إىل 
رشوط اجلامعة والتي ال ختلو من القسوة، وقد يكون اجلانب املادي سبًبا لذلك، وهو 
ما حدا هبا إىل تقديم برامج يف احلاسب واإلدارة بمقابل يدفعه الطالب )حتى اجلامعة 
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ال ختلو من جتارة العلم( الذي نرجو أال تفقده األعداد اهلائلة من أبنائنا غري املقبولني 
الذين يصبحون عالة عىل أهليهم وجمتمعهم، فلو أن رشكة أرامكو قامت بإنشاء كليات 
ومراكز علمية متخصصة يف أعامل البرتول وصناعته، وأوجدت قاعدة صناعية بتوطني 
بتدريبهم وتدريسهم  البلد  هذه الصناعة، واستثمرت بعًضا من أمواهلا يف شباب هذا 
املناهج العلمية املتعلقة بصناعة البرتول؛ ألصبح لدينا جيل ماهر ومتقن هلذه الصناعة، 
ويف ذلك سد الحتياج أرامكو ومقاوليها والرشكات العاملة معها، كام كان ذلك سبًبا 

للقضاء عىل البطالة، وألوجدت جيال يرث هذه الصناعة ويورثها ملن يأيت بعده. 
وألن سبعني سنة يف عمر رشكة أرامكو كافية للحكم بأمهية هذا اجلانب وهو توطني 
قد  أنني  عىل  اجلامعة،  لوفد  رسمي«  غري  »سكرتري  مالحظات  فهذه  البرتول،  صناعة 
ألقيت عقايل وغرتيت عىل طاولة رئيس رشكة أرامكو، وال أعتقد إال أنه لن خييب الرجاء.
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بنزين فوق.. بنزين تحت

فقد   ،95 وأوكتني   91 أوكتني  بنزين  املسمى  مسألة  تفهم  مل  مثيل  تكون  أال  أرجو 
قرأت رشح معايل وزير البرتول تفسرًيا لقرار جملس الوزراء، ولكن لعل التضخم الذي 
أزعجني كان من كثرة السيارات أمام منزيل، فواحدة ألم العيال وأخرى للبنات، ولكل 
واحد من األوالد له سيارته، وحتى السائق له سيارة )للمقايض(، وأنا أخرًيا حرصت 
عىل سيارة »العراوي«، ولكن عبدالعزيز - اهلل يصلحه - رفض واشرتى يل سيارة صار 
شغيل كل يوم )تلميعها( و)سكبتها(، املهم نعود إىل موضوعنا، مل يعجبني وغريي كالم 

الوزير من عدة نواٍح:
الرخاء  بلد  يف  أننا  خصوًصا  السيارات،  وعوادم  البيئة  مسألة  عن  يتحدث  مل   -1
بألَفي  )قرنبع(  أهنا  لو  حتى  سيارة  يشرتي  أن  يستطيع  واحد  فكل  التملك،  وحرية 
هت البلد  ريال وهلا ما للسيارات )اجلخة( من مزايا مرورية وأسفلتية، فيكفي أهنا شوَّ
وأصبح لدينا أكرب وأكثر درادع يف الدنيا وأكرب أماكن تشليح، ويكفي أننا نملك حوايل 

ثامنية ماليني سيارة هذا غري التشليح.
ندفع  كنا  أننا  املرتفع رغم  إىل األوكتني  إىل مسألة عدم احلاجة  الوزارة  تنبهت   -2
التي دفعناها؟ كنت أمتنى لو أهنا أخذت  املبالغ  لذا َمن املسؤول عن  له بدون مقابل؛ 
بعني االعتبار عند وضع السعر اجلديد الوضع بعد ثالث سنوات، فحبذا لو أن الوزارة 

صحيفة اليوم
1424/05/23 هـ
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تنبهت إىل ربحية رشكة أرامكو وحمطات البنزين وأصحاب اخلزانات وعربات النقل 
السيارات  أن  ومعلوم   ،FOR – EXPORT السيارات  لصناع  مهلة  إعطاء  حتى  أو 
التصدير ختتلف عن رشوط  أمريكا وأوروبا واليابان من أجل  التي ختصصها مصانع 

والتزامات بلد املنشأ.
3- انتظرت أسبوعني ألجل معرفة ردة فعل بعض املواطنني جتاه هذا القرار املؤجل 
التطبيق، مع أن مسألة التأجيل ليس هلا رضورة، وكان باإلمكان معاجلة مشكلة أرامكو 
يف  التسعرية  إعالن  ثم  التسعرية،  تغيري  مع  ربطها  بدون  التخزين  ومسألة  واملحطات 
مشكلة  بحل  مكلفني  ولسنا  هم،  عىل  هم  بإضافة  يسمح  وقت  يف  لسنا  يعني  وقتها، 
أرامكو وغريها من جتار البنزين، املهم وجدت أن معظم املواطنني استهجن واستغرب 
هذا القرار، بل إن البعض أكد أن الوزارة أعطت نفسها مهلة السنوات الثالث لرتى 
ردة الفعل، وما دام أن اجليب مل يتأثر حتى اآلن فإن الوزارة لن تصل إىل رد املواطن لذا 
العائد  وكم  بنزين  جتارة  وقت  ليس  الوقت  البرتول:  وزارة  إىل  فهمسة  التنبيه،  وجب 
وطلب املساواة بالدول األخرى، دعونا يف مهوم ومشاركة وطننا الغايل، والذي ندعو 
يا  وباليش  نحورهم،  يف  األعداء  كيد  يرد  وأن  وسالمته  أمنه  حيفظ  أن  الكريم  العزيز 

بكبايش كالمك ها املرة ما هو مايش.
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المتفرجون على المحن

ـ بطالة بني أبناء الوطن اختلطت أرقامها بني العلو واالنخفاض.
ـ عدم قدرة الضامن االجتامعي واجلمعيات اخلريية عىل سد الرمق بأبسط األمور.

ـ تضخم مايل لدى جتارنا حتى أصبحوا من أغنى رجاالت العامل.
ـ أموال وطنية )عاقة( هربت من بالدي ليستفيد منها األجنبي.

تكاليف  ارتفاع  بسبب  الزواج  عىل  الشباب  إقبال  وعدم  الطالق  نسب  يف  زيادة  ـ 
املعيشة.

ـ جامعات ومعاهد وكليات أصبحت الواسطة لدهيا هي الشغل الشاغل لآلباء.
هذه  عن  يوميًّا  تتحدث  كلها  وندوات  ومؤمترات  ونرشات  ومقابالت  صحف  ـ 

املشاكل حتى تعودنا عليها وأصبحت من باب )فوت(.
فقدنا  هل  أنا.  ثم  أنا...  أنا...  أنا...  مههم:  ومستثمرون  وجتار  أعامل  رجال  ـ 
أمامنا واجًبا وطنيًّا،  النفس ونسينا أن  الغرية عىل وطننا وأصبحنا عبيًدا للامدة وهوى 
منه عضو - ولألسف اجلسم  اشتكى  إذا  الواحد  أمة كاجلسد  فنحن  دينيًّا؟  بل واجًبا 
االنتامء  وأين  النخوة؟  أين  والسهر.  باحلمى  اجلسد  سائر  له  تداعى   - يشتكي  بكامله 
أمة واحدة غنينا يعطف عىل فقرينا، بل ويشاركه يف رزقه  بأننا  واإلحساس والشعور 
وسكنه؟ هل من املعقول أن زكاة االستثامرات الوطنية يف اخلارج؟ أقول زكاة األموال 

صحيفة اليوم
1424/06/01 هـ



 13 

أنا والصحافة وربع قرن

الزكاة  أن  لو  أعتقد  أعداؤنا؟  منها  ويستفيد  أبنائنا  عىل  هبا  نبخل  الدفع  الواجبة  وهي 
فقط ُدفعت لفقرائنا لسدت العوز واحلاجة التي نعانيها ونقاسيها، ولو أن كل واحد منا 
جلس مع نفسه وسأهلا ماذا قدمت لوطني؟ هل أنا مواطن صالح التزم بدينه وبأخالق 
مدينتي؟ هل سامهت  ونظافة  املرور  نظام  دولته؟ هل حافظت عىل  بتعليامت  ثم  أمته 
يف تربع ولو بيشء بسيط من أجل إنشاء مدرسة أو مستشفى؟ وإذا كان اهلل قد أعطاين 
الكثري، فهل سامهت يف تربعي بإنشاء مدرسة أو مستشفى أو إعانة للجمعيات اخلريية؟ 
أال يكفي أن اهلل أعطاين عمًرا ومااًل ومل يبق إال الشكر وأن ُأعطِى مثلام ُأعطِيت، أعتقد 

أن أي واحد لو سأل نفسه هذه األسئلة الستطاع أن يضعها يف امليزان املناسب.
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بدعة التحقيق في قبول الطالب

اخلرب يقول: »التعليم العايل يشكل جلنة للتحقيق يف قبول الطالب، هناك تزوير يف 
م التزوير واملخالفة  اجلامعات والكليات، وستتم معاقبة املخالفني«. اخلرب كام ُيقرأ عمَّ
عىل مجيع اجلامعات والكليات باململكة، واملالقيف يقولون: )جت منك يا مسجد ما 
جت مني(، وآخر يقول: رب ضارة نافعة، وآخر يقول: يا رب كل سنة خرب مجيل مثل 

هذا.
يأخذ كل ذي حق  وأن  احلرص  تلبس عاممة  املعممة  األخبار  مثل هذه  أن  القصة 
مديري  يا  انبسطوا  قائاًل:  علق  شغل(  )فايض  متفرغ  شخص  باملجلس  وكان  حقه، 
اجلامعات، جاكم سبب وعذر لعدم القبول؛ ألن وزارتكم سوف حتقق معكم وتفرض 
عقوبات عىل املخالفني )يا ليل ما أطولك يا ليل(، يعني وقفوا الواسطات وزيدوا أعداد 
االمتحانات )الرامات(. أسند ظهره ومد رجله ورفع يديه وقال: يا ليتهم سموه )ران( 
بداًل من رام حتى ينطبق }بل ران عىل قلوهبم{، حتى الواسطة يف قبول عيالنا يريدون 
كليات  ندخلهم  الزم  إال  والبنات  هالعيالن  كومة  نودي  وين  عليكم  باهلل  توقيفها، 
وجامعات أهلية جتارية مادية، إحنا من وين نرصف عليهم؟ ما يكفي فاتورة الكهرباء 

صحيفة اليوم
1424/06/08 هـ
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نصبح عىل صورة  يوم  املاء؟ كل  فاتورة  من  يسرت  واهلل  العالج  والتليفون ومصاريف 
وزير املياه ومثل الذي يمهد لفاتورته، وما دام هاذي حال اجلامعات والكليات تزوير 
وخمالفات وحتقيقات وعقوبات، وهم النخبة ورجال املستقبل وأهل املشورة والرأي، 

وش حال بقية الدواي؟
هل القصة كلها مفربكة وستنتهي بمجرد انتهاء فرتة القبول وبدء الدراسة،؟ الظاهر 

أن مسألة القبول ولو بالواسطة أو أبعد من الواسطة حتتاج إىل فتوى املضطر.
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عندما يعترف الوزير

مشمولة  غري   %75 من  وأكثر  مياه،  شبكات  هبا  توجد  ال  باململكة  املساكن  ثلث 
أنحاء  تغطي  للمياه  شاملة  وطنية  خطة  وهناك  واحلل؟  الصحي.  الرصف  بخدمات 

اململكة وستكون هذه اخلطة مربوطة بربنامج زمني.
انتهى ترصيح الدكتور غازي القصيبي، ولعيل أطرح جتربة شخصية حيث عملت 
يف هذا القطاع سابًقا، فقد شبع املواطن من اخلطط، وهذا ديدن من سبقك من الوزراء، 
فضاع املواطن بني الربامج واخلطط، فنصحو عىل برنامج وننام عىل خطة حتى تنتهي 

فرتة هذا الوزير، ونحن نحلم ونعد النفس بليىل.
مستشاريك  بأن  وأجزم  املشكلة،  هذه  إهناء  نحو  وطموحك  رغبتك  مجيًعا  نعرف 
أال  نرجوه  الذي  األفضل، ولكن  أهنا  يعتقد  يقدمون لك مشورة وكل واحد  يوم  كل 
حتل علينا لعنة الكهرباء مرة ثانية، فدق أصبحت فاتورة الكهرباء أبغض ورقة يستلمها 
صاحب املنزل، وما ذكرته أو اعرتفت به ليس جديًدا أو جمهواًل، فهو معروف، ومجيع 
أعدته  الذي  الوطني  الربنامج  أو  اخلطة  أن  ويكفيك  به،  علم  لدهيم  وزارتك  منسويب 
البلديات »سابًقا« سوف يكلف حوايل سبعني بليون ريال، يعني سبعني بليون  وزارة 
ر يف هذا الربنامج؛ لذا - وأرجو املعذرة - احذر ما  )أستغفر اهلل لن أذكرها( عىل َمن فكَّ
م إليك من دراسات واقرتاحات ما دام أهنا من جيوب الناس، واعلم أن الكثري من  يقدَّ

صحيفة اليوم
1424/06/10 هـ
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ل هذا األمر بينام هو ينطوي عىل مشاكل إنسانية واجتامعية،  ن ويسهِّ »اخلرباء« سوف هيوِّ
وحتى سياسية نحن يف غنى عنها، وكام قيل: ما ال يدرك كله ال يرتك جله، فال تكن ممن 

ر هبا ومل يشكر عليها. تبنَّى هذه الربامج فذكَّ
وخذها جتربة إنسان عارص هذه املشكلة، فعليك اآلن وبدون تأخري طرح مشاريع 
عىل  الباب  وافتح  العريب،  واخلليج  األمحر  البحر  عىل  حتلية  حمطات  إلنشاء  استثامرية 
مرصاعيه جلميع الرشكات األجنبية، وأحذرك من الوطنية املشرتكة أو وكالء الرشكات 
األجنبية،  الرشكات  من  عدد  أكرب  مع  وسطاء  وبدون  مبارشة  االتصال  بل  األجنبية، 
وسوف  ذلك،  تستطيع  فلن  غدا  أما  املحطات،  هذه  بإنشاء  لك  مسموح  اليوم  وألن 
التكاليف  يقلل  سوف  الرشكات  بني  التنافس  وهذا  ذلك،  دون  دولية  منظامت  تقف 
ض فنرجو أن حتافظ عليها وأن تبقيها  عىل املواطن، أما املياه اجلوفية فألهنا ثروة ال تعوَّ

لألجيال القادمة.
كذلك ألنك معروف ومذكور بوطنيتك وحرصك عىل مصلحة بلدك أوقف هدر 
املياه يف مجيع املصانع والتربيد واستخراج النفط، وألزم هؤالء وغريهم باستخدام مياه 

الرصف الصحي املنقاة.
وأخرًيا ال يغرنك من يقول إن مخسة آالف أو عرشة آالف ريال ال تؤثر يف املواطن، 
فلديك ما ال يقل عن نصف املجتمع دخوهلم حمدودة، أقصد دخوهلم دون ثالثة آالف 
هييئ  سوف  مواطن  لكل   - وأعزها  اهلل  حفظها   - الدولة  تقدير  أن  شك  وال  ريال، 
إذا  تكفي  سوف   - اهلل  بإذن   - وهذه  الدولة،  ميزانية  من  مبالغ  اعتامد  نحو  اإلمكانية 

برجمت ونفذت يف أوقاهتا، املهم أن تبعد فكرة حتمل املواطن تكاليف إضافية.
وملوضوع التسعرية بحث آخر لعلنا ننرشه مستقباًل.
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أكبر كبسة وأكبر ساندويش

يف  يسجالن  ولربام  اململكة،  يف  صنعهام  تم  ساندويش  أكرب  وكذلك  كبسة  أكرب 
الشاطر  بني  قل  أو  والساندويش،  الكبسة  بني  ضعنا  لقد  العاملية،  جينيس  موسوعة 

واملشطور وبينهام طازج، ويف النهاية أكل ثم أكل وتنتهي احلكاية.
هل نحن شعب مهه ومهته األكل والتفنن يف تكبري الكروش وحلس املواعني؟ أم أن 
آخر موضات الفنون السياحية والتسويقية ولفت االنتباه والرتويح والنرش امليرس تأيت 
عن طريق البطون؟ أم أن القصة كام قالت سيديت: أقرب طريق إىل قلب الرجل معدته؟ 
أم أن الكرم العريب املشهور هو الذي قادنا إىل أن ننفق نصف ميزانية بيوتنا يف صناديق 
ثنا بيئتنا وحرمنا املحتاج من أبناء هذه األمة، بل األخطر هو  القاممة؛ فخرسنا املال ولوَّ

أننا أصبحنا يف حكم املرسفني، أعاذنا اهلل أن خيرجنا من حمبته.
رشوط  من  فإنه  والزبائن،  السياح  وجلب  النفس  عن  الرتويح  جمال  يف  دمنا  وما 
الضيافة أن نأكل من هذا القدر، وأن تعمل لنا ساندويشات ملدة ثالثة أيام بلياليها، عند 
ذلك فعاًل حيق للمبدعني يف هذه الكبسات الشكر والثناء عىل حسن الضيافة، وطبًعا 
هذا  قبول  من  لدينا  مانع  ال  لذا  االحتفال؛  مقيمي  عىل  ا  جدًّ مكلًفا  يكون  سوف  هذا 
احلال  احلامتي، كذلك  الكرم  هلذا  رمًزا  يصبح  املدينة حتى  القدر ووضعه عىل مدخل 
أن يعمل جمسم للسندويش ويوضع يف مدخل املدينة دلياًل عىل الكرم »العروأورويب«، 

صحيفة اليوم
1424/06/17 هـ
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ألن الفارق كبري بني كبسة العرب وساندويش الغرب، والعرض اآلخر أن تقام أنشطة 
إنسانية أثناء تقديم الكبسة وأكل السندويش يكون هدفها التذكري بأن هناك إخوانا لنا 

هلم حق أكل الكبسة والسندويش، ولن تصلهم إال بتقديم ما جتود به النفس.
وإن  بعضه(،  )زي  الوضع  ألن  االحتفاالت؛  هذه  مثل  يقيم  من  يالم  ال  أحياًنا 
استمعت إىل األخبار فلن جتد إال قاتاًل أو مقتواًل أو قصًفا أو اعتداء وإهانة للمسلمني 

وللعرب.
فقد  للعلوم،  وتلقيهم  حياهتم  وأسلوب  أبنائنا  يف  التأثري  هو  ذلك  من  واألخطر 
العرب  كبسة  بني  ضاعوا  فعاًل  فهم  املفاهيم،  من  كثري  لدهيم  واختلطت  اختلفت 

وهامبورجر الغرب.
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مبروك جالك قبول

الناس يستبرشون باملولود اجلديد أو الزواج فيقال: )مربوك جالك ولد، ومربوك 
العروسة(، أما أن يبارك اآلباء واألمهات والشباب والشابات بعضهم لبعض بمناسبة 
للحارض  وتفكري  وقفات  إىل  حيتاج  حقيقة  فأمر  الكليات  أو  اجلامعات  يف  القبول 
العظة  نأخذ  املايض  من  ولكن  العقل،  يف  نقص  فيه  فالتفكري  املايض  أما  واملستقبل، 
والتفكري للمستقبل، وألننا مل نستفد من املايض؛ فحالنا هذه هلا سنون عديدة، وال ندري 
السكانية  والزيادة  التعليم  سياسة  توقعات  غياب  أم  السليم  التخطيط  غياب  هو  هل 
أو  امللونة  الشاشة  عىل  نر  مل   - وتفاقمها  األزمة  هذه  ظل  ويف   - أننا  ويؤسفنا  اهلائلة، 
الراديو أو حتى الصحف أحد املسؤولني يطمئننا بأن األزمة انتهت ولن تتكرر السنة 
القادمة، أال تالحظون أن إجازاتنا السنوية أصاهبا )النكد( واهلم والغم بسبب عدم قبول 
أوالدنا، بل ولألسف دفق ماء الوجه يف الواسطات، ومثلام يقال: )من ليس له واسطة 
مثل النخلة املاصطة(، ليسـأل القارئ الكريم الذي صادف هذه املشكلة كم وكم طلب 
من الشفاعات من أجل مستقبل فلذة كبده؟ وملاذا نستمر يف هذه املعاناة، خصوًصا أن 
الكثري من أبناء هذا الشعب الكريم غري قادر عىل تدريس أوالده يف اجلامعات األهلية 
أو تدريسهم يف اخلارج؟ وملاذا هذا الكم اهلائل من )فروخ الثانوية املعطلة( ومعظمهم 
من اآلداب والتاريخ واجلغرافيا؟ لن أطيل عليكم فاملساحة املحددة )املفروضة عيّل( 

صحيفة اليوم
1424/06/24 هـ
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قليلة، لذا أقرتح اآليت:
أواًل: باعتبار أننا بلد برتويل يعني أن 90% من دخلنا من البرتول، فالواجب توجيه 
سياسة التعليم بنفس النسبة إىل العلوم البرتولية، أقصد توطني صناعة البرتول، وبشكل 
بقيمة  بقيمة 28 دوالًرا ونستورده  البرتول  برميل  أن نصدر  املعقول  أوضح ليس من 
ونريد  السعودية.  أرامكو  رشكة  مع  سنة  سبعني  جتربة  ويكفي  وأكثر،  دوالًرا   280
توجيه أوالدنا من املتوسطة إىل التخصص يف صناعة البرتول، وليكن دبلوًما أو أعىل 

من الدبلوم، املهم هو توطني هذه الصناعة وجعلها إرًثا يتداوله األحفاد.
ثانًيا: أقرتح انتخاب اثنني من كل جامعة وكلية ومعهد تدريب ويقومون بتكوين 
يدفعه  ريال  مبلغ 1000  مقابل  واملعاهد  والكليات  للجامعات  القبول  تنسيق  مكتب 
ويل أمر الطالب، ويكفيه عناء البحث وتقديم ملفات ابنه لدى اجلامعات والكليات، 
واملكتب عن طريق احلاسب اآليل ومعرفته يتوىل هذه املهمة مقابل مكافأة هلذا املكتب.

ثالًثا: إيقاف بدعة ما يسمى )رام 1( أو )رام 2(، هذه البدعة التي أصبحت شؤًما 
فهي  أحدثها،  من  خرًيا  جزى  وال  اهلل  بارك  فال  والكفاءة،  لإلبداع  وقتاًل  أبنائنا  عىل 
ليست مقياًسا لقدرة الطالب وال مستواه الثقايف، بل هي سبب حلرمانه من التعليم، وما 

أصعب أن نفقد شاًبا بسبب هذا )الرام( البغيض.
ختاًما أرجو أن نلتقي السنة القادمة بإذن اهلل وكلنا أمل أن نقول مربوك جاء القبول 

لكل أوالدنا وبناتنا )وبالش مرمطة يا تعليم(.
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أم الفواتير 1-2

كلمة »أم« عزيزة عىل النفس، وأول ما تبدو للذهن العاطفة، املحبة، الرأفة، احلنية، 
الرش،  اخلبث،  داللة  وحيمل  الكريم  اللفظ  هبذا  يلعب  أخرى  أحيان  ويف  التسامح، 
احلرب، الفقر، اهلم، واليوم حديثنا عن هذه األم وضعها حيثام شئت، فكل يغنِّي عىل 
لياله، أما أنا فحديثي عن هذه األم التي تكهرب من ملسها، فلها تأثري يف جيبه وميزانيته، 
بل إهنا سبب لنكده طوال الشهر، وازداد األمل عندما وجدت امرأة أمام املسجد وهي 
الكهرباء إىل  فاتورة  السن يقدم  الكهرباء، وآخر كبري  فاتورة  بتسديد  تطلب اإلحسان 
اجلمعية اخلريية بطلب املساعدة، وعندما سألته: يا عم خفف من االستهالك. رد عيّل 
مكيف،  هلن  البنات  هالعيالن،  كومة  أودي  وين  وليدي  يا  وأسى:  حزن  كلها  بنربة 
واألوالد هلم مكيف، وأنا والعجوز لنا مكيف، وألن العجوز ما عاد فيها حيل وجاها 
جلطة نومت شقها األيرس اضطررت إىل أن أحرض هلا خادمة، وطبًعا تبي مكيف، وكل 
الديرة وأنا ما عندي هم إال مالحق  هاملكيفات درادع توحي قرقعتها، وأنت يف آخر 

املكيفات واللمبات، املهم أنت تبي تساعدين وال اقلب وجهك.
ما ألومك يا عم يا حالالة عىل فيود الكهرب لو يسمعون ما قلته، يا ليتهم يزورون 

القرى واهلجر ويدخلون منازل الفقراء، صحيح أننا عندنا فقراء الكهرباء.
يزيد عىل 5% من  الكهرباء عندما  إن معدل استهالك  تقول وكالة »إكسبكتيشن«   

صحيفة اليوم
1424/06/29 هـ
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تدرس  وعلها  املسؤولة،  الرشكة  تركيبة  يف  خلاًل  هناك  فإن  املتوسط  الشهري  الدخل 
الغايل 3000  بوطننا  الفرد  متوسط دخل  أن  فرضنا  فلو  وتراجع حساباهتا،  ومتحص 
ا، )أبصم بالعرشة( أن  الفاتورة جيب أال تزيد عىل 150 ريااًل شهريًّ ريال شهريا، فإن 
املعدل أكثر من 20% من الدخل يذهب للكهرباء، ال أحد ينكر اجلهود املبذولة، ولكن 
حدث،  ما  وهذا  بالفشل،  عليها  فاحكم  اجليب  أجهدت  إذا  فإهنا  اجلهود  كانت  مهام 
فإن الدخول الشهرية ثابتة لسنوات، ولكن فاتورة الكهرباء تزداد بمعدل زيادة أفراد 

األرسة.
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 أم الفواتير 2-2

وحتى يستفاد مما نقوله فال بد من طرح بعض األفكار.
بالرضورة  وليس  واحدة،  كهرباء  رشكة  لدينا  يكون  أن  بالرضورة  ليس  أواًل: 
كيفام  األسعار  يف  تتحكم  أن  بالرضورة  وليس  معينة،  وزارة  مسؤولية  حتت  تكون  أن 
يف  سواء  املنافسة،  يف  لتدخل  واألجنبية  الوطنية  للرشكات  املجال  لنرتك  بل  شاءت، 
استهالك الكهرباء املنزلية أو الزراعية أو الصناعية، وال جيب أن نحكم عىل اآلخرين 

بالفشل ما دمنا مل نجرب.
الرشكات  أن  ومعلوم  العاملية،  التجارة  منظمة  يف  الدخول  يف  نرغب  ألننا  ثانًيا: 
األجنبية لن تقدم عىل العمل يف بالدنا ما دامت هذه أسعار الكهرباء، وال نريد أن نحرم 
عن  البحث  حبذا  يا  لذا  الفاتورة؛  هذه  بسبب  واملنافسة  العاملية  التقنية  من  االستفادة 

البدائل املناسبة.
ثالًثا: بالدنا - بحمد اهلل ثم بالرعاية والتوجيه من حكومة اململكة - فتحت املجال 
ألي موضوع فيه مصلحة املواطن أواًل، وبالدنا - بحمد اهلل - تنعم بمقومات صناعة 
الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية أو البرتول والغاز أو البحار والتحلية، وهذه نعم من 

اهلل جيب أن نطرحها لالستثامر.
رابًعا: أالحظ - وأرجو أن أكون خمطًئا - أن رشكة الكهرباء اعتربت نفسها فندًقا 

صحيفة اليوم
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درجة خامسة، سواء باملباين والتجهيزات أو الرواتب والسيارات، وكل هذه املصاريف 
عىل ظهورنا ضمن ما ندفعه لكم؛ لذا مطلوب دراسة اهلندسة القيمية وعرص التكاليف 

وشد األحزمة »الكهربائية«.
خامًسا: ما أمجل أن تنسق وزارة الكهرباء مع البلديات يف منع إعطاء تراخيص البناء 
املكيفات  تصنيع  أو  استرياد  عدم  احلال  وكذلك  احلرارية،  العوازل  وجود  برشط  إال 
الرشكات  يف  جتربة  لنا  بأن  العزيزة  رشكتنا  تذكري  أود  وأخرًيا  العايل،  الضغط  ذات 
الوطنية، وهي عىل ضعفها وضعف إمكاناهتا مل تصل فاتورة االستهالك نسبة 5%، فهل 
نعقد اتفاًقا »مدفوًعا مقدًما« عىل أن تأخذ رشكة الكهرباء 10% وليس 5% من دخولنا 

الشهرية مقابل الوفاء هبذه الفاتورة.
واهلل املوفق
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عولمة بدون.. عولمة

بإذن اهلل  الدويل ومكانتها االقتصادية سوف تدخل -  بثقلها ووزهنا  الغالية  بالدنا 
فيه  يبحر  أن  يستطيع  وال  له،  هناية  ال  حميط  املنظمة  وهذه  العاملية،  التجارة  منظمة   -
إال من أعطاه اهلل القدرة، وسوف يواجه أعاصري ورياًحا ال تبقي وال تذر، وكام يقال 
سوف يكون البقاء لألصلح، وألن مسألة االشرتاك من عدمه أمر خيضع لتقدير الدولة 
ُتقِدم عىل يشء إال وفيه املصلحة لشعبها واألخرية هي بيت  - أعزها اهلل - وهي لن 
هي  ما  ومعرفة  العلم  باالستعداد  وأقصد  استعداد،  عىل  وشعبنا  جتارنا  فهل  القصيد، 
هذه »العوملة«؟ كيف نشأت؟ وملاذا نشأت؟ وما دورها عندما تنضم الدول إىل ملفها؟

وأساتذة  الرشكات  مديري  وكبار  الغرف  ورؤساء  التجارة  وزير  عىل  أمتنى  كنت 
االقتصاد وبيوت اخلربة، حتى لو استعنّا باألجانب ليرشحوا لنا ما جيب علينا أن نفعله 
أمام هذا »املخلوق اجلديد«، فحسب ما أراه أن الصحف والتلفاز مل تعطيا هذا املوضوع 
أمهيته واعُترب ضمن األخبار العادية، وهذه مشكلة أخرى، فاألخبار أحياًنا عندنا )زي 
واملستفيد،  العالقة  للمواطن، وهو صاحب  املسؤول ليرشح  يأيت دور  بعضها(، وهنا 

وكذلك املترضر من هذه العوملة.
واملزارع،  والصانع  التاجر  فيه  يشرتك  األنظمة  كل  يغري  سوف  الذي  النظام  هذا 
وال  تتأثر  سوف  كلها  والتقاليد،  والعادات  والرقابية  واملالية  التجارية  األنظمة  وحتى 

صحيفة اليوم
1424/07/08 هـ
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نريد التغيري إال إىل األصلح وضمن معطياتنا وقدراتنا وثقافتنا االقتصادية، كام ال نريد 
أن نفاجأ هبذا النظام وليس معنا السالح املعريف والقدرة العلمية والعملية للمواجهة.

وفق  وتعددها  وتنوعها  التجارة  حرية  عىل  دتنا  عوَّ الغالية  بالدنا  أن  يعلم  والكل 
معايري وأنظمة تصب يف صالح املواطن والتاجر، ومل تؤخذ عليه أي رسوم أو رضائب 
أو توضع أمامه أي معوقات، أو حتى مل يوجد لدينا أي نظام حيد من هذه احلرية التجارية 

كام هو معمول به يف معظم دول العامل.
لكن أن نفاجأ هبذا الغول اخلطري، فال شك أنه سوف يكون له أثره، لذا يا حبذا لو 
أن أهل االختصاص يف التجارة والصناعة والزراعة والغرفة التجارية أعطوا بعًضا من 

وقتهم لرشح مسألة دخولنا منظمة التجارة العاملية ومعرفة ما لنا وما علينا أن نقوم به.
واهلل املوفق ،،،
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وانتهت األجازة

مضت اإلجازة رسيعة والكل يتمنى لو استمرت أو طالت مدهتا، ومع اإلجازة تغري 
أسلوب احلياة اليومي، والغريب أن هذا حيدث يف بالد اخلليج فقط؛ فالنهار نوم والليل 
سهر، لذا فإن هذا التغري يف احلياة اليومية يؤثر عكًسا يف كامل أفراد األرسة ومعه ما ال 

يقل عن األسبوع األول من الدراسة أيًضا الذي ُيعّد يف حكم الضائع.
عدد  كم  تعرف  بحيث  اإلجازة  أحداث  ترصد  جهات  هناك  أن  لو  أمتنى  كنت 
الذين سافروا خارج البالد للسياحة، ومقدار اخلسارة لو أن هؤالء ُهيئت هلم الفرصة 
للسياحة الداخلية، كذلك نسب الزيادة يف السياحة الداخلية ومقدار املكاسب الوطنية 
ومدى تأثري النشاطات السياحية واملناسبات التي أقامتها بعض املدن باململكة بحيث 

جلبت واستحوذت عىل أكرب عدد من السياح.
أيًضا جهة الرصد مطلوب منها إيضاح ما جيب عمله خالل السنوات القادمة، سواء 
جلب  يف  تأثريها  هلا  معينة  نشاطات  عىل  الرتكيز  أو  الفندقي،  أو  السياحي  النشاط  يف 
اقرتاحاهتم  السياح من داخل وخارج بالدنا ومعرفة  ثم عمل مقابالت مع  السياحة، 
الشباب واالستفادة من اإلجازة، هل االستفادة من  ثم  تعديلها،  يرون  التي  واألمور 
ذهبت  اإلجازة  أن  أم  الشباب؟  توقعات  أعطت  اجلامعية  والرحالت  الصيفية  املراكز 
إعالمي  تركيز  هناك  كان  هل  منها؟  نفع  ال  أمور  عىل  الليل  يف  وسهًرا  النهار  يف  نوًما 

صحيفة اليوم
1424/07/15 هـ
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ذات  اإلجازة  تكون  حتى  الشباب  متطلبات  وما  اإلجازة؟  من  االستفادة  وثقايف عىل 
فائدة وجدوى.

ربام أن البعض كان يرغب يف أن تستمر اجلامعات والكليات يف العمل وأخذ دروس 
السياحية  النشاطات  التخرج واستغالل الوقت، ولربام أن  إضافية تفيد يف زيادة نسبة 
التي قامت هبا بعض املدن وأثبتت نجاحها تأخذ صفة االستمرارية بحيث هتيئ املباين 
واالستعدادات بشكل أكثر تنظياًم واستثامًرا، فلعل مثل ذلك يستفاد منه طوال السنة، 
خصوًصا أن اإلجازات يف بالدنا تسمح ملثل هذه النشاطات بأخذ صفة االستمرار. ثم 
يشء آخر ومهم: هل جلسنا مع أوالدنا وعرفنا ظروفهم وتفكريهم وأصبحنا أكثر قرًبا 

من مشاكلهم وعاجلنا بل وشاركناهم يف طموحاهتم وآرائهم؟
أمور كثرية حتتاج إىل رصد... فأين الراصد؟
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حديث المجالس
اليوم الوطني ومآثره

لدينا  إسالمية  كأمة  ونحن  ورجال،  وتاريخ  مآثر  من  به  تفخر  ما  لدهيا  األمم  كل 
الكثري والكثري من هذا التاريخ العظيم، وكل حدث له زمانه ورجاله، وهؤالء بمقدار 
ما قدموا لدينهم ووطنهم وشعبهم حق لنا أن نفاخر هبم، بل ونستفيد من نتائج أعامهلم، 
وأتصور أن مائة سنة من فتح الرياض ثم من توحيد اململكة العربية السعودية عىل يدي 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل - أسكنه اهلل فسيح جناته - ورجاله املخلصني 
وإن  األمة،  هذه  بتكوين  علينا  اهلل  ل  تفضَّ الواحد،  واهلدف  بالعقيدة  مجيًعا  ومتسكهم 

عرشات السنني كافية للحكم بسالمة املنهج وإخالص النية خلدمة الدين ثم الوطن.
وال هيمنا ما قد حيدث بني فرتة وأخرى، فهذه من طبيعة احلياة وال خيلو بلد يف الدنيا 
العمل،  لصحة  مقياًسا  الرشع  وتطبيق  واألمن  االستقرار  يبقى  ولكن  املنغصات،  من 
وهذا - بحمد اهلل - ما سارت عليه دولتنا منذ تأسيسها حتى اآلن، وبإذن اهلل سوف 
تستمر ما دامت هذه اللحمة بني الدولة واملواطن، ويبقى أن لكل جهة مسؤولية مهمة 
تضطلع هبا، أال وهي تعزيز هذه الثقة واستمراريتها، فالدولة بكامل أجهزهتا تقوم بدور 
الراعي األمني عىل هذا الشعب الويف، ترعاه يف علمه وصحته وأمنه وسالمته وتبعده 
عن كل ما له تأثري يف دخله ومصاريفه، كام أهنا مسؤولة عن تسهيل أموره ومعامالته 
الروتيني اململ، واملواطن عليه مسؤولية عامة أال وهي احلفاظ  التعقيد  واالبتعاد عن 

صحيفة اليوم
1424/07/29 هـ
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عىل مقومات األمن والتكاتف مع حكومته ليزداد التقارب والوالء والبعد عن املشاكل 
التي ال تنفعه وال تنفع جمتمعه، كام أن املوروث التارخيي والتآزر بني املواطن وحكومته 
جيب أن نحافظ عليه، ويتجىل ذلك يف أمور كثرية، سواء يف تقديم املساعدات اخلريية 
أو النصح اهلادىء لكل ما له تأثري يف سالمة الوطن، وأعتقد أن النهج الذي تسري عليه 
هي  موظف  أصغر  حتى  الرشيفني  احلرمني  خادم  من  بدًءا   - اهلل  حفظها   - حكومتنا 
الدنيا، ونحن - بحمد  التي قد تكون معدومة يف كثري من بالد  الباب املفتوح  سياسة 
اهلل - ننعم هبا، هي سياسة سارت عليها هذه الدولة منذ تأسيسها قبل مئات السنني، 
ومل تأت من فراغ؛ بل ألننا أمة واحدة جيمعها هدف واحد وطريق واحد، فحق علينا 

أن نحافظ عليه.
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ملتقى عبداهلل البابطين الثقافي يقيم أمسية شعرية

بمناسبة اليوم الوطني

شعرية  أمسية  سيقيم  الثقايف  البابطني  ملتقى  أن  أبابطني  حممد  بن  عبداهلل  أوضح 
يقوم كل  بروضة سدير،  امللتقى  مقر  العشاء وذلك يف  بعد صالة  القادم  األربعاء  يوم 
من الشاعر أمحد النارص الشايع والشاعر احلميدي احلريب بإلقاء قصائد بمناسبة اليوم 
سوف  الشعبي  بالشعر  واملهتمني  واألدباء  الشعراء  من  العديد  هناك  أن  كام  الوطني، 

حيرضون هذه األمسية.
وأشار حممد البابطني إىل أن هذه املناسبة الوطنية الغالية هلا أثرها يف نفوس املواطنني 
البلد األمني، وألن امللك عبدالعزيز ورجاله - رمحهم اهلل  باعتبارها حتمل تارخًيا هلذا 
مجيًعا - ساروا عىل هنج الرشيعة واملواطنة، واستمر ذلك إىل يومنا هذا، وإن شاء اهلل 
سوف يستمر ما دام أن هذه األمة متامسكة وحمافظة عىل دينها وأصالتها والتقاء اهلدف 
واألدب  العلوم  يف  عديدة  مشاركات  له  امللتقى  هذا  أن  إىل  البابطني  وأشار  الواحد. 
والشعر واملناسبات احلكومية، كام أنه بجانب قيامه هبذه النشاطات فقد أتيحت الفرصة 

إلقامة أي نشاط حكومي ضمن معطيات هذا امللتقى.

صحيفة اليوم
1424/08/02 هـ
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حديث المجالس

الهرم المقلوب

اهليئات التعليمية عندنا تبذل اجلهد من أجل ارتقاء وتقدم العملية التعليمية، وتسري 
املناسبة  املناسبة، ولكن قياس هذه  وفق خطط ومنهج اختذته وفق معطيات رأت أهنا 
نظر  هذا من وجهة  املحيل،  السوق  احتياج  أمهها  من  وأتصور  كثرية  أمور  يعتمد عىل 

اقتصادية واجتامعية ختدم كال الطرفني. 
نسبة  ازدياد  هو  احلاصل  أن   - مصيب  غري  أكون  أن  وأرجو   - يل  يظهر  والذي 
العاطلني عن العمل، والسبب الرئيس يعود إىل نوعية التخصص والدراسة التي أمىض 
هذا الطالب أو الطالبة عمره فيها »بدون فائدة«، وال أعتقد أن الكليات أو اجلامعات 
األهلية »التجارية« سوف حتل هذه املشكلة الوطنية املهمة واحلساسة والتي هلا عواقبها 
الوخيمة ما مل تتخذ إجراءات رسيعة وعاجلة لوقف هذا اهلرم املقلوب، ففي آخر مقابلة 
مع مديري التعليم باململكة سمعنا أن لدينا مخسة ماليني طالب وطالبة، ولو قسمنا هذا 
العدد عىل االبتدائية واملتوسطة والثانوية وأخذنا 5% لطلبة الثانوية ألصبح لدينا معدل 
تتالءم  التي  الدراسات  ويريدون  اجلامعات  يف  هلم  مقاعد  يريدون  طالب  ألف   250
هذه  وأمام  املتزايدة؟  األعداد  هذه  الستقبال  استعدادنا  عملنا  فهل  السوق،  واحتياج 

املشكلة أطرح بعًضا من األفكار حسب اجلهد واملعرفة:
البرشية  املوارد  البرتول يتجاوز 80%، فال بد أن تكون  أواًل: ما دام أن دخلنا من 

صحيفة اليوم
1424/08/07 هـ
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الوطنية العاملة يف هذا القطاع تستحوذ عىل أكرب نسبة من اخلرجيني، ويعني ذلك أن تقوم 
رشكة أرامكو السعودية بتبنِّي العملية التعليمية بام ال يقل عن 50% من مستخرجات 
احتياجها  تناسب  علمية  وكليات  تقنية  ومعاهد  تدريب  مراكز  بفتح  وذلك  التعليم، 

سواء يف اإلدارة أو التسويق.
ثانًيا: تلزم رشكة سابك بفتح ودعم مراكز التعليم املهني واستحواذ أكرب عدد من 
خرجيي املتوسطة وفق خطة تساير احتياجها، وما يرتتب عىل ذلك من احتياج السوق 
املحيل، وكذلك رشكة الكهرباء واملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية واملؤسسة العامة 

للتحلية، ومجيع املؤسسات ذات الطابع التدريبي. 
ثالًثا: دعم هيئة املوارد البرشية وحتديث معطياهتا أواًل بأول، وأن تغري منهجية العمل 
التأهييل لدهيا، فهي ليست خزانة مالية توزع أمواهلا عىل مراكز التدريب، بل جيب أن 

تكون هي من يقوم هبذا العمل، وهذه هي املرتكزات العلمية املستقبلية الصحيحة.
الثانوية لألقسام  رابًعا: كم كنت أمتنى لو أن وزارة الرتبية والتعليم أقفلت أبواب 
لت هذا القسم إىل مراكز مهنية وتقنية ونسقت  األدبية ولو خلمس سنوات قادمة، وحوَّ
التدريب  ونوع  احتياج  وحددت  والصناعة،  التجارة  ووزارة  التجارية  الغرف  مع 
أن  فيبقى  العمل  هلذا  إضافية  التزامات  هناك  إن  قيل  وإن  املحيل،  للسوق  املطلوب 
نحصل ولو عىل نسبة ليست بالرضورة 5% من إعداد املنتسبني للثانوية، فإن 1% تعطينا 

50 ألف مهني وفني.
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المنتدى االقتصادي في عيون المراقب

أن  املراقب  يستطيع  السابقة  والندوات  واملنتديات  املؤمترات  استطالع  خالل  من 
يضع بعًضا من التصورات التي حتتمل الصحة واخلطأ ولكنها )عيون املالقيف( الذين 

ال يسلم منهم أحد.
هذه  أورد  األخري  وال  األول  هو  ليس  والذي  االقتصادي  الرياض  منتدى  وأمام 

املالحظات:
أواًل: هل قمنا بوضع جلان تنفيذية للمؤمترات السابقة حتى أوصلتنا إىل عقد هذا املؤمتر 

أقصد: ما مصري املؤمترات السابقة؟ واإلجابة عن هذا السؤال حتدد أمهية هذا املنتدى.
ثانًيا: هل هذا املنتدى سوف يأخذ طابع املنتديات السابقة أم أنه سوف ينشئ جلنة تنفيذية 

دائمة ألخذ التوصيات بعني اجلد والتطبيق حتى نقول فعاًل إننا استفدنا من هذا املنتدى.
ثالًثا: ال أعلم ملاذا أغفل هذا املنتدى قضية انضاممنا إىل منظمة التجارة العاملية أم أن 

هذه األخرية أتت متأخرة ومل يمكن إضافتها إىل جدول األعامل.
رابًعا: إن حماور هذا املنتدى شملت مجيع مشاكلنا من خدمات ونظم وموارد برشية، 
عىل  اقترص  لو  أنه  أم  للبالد؟  املتطلبات  من  اهلائل  الزخم  هذا  املنتدى  هذا  يتحمل  فهل 
الثالث وهو األهم - املوارد البرشية - ألمكن حرص املشكلة ومناقشتها بشكل أوسع ألهنا 
املشكلة األساسية يف بالدنا، وما أصدق املثل الشعبي الذي يقول )من بغاه كله خاله كله(.

صحيفة اليوم
1424/08/12 هـ
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يف  ترصحياهتم  فعناوين  التجارية،  الغرف  رؤساء  عيّل  يغضب  أال  أرجو  خامًسا: 
الصحف تبعدهم عن أن يكون قد تم اختيارهم من جتار كل منطقة؟

سادًسا: إن الصور املنشورة هي نفسها التي تتكرر يف املؤمترات السابقة، وهى نفسها 
- لألسف الشديد - التي أعطت ترصحيات ووعوًدا ذهبت أدراج الرياح، أقصد نريد 

وجوها جديدة متثل صغار التجار، أما الكبار فنريدهم أن يرتاحوا قلياًل.
رجال  كبار  استحوذ  عندما  وتضاعفت  نحن  داخلنا  من  نشأت  املشكلة  سابًعا: 
املشاركة  منها  املقصود  كان  وتسهيالت  قروض  من  البلد  هذا  معطيات  عىل  األعامل 

اجلامعية، ولكنها أصبحت فردية وأثرت يف إمجايل املواطنني.
ثامنًا: كنت أمتنى لو تم وضع مقارنة بني الدخل القومي من البرتول والذي يشكل 
90% من الدخل الوطني والعاملة الوطنية العاملة يف هذا القطاع، والتي ال تزيد نسبتها 
عىل 1،5%، أقصد من ذلك لو أن املؤمتر فيام يتعلق باملوارد البرشية نظر إىل أمهية توطني 
داخل  سواء  البرتول،  صناعة  عىل  القائمني  الرجال  صناعة  وتوطني  البرتول  صناعة 

اململكة أو خارجها ال شك أن يف ذلك حاًل لكثري من املشاكل.
تاسًعا: إذا كان التحضري هلذا املنتدى استغرق 24 شهًرا، إًذا فكم نحتاج من وقت 
لعمل التوصيات؟ ثم كم من الوقت نحتاج إىل تنفيذ هذه التوصيات وبلدنا الكريم يف 

أمس احلاجة إىل العمل اجلاد املثمر؟
عارًشا: كنت أمتنى لو أن هذا املنتدى وضع أحد املحاور املهمة وهو التسرت الذي 
أصبح مسترشًيا يف بالدنا وأكثر أمهية من بعض املحاور املطروحة، فاملال هو املحرك 

األول لنمو الوطن وال فائدة منه ما دام أنه خيرج من بالدنا بدون أدنى فائدة.
وأخرًيا، ألن الرعاية الكريمة هلذا املنتدى من األمري عبداهلل بن عبدالعزيز؛ لذلك 
وجب علينا أن يكون هذا املنتدى خرًيا من سابقه، وأن ترعاه أيد أمينة صادقة خملصة 

تريد أن ختدم البلد واملواطن، وأال توضع توصيات هذا املؤمتر عىل الرفوف املنسية.
 واهلل املوفق ،،،
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المجالس البلدية وتفعيلها

البلدية  املجالس  يف  االنتخابية  الوطنية  باملشاركة  املوقر  الوزراء  جملس  قرار  جاء 
ليضيف إىل إنجازات هذا الوطن أمهية، خاصة وأن املواطن هو الركيزة املستهدفة يف 

مجيع منجزات هذا البلد.
دور  لتفعيل  جاهدة  تسعى   - اهلل  بحمد   - فبالدنا  األحداث،  نستبق  أن  نريد  وال 
املواطن ومشاركته يف اختاذ القرار، ويبقى أن نعَي أمهية هذا القرار وأمهية تطبيقه وأمهية 
إعطاء  االنتخابية  املشاركة  هذه  من  قصد  ع  فاملرشِّ الفردية،  املصالح  كل  من  جتريده 
احلق لكل مواطن - سواء أكان عضًوا يف املجلس البلدي أو من خارجه - بأن يبدي 
املنتخب أن  الثقة تستلزم يف  الثقة فيمن يمثله، وهذه  رأيه ويطرح أفكاره، وأن يعطي 
يكون كفًئا هلذه الثقة، أقصد أن تكون املصلحة العامة فوق كل اعتبار؛ ألننا تعودنا - 
التجاوزات، وحيدونا يف ذلك قول  البلديات - غض الطرف عن بعض  خصوًصا يف 
أحدهم انتبه )البلدية معك من املولد إىل القرب(، وربام احتاج هلم يف منحة أو رخصة، 
وألننا تعودنا أيًضا أسلوب الواسطة وحبة اخلشم، لذا أعطي رئيس البلدية هالة ومكانة 
نبعت من املصلحة اخلاصة فأثرت يف الطرفني، وكام قال أحدهم: لو أن املنح استقلت 
عن البلديات أو أجلت خلمس سنوات، مل يبَق أحد يف البلدية إال املحتاج فعاًل للوظيفة.
أقول ما أشري إليه، ألننا يف ظل توجه كريم نحو اإلصالح، ولن نصلح عيوبنا إال 

صحيفة اليوم
1424/08/21 هـ
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بأن نوضح أخطاءنا، وألن عضو املجلس البلدي جيب أال يتقدم للرتشيح إال إذا كان 
م أثناء عضويته، نريد يف املنتخب  مستعًدا للمساءلة من أهله وجريانه وبلدته عن ماذا قدَّ
التجرد التام من بعض املهازل التي حتدث يف عمليات الرتشيح، وألن حارضنا حيتاج إىل 
من يضع النقاط عىل احلروف، ليس يف البلديات فقط بل يف كل أمور اخلدمات العامة 
واخلاصة، فنحن بحاجة إىل عضو منتخب يقول للتاجر: جاء دورك يف أن ترد بعض ما 
قدمت لك الدولة من خدمات، جاء دورك للمشاركة يف التدريب والتعيني، جاء دورك 
ألن توقف مقياس البطالة وأن تضحي ببعض ما نلته من خريات ألجل وطننا الغايل، 
نحن بحاجة إىل العضو املنتخب الذي يكشف املتسرتين عىل األعامل وأال تأخذه لومة 
الئم يف سبيل القضاء عىل التسرت ومحاية حق املواطن، نحن بحاجة إىل العضو املنتخب 
الذي يقف أمام أي فساد أو إفساد مهام كان نوعه، نعم بحاجة إىل عضو منتخب مستقل 
عن أي مؤثرات مهام كانت، فهذه فرصة إلثبات نجاح التجربة االنتخابية، وما زلنا - 
بحمد اهلل - بخري ما دام أن هذه البالد حمكومة برشع اهلل ثم بوالة أمر مههم هذا اهلدف.
أو  النظام  أو  املكان  البلدي، سواء يف  املجلس  أخرًيا، أمتنى وغريي استقاللية هذا 

امليزانية واعتباره شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط بأعىل سلطة.
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حديث المجالس

فقراء العولمة

ما أمجل حديث معايل وزير التجارة والصناعة عندما قال يف املؤمتر الوزاري اخلامس 
ملنظمة التجارة العاملية املنعقد يف مدينة كانكوت: إن انضاممنا إىل منظمة التجارة العاملية 
ضامن ملستقبل صادراتنا الصناعية، وإن ترسيع انضامم الدول إىل املنظمة أمر مطلوب 
لتفعيل عاملية التجارة، كام أن ما نشاهده من تسرت يف النشاطات التجارية - عىل خمتلف 
أنواعها - جيعلنا يف حرية من هذا االنضامم، ونخاف من عملية الضم أن تكون بتكسري 
إىل  نسبته  وصلت  التسرت  أن  دام  ما  هشة،  نعم  تآكل،  وهبا  هشة  وهي  الباقية  الضلوع 
رقم خيايل ومع وجود نظام مكافحة التسرت، خذ مثاًل بعض النشاطات التجارية وكيف 
تدار، جتارة األسامك بيد اهلنود والبنغال، جتارة امليكانيكا والكهرباء بيد فئات متعددة من 
وطننا العريب، جتارة األغنام بيد السودانيني والصوماليني، جتارة البقاالت واألغذية بيد 
شبكات من اهلنود وتدار بشكل مزعج، وأرجو املعذرة إذا قلت حتى التسول وأشكاله 
عاداهتم  فتمنعهم  السعوديون  أما  األجانب،  من  أصبحت  بلدنا  لوضع  املناسبة  غري 
تقاس  وغريها  هذه  والزكاة؟  الصدقة  ندفع  ملن  علينا  واختلط  ذلك.  من  وحياؤهم 
لنا منها، بل تلحقنا األرضار االقتصادية  نفع  بمقدار األموال اخلارجة من بالدنا وال 
واالجتامعية وزيادة الفقر والبطالة يف بالدنا، فنحن شعب طيب، وطيبته جعلته يقبل 
بالفتات الذي يصله من األجنبي وهو قابع يف بيته ينتظر متى يقرع بابه لتعطى له نسبته 

صحيفة اليوم
08/28/ 1424 هـ
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من دم ومعطيات وطننا الغايل، ويكفي مقدار األموال املهاجرة وبدون رجعة، ما مصري 
البقية الباقية من السعوديني الذين حياولون رغم البريوقراطية والعقبات التي تواجههم 
يف طلب ترخيص أو إنشاء مصنع أو مبنى استثامري، وهل نحن - بخربتنا املتواضعة 
- نستطيع أن نقف أمام هذا الزحف اهلائل من الرشق والغرب وإن كان لنا رصيد يف 
املعرفة  املناسب من  القدر  قل  أو  نفهمه  الذي  الوحيد  اجلانب  العقارية، وهو  األعامل 

التجارية؟ سيأيت اليوم الذي ينافسنا األجنبي، بل ويقيض علينا.
الذي نتمناه هو الرتوي ومعرفة مقدار األرضار قبل اإلرساع أو التهافت عىل قبولنا، 
سواء ضمن الدول األوروبية أو غريها، وللمعلومية: حتى املطاعم سحبت البساط من 

حتتنا، وأصبحت تدار من ألفها إىل يائها بغري السعوديني )عجبي(.
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حديث المجالس

وقفة.. مع رمضان

بالسنني، وكل  بالدقائق أو  بالثواين أو  كام يعلم اجلميع فإن لكل زمن هناية، سواء 
األشهر جاء  خري  أيًضا هو  فإن شهر رمضان  الكامل،  دين  ديننا  له خامتة، وألن  يشء 
ليغسل أدران وذنوب سنة ماضية، وكلنا أخطاء، وخري اخلطائني التوابون، فهل نفتح 
صفحة جديدة مع اهلل، ولن يصعب ذلك ألننا عىل ثقة بأن مجيع الذنوب السابقة يغفرها 
اهلل ملن تاب، لنبدأ باليشء البسيط املحبب إىل النفوس وهو بذل الصدقة وإفطار الصائم 

ولو بيشء يسري.
لنضع لنا منهًجا يف هذا الشهر بأن نقرأ كتاب اهلل كاماًل أو نصفه أو بعض أجزائه، 
د أوالدنا ونضع  لنزد يف سنن الصلوات ولن تأخذ أكثر من مخس إىل عرش دقائق، لنعوِّ
املكافآت ملن خيتم كتاب اهلل أو حيفظ ما تيرس منه، لنأخذ عىل أنفسنا حفظ ألسنتنا وعيوننا 
ْر لو أنك جلست  تقرًبا إىل اهلل، لنعمل أي عمل ولو كان بسيًطا فهو عند اهلل عظيم، تصوَّ
بعد صالة العرص يف املسجد ولو لنصف ساعة وطلبت من أبنائك أيًضا اجللوس معك، 

فكم من الرسور والبهجة وراحة وطمأنينة القلب التي ستجدها.
أن  عىل  اهلل  واشكر  عملت؟  ماذا  املاضية  السنة  عىل  وحاسبها  نفسك  مع  اجلس 
العزة  لرب  بصدق  تقوهلا  واحدة  كلمة  إال  هي  وما  الشهر،  هذا  تدرك  حتى  أحياك 

واجلالل: اللهم إين تائب فاغفر يل.

صحيفة اليوم
1424/09/05 هـ
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حديث المجالس

سعود بن نايف

يف حياة كل إنسان هناك أحداث وأيام ال تنسى وتبقى عالقة يف ذهنه ألمهيتها وأمهية 
من كان فيها، وال ختلو من شخصيات هلا أثرها وإجيابياهتا، من هؤالء سعود بن نايف 
بن عبدالعزيز الذي ارتقى بشخصه وتعامله وإخالصه لدينه ووطنه ومليكه وألهايل 
الرشقية يتقدمهم أمريها الغايل حممد بن فهد، أقول ارتقى هذا الرجل بحنكته وقدرته 
عىل القيادة وما يتمتع به من عالقات إنسانية جعلت الكل يفتقده، وألن النفس جبلت 
عىل الذاتية، فنحن مجيًعا نقدم له التهنئة باملنصب اجلديد واملسؤولية التي هو أهل هلا، 
لنقل له: إن السنوات التي عشناها معك يا سعود هلا أثرها، وستظل أعاملك ووفاؤك 

ألهايل الرشقية باقَيني.
بأقل مما تستحقه، فواجبنا لألوفياء أن  أثني عليك إال  لقد عرفتك عن قرب، وال 
نقول هلم شكًرا وال حرم اهلل بالدنا من أمثالك، لقد كان مهك يف كل مقابلة السؤال عن 
باملنطقة الرشقية؛ لذا استطعنا -  املياه والرصف الصحي يف كل مدينة وقرية  خدمات 
بقيادة أمرينا حممد ثم بقيادتكم - أن نحقق هذه الطموحات لكليكام، وهو اهلدف الذي 
أعاملنا؛  يف  لنا  عوًنا  وكنت  أحببتنا  الرشيفني،  احلرمني  خادم  حكومة  أجله  من  تعمل 
رشوحاتك  كانت  وإنتاجيتها،  أثرها  هلا  معك  العمل  أيام  كانت  ولذا  أحببناك،  لذا 
عىل املعامالت كافية لتذليل أي عقبة ألنك كنت تقرأ املعاملة وتعطي رأيك املدروس 

صحيفة اليوم
1424/09/12 هـ
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والواعي والفاهم ملا ُيعرض عليك، ومع جديتك يف عملك مل خيل جملسك من الظرافة 
يا عبداهلل؟  الزواج  أخبار  ما  اخلاصة:  املناسبات  أنك سألتني يف إحدى  أذكر  واملودة، 
فذكرت لك التكاليف، فام كان منك إال أن تشهد احلارضين بأنك سوف تدفع تكاليف 
الفيال ولكن برشط، وقبل أن توضح هذا الرشط أبديت رفيض فوًرا،  الزواج ورشاء 

وأعطيت هذه اهلدية ألحد احلارضين؛ ألنني أعلم ما مواصفات هذه الزوجة.
وأيًضا مل أخل من وعدك ووعيدك عندما علمت أنني أمارس الطب الشعبي وأجري 
بعض التجارب - الناجحة بحمد اهلل - يف بعض املسؤولني باملنطقة؛ فهددتني بالعقاب 
إن حدث مكروه ألحدهم، محدت اهلل وتوقفت عن عمل الوصفات ألن آخر وصفة 
ا تتعب من يرافقك  عملتها كانت لك شخصيًّا عند زياراتك للمدن الرشقية، كنت حقًّ
ألنك تريد معرفة أحوال الناس وظروفهم وقبول دعواهتم وزيارهتم يف منازهلم وحتقيق 
السالم عليك  وقبل  مكتبك  عندما دخلت عليك يف  املواقف  أحد  أنسى  طلباهتم، ال 
قلت: »أعرف ما جئت من أجله، أنا وأنت وكلنا يف سفينة واحدة خلدمة هذا الوطن، 
ولو بيدي لتنازلت عن املرتبة من أجلك«، فكانت هذه الكلامت أغىل من الذهب ومن 

املرتبة؛ لذا حق علينا أن نكون أوفياء ما دامت هذه صفة أولياء أمورنا.
املنطقة الرشقية تبادلك الوفاء واملحبة ولن تنسى ما قدمته هلا، وليس لدينا ما نكافئك 

به إال الدعاء للموىل - سبحانه وتعاىل - أن حيفظك ويوفقك يف أمور دينك ودنياك.



 44 

أنا والصحافة وربع قرن

مساحة خضراء

المنشآت الصغيرة واألب المفقود

اطلعت عىل التحقيق الذي نرش مع بعض أعضاء الغرفة التجارية والصناعية باملنطقة 
الرشقية عن املنشآت الصغرية ومستقبلها، أود يف البداية أن أشيد باليوم االقتصادي عىل 
طرح هذا املوضوع الذي هيم املصلحة العامة، وألهنا - كام ذكر أحد أعمدة االقتصاد - 
تزيد نسبتها عىل 70% من جمموع املنشآت، ولكن املؤمل أنني عندما قرأت هذا التحقيق مل 
أخرج بنتيجة إال بتشخيص املشكلة دون ذكر العالج املناسب، مثلام يقال برمي الكرة يف 
أحضان البنوك وبيوت التمويل، بل إن البعض كان متشائاًم من وضع املنشآت الصغرية 

وأن حوايل 5 مليارات قد ضاعت بسبب إفالس هذه املؤسسات.
تقاتل  التجارة  ووزارة  1424هـ  سنة  أننا  يعقل  هل  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
من أجل االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية ولدينا غرف جتارية من أمجل مباين الدنيا، 
وترصحيات يومية بأننا عملنا وسوف نعمل، ومع ذلك وصلنا إىل درجة االهنيار؟ ملاذا 
ا بينام مؤسسات كربى أصابتها التخمة  اهنارت هذه املؤسسات املهمة؟ أقول املهمة جدًّ
املشاريع  قيمة  من   %150 جتاوزت  ضامنات  البنوك  تطلب  وملاذا  املشاريع،  كثرة  من 
عىل  األبواب  له  لتفتح  االسم  يكفي  البلد(  )هوامري  لنقل  أو  الكبرية  بينام  الصغرية، 

صحيفة اليوم
1424/09/17 هـ
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إىل  ولننظر  واالنفرادية  الذاتية  ويكفي  أزمة،  أمام  نحن  واضحني،  لنكن  مرصاعيها؟ 
مصلحة بلدنا، ولسنا بحاجة إىل شعارات وترصحيات ال ختدم التوجه السليم نحو هذا 
الكثري من  الذي غاب عنه  امُلِقّل  الغايل، وإن كنت جمتهًدا ُجهد  املهم يف وطننا  القطاع 
املفاهيم االقتصادية فإنني أطرح بعض األفكار باعتباري عايشت هذه املنشآت املغلوبة 

عىل أمره: 
التام  الوقوف  التجارية أن متارس دورها بجدية من خالل  الغرفة  أواًل: جيب عىل 
القروض  منح  لتسهيل  مقرتحة  خاصة  لوائح  بوضع  ذلك  ويتم  القطاع،  هذا  وتبنِّي 
وتسهيل إجراءات التسديد وتوزيع الفئات املستثمرة، وكذلك ضامن اآللية يف العالقة 
ما بني البنوك وبيوت التمويل وهذه املؤسسات؛ لذا يقرتح عقد ندوة مشرتكة ما بني 
البنوك وبيوت التمويل والغرف التجارية حتدد فيها مشاكل هذا القطاع وطرق عالجها، 
ويكون هذا االجتامع حتت مظلة جهة مسؤولة تضع النقاط عىل احلروف، هذا إذا أردنا 

أن نواجه االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية بأرضية صلبة وقوية.
التي  البنوك  أمام  أن متارس دورها  املالية  النقد ووزارة  ثانًيا: مطلوب من مؤسسة 
أصبحت عبًئا ألهنا املالذ الوحيد لإليداعات رغم تفاهة نسبة الفوائد املمقوتة، ولعدم 
وجود البدائل االستثامرية الناجحة، وألنه كام قيل »من أمن العقوبة أساء األدب«، وهل 
هناك أشد إساءة من خسارة وإفالس هذا القطاع؟ خاصة وأن األموال املدخرة يف البنوك 
أصاهبا الغثيان، وربام أوقف بعضها قبول اإليداعات، وملاذا هذا التشدد العشوائي يف 
حالة طلب أي قرض من املؤسسات الصغرية؟ وملاذا ال يوجد نظام مايل ورقايب وائتامين 
من صنع مؤسسة النقد ووزارة املالية واملجلس االقتصادي األعىل ال من صنع البنوك 
ووفق ما تراه، مهام كان فيه من إجحاف وخسارة وطنية متتد آثارها إىل املجتمع حارًضا 
ومستقباًل؟ وأين دور البنوك املفقود؟ هل ألن البنوك مملوكة من كبار رجال األعامل ال 
بد أيًضا أن متارس دور البقاء لألقوى؟ إن مسألة الصالح يف هذا املوقف مغيبة، وهي 

آخر ما يمكن أن هتتم به بنوكنا الوطنية أو أنصاف الوطنية.
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ثالًثا: املالَحظ يف جتارتنا أن الغني يزداد غنًى والفقري يزداد فقًرا، وربام أن البعض 
يقول ذلك عىل أن )الفلوس تدور أهلها(، ولكن يبقى أن نقول إن عدم وجود النظام 
من  نعيشه  ما  لنا  سبب  الغارب  عىل  احلبل  وترك  التمويل  جهات  عىل  والرقايب  املايل 
مشاكل، فكم كنت أمتنى لو أن جملس الشورى يضع القوانني الكفيلة بحامية هذا القطاع 
ويفتح املجال للمناقشة املستفيضة وتكون من اهتامماته األوىل قبل أن ندخل يف منظمة 

التجارة العاملية ونقيض عىل البقية الباقية )هذا إذا كان ستوجد بقية(.
واألجنبية  الوطنية  االستثامرات  أن  أيام  قبل  أعلنت  االستثامر  هيئة  أخرًيا  رابًعا: 
جتاوزت 40 ملياًرا، نسأل ما هو نصيب املؤسسات الصغرية من هذه املبالغ الطائلة؟ 
وهل هناك نظام حيميهم ويشجعهم عىل االستثامر؟ لنا أمل أن تعي هذه اهليئة اجلديدة 
اليوم  هذا اجلانب املهم وتكون مالًذا ملا فقدناه أو أمهلناه طوال العقود املاضية، لنأيت 
سنة 1424هـ ونحن يف طريقنا لالنضامم إىل منظمة التجارة العاملية، والذي نرجو أن 
يف  اهلشاشة  أصابتها  التي  الضلوع  من  بقي  ما  ينكرس  ال  حتى  هبدوء  فيه  الضم  يكون 

مؤسسات صغرية مفلسة، بل إن إصابتها قاتلة.
واهلل املوفق ،،،



 47 

أنا والصحافة وربع قرن

أنا مع حصر الدراسة في رمضان على القرآن الكريم

لشهر رمضان خصوصيته لدى رجال األعامل، ففي هذا الشهر يتغري كل يشء بدًءا 
من جدول العمل وانتهاء بربنامج األرسة، كام أن هلذا الشهر ذكريات كثرية ال تنسى ملا 

حيمله من اخلري والعطاء والكرم.
لنا  ليتحدث  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  أو  األعامل  رجال  أحد  نستضيف  هنا 
واملقروءة  املرئية  اإلعالم  وآرائه حول وسائل  الكريم  الشهر  هلذا  ورؤيته  ذكرياته  عن 
الذي  اليومي  الربنامج  إىل  باإلضافة  الشهر،  هذا  برامج يف  من  تقدمه  وما  واملسموعة 
يتبعه يف رمضان وقراءاته، ولن خيلو احلوار من بعض اخلصوصيات التي تتعلق باألطباق 
املفضلة والتسوق وغريها من األمور التي هلا عالقة مبارشة وغري مبارشة بشهر الصوم.
ضيفنا اليوم عبداهلل حممد أبابطني مدير عام جمموعة البابطني للتجارة واملقاوالت. 

ماذا يمثل لك شهر رمضان؟ 
- هذا الشهر الكريم أعتربه فرصة ثمينة قد ال تعود؛ لذا جيب االستفادة من أيامه 

ولياليه، فكل إنسان مرهون بعمله. 
متى بدأت الصيام؟ 

عىل  يعودين  والدي  كان  وقبلها  سنوات،  عرش  وعمري   - هلل  واحلمد   - بدأت   -
صيام نصف النهار. 

صحيفة اليوم
1424/9/23 هـ



 48 

أنا والصحافة وربع قرن

هل أكملت اليوم األول؟ 
- كان الشهر الكريم يف فصل الصيف، لذا مل أمتكن إال من صيام نصف اليوم. 

متى صمت الشهر كاماًل؟ 
- بعد بلوغي عرش سنوات بحمد اهلل ومنته. 

مدرسة أخالقية 
هل توافق أن رمضان ليس صوًما فحسب، وإنام سلوك عام أيًضا؟ 

رنا  - نعم؛ فهذا الشهر الكريم مدرسة تربوية وأخالق وسلوك وإنسانية، فهو يذكِّ
بواجبات دينية وإنسانية تكون رصيًدا لألشهر الباقية.

ما الفرق بني رمضان يف املايض واآلن؟ 
البيت واحلي، أما اآلن، وبعد وجود   - شهر رمضان يف املايض كان مقترًصا عىل 
احلدود  تعدت  التزامات  أمامنا  وأصبحت  اإلسالمية  املسؤولية  اتسعت  الفضائيات، 

السابقة. 
ملاذا فقدنا بعض التقاليد الشعبية يف رمضان؟ 

 - لقد فقدنا الكثري وليس التقاليد الشعبية فقط، بل أصبحنا يف بحر خضم، كل يوم 
خيرج علينا تقليد بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا، فأصبحنا مقلدين لآلخرين، وفقدنا القيم 

والعادات األصيلة.

ترسيخ التقاليد 
كيف نرسخ العادات والتقاليد الرمضانية يف أذهان النشء اجلديد؟ 

- الفضائيات واملدرسة والبيت، كل هذه مشرتكة يف ترسيخ تقاليدنا وعاداتنا، وسنة 
احلياة جعلتنا نفقد الكثري.

 هل نحن أفضل حااًل من غرينا من حيث املحافظة عىل روحانية رمضان؟ 
- ال نريد أن نفقد األمل، فام دام لدينا علامء ورجال نثق بام يقولونه وإعالم حريص 

فنحن بخري.
 هل صمت خارج اململكة؟ وما الفرق بني الصيام يف اخلارج والداخل؟ 

- نعم صمت يف أمريكا عام 1975م بسبب الدراسة، وألننا جمموعة فكان هناك 
حرص شديد عىل صالة الرتاويح والقيام.
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 كم مرة أديت العمرة يف رمضان؟ 
- نسأل اهلل القبول.

هل ختتلف مشاعرك أثناء تأدية العمرة يف رمضان عن أي شهر آخر؟ 
- يف رمضان نتحرى القبول كحجة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

الربنامج اليومي 
صف لنا برناجمك اليومي يف رمضان؟ 

-  بعد صالة الفجر أخلد إىل النوم حتى الساعة العارشة، وأذهب إىل املكتب حتى 
الساعة الثالثة، وبعد املغرب أرتاح قلياًل، وبعد صالة الرتاويح أذهب إىل املكتب حتى 

الساعة احلادية عرشة.
منذ متى تطبق هذا الربنامج؟ 

- منذ تقاعدي عن العمل احلكومي.
هل تتأثر أعاملك إجياًبا أو سلًبا برمضان؟ وملاذا؟ 

- بحمد اهلل وفضله تزداد املشاريع ويزداد إنتاجي يف الكتابة والبحث.
هل العصبية أثناء الصوم حقيقية أم مفتعلة؟ 

- موجودة عند املهملني يف أعامهلم.
هل تشجعون أبناءكم عىل الصيام يف سن مبكرة؟ وكيف؟ 

- نعم، عندي معاذ - بحمد اهلل - عمره اثنتا عرشة سنة يصوم الشهر كاماًل، أما ريم 
ابنتي الصغرى فتصوم نصف النهار.

هل منهم من بادر بالصيام مبكًرا؟ 
- مجيعهم واحلمد هلل.

يرى البعض أن رجال األعامل ال يسامهون يف األعامل اخلريية إال يف رمضان، فامذا 
ترى أنت؟

- يف رمضان يزداد فعل اخلري، وهذا ما جيعلنا متفائلني بأن الدنيا بخري، ولكن بقية 
الشهور ال ختلو من أعامل خريية خمتلفة.

هل ترى أن وقت بدء الدوائر احلكومية مناسب خالل رمضان؟ وملاذا؟ 
- مناسب، ويا ليتنا نحصل عىل 50% من اإلنتاجية.
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هل أنت مع استمرار الدراسة ومواعيدها خالل رمضان؟ وملاذا؟ 
- غري موافق عىل الدراسة يف رمضان، ويل رأي يف توقف الدراسة باملدارس، لنجعل 
هذا الشهر مرتبًطا بحفظ أجزاء معينة من القرآن الكريم، ويتم االختبار يف هذه األجزاء 

بنظام معني، املهم ربط شهر رمضان بالقرآن الكريم فقط.
هل لك دور يف اختيار أطباق اإلفطار؟ 

- أم حممد عرفت ما أريد؛ لذلك ال أتدخل يف عملها.
هل تساعد ربة املنزل يف إعداد مائدة اإلفطار؟ 

- لقد ذكرتني بام كنت أنساه.
هل ما زالت ربة املنزل تعد األطباق الرمضانية؟ أم أن ذلك أصبح من مهام اخلادمة؟ 

- ال حرمني اهلل من أطباق أم حممد.
ما الطبق األسايس عىل مائدة إفطارك؟ 

- بحمد اهلل ثم بفضل أم حممد كل األطباق رئيسة.
كيف تقيِّم برامج القنوات الفضائية يف رمضان؟ 

- باليا وفساد أخالق إال ما ندر.
أال ترى أن القنوات الفضائية أساءت إىل روحانية رمضان؟ 

- بدون شك، سواء يف شهر رمضان أو بقية الشهور.
بَِم تفرس كثرة املسلسالت الكوميدية والربامج الفكاهية يف رمضان؟ 

- فراغ ذهني واستغالل مادي واستخفاف باآلخرين.
ما نوعية الربامج التي تتمنى تواجدها يف القنوات الفضائية خالل رمضان؟ 

التي نعيشها يف عامَلينا اإلسالمي والعريب جعلتنا ال نفكر يف أي برامج  - املشاكل 
أخرى.

ما الربامج الفضائية التي حترص عىل متابعتها يف رمضان؟ 
- األخبار، األخبار، األخبار.

هل ترى أن مستوى الربامج واملسلسالت الدينية يف رمضان جيد وجيذب املشاهد؟ 
أم هي خطابية فقط؟ 

- عندما أرى ابني وابنك حيرصان عىل هذه الربامج سوف أجيبك عن سؤالك. 
هل حترص عىل قراءة الصحف يف رمضان؟ 
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- نعم، خصوًصا أنني ناقد.
ما نوعية املوضوعات التي تتابعها يف الصحف خالل رمضان؟ 

-  مجيع املوضوعات االجتامعية واالقتصادية والتحقيقات.
ما الوقت املناسب لك لقراءة الصحف خالل رمضان؟ 

-  بعد صالة الظهر، وأحياًنا بعد الفجر.
ما الكتب التي تقرؤها يف رمضان باإلضافة إىل القرآن الكريم؟ 

-  أشغلتني التجارة والعقار عن ذلك.
هل تستمع إىل اإلذاعة يف رمضان؟ 

- أحياًنا.
هل فقدت رونقها مع ظهور الفضائيات؟ 

-  إذاعة القرآن الكريم - بحمد اهلل - يف تقدم مستمر، ونعتز هبا ونطلب دعمها.
ملاذا يوصف رمضان بشهر التسوق؟ 

-  اهلل - سبحانه وتعاىل - موزع األرزاق، وهذه إحدى فضائله عىل الناس.
هل تتسوق كثرًيا يف رمضان؟ 

-  اهلل يبارك يف أم حممد مجيع طلباتنا توفرها قبل شهر رمضان.
كيف ترى األسعار يف رمضان؟ 

-  أعتقد أهنا مناسبة.
ملاذا تكثر التخفيضات يف رمضان رغم كثرة التسوق؟ 

-  أرزاق وأسلوب شطارة.
هل ترى أن هذه التخفيضات حقيقية؟ 

-  قد تكون، وقاعدة كثرة العرض تشجع ذلك.
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ففيهما فجاهد

أريد أن أجاهد يا رسول اهلل، فكان اجلواب: هل لك والدان. نعم، يل والدان. إًذا 
ففيهام فجاهد. ومع أن الدمعة نزلت من عني هذا املجاهد الصغري إال أن التوجيه النبوي 
الكريم كان لوضع قاعدة رشعية نسري عليها، وأنا اآلن أسأل كل من محل السالح ضد 
والديه  وحتى  والعقيدة،  الدين  يف  وإخوانه  جلدته  وأبناء  وأهله  وشعبه  وأمنه  وطنه 
وإخوانه وزوجته وأبنائه، أسألك بربك: هل هذا هو اجلهاد؟ وماذا بعد التفجريات؟ 
سوف ترجع األمور إىل طبيعتها ولن يتأثر إال من قتل نفسه واألنفس املعلَّقة يف رقبته 
يوم القيامة وكل من له صلة هبذا القاتل، أما أنت يا من تعيش يف الكهوف ويف الظلمة 
واخلوف حييطك من كل جانب، فاسمع لنداء أمك، هذه العجوز احلزينة عىل فقدك، 
هي تدعو اهلل ليل هنار أن ترجع إىل حضنها، إىل الدفء الذي عشته معها وأنت صغري، 
هي تريد أن تتمتع بالنظر إليك، تريد ابنها الغايل املجاهد يف أفغانستان والشيشان، تريد 
األسامء  بأعز  تدعوك  هي  املجاهد.  ابني  هذا  وتقول:  اآلخرين  أمام  رأسها  ترفع  أن 
ارحم  عليه،  تقِض  فال  القليل،  إال  عمرها  يف  يبق  مل  املشني،  بعملك  تقتلها  أال  إليك 
دموعها الغالية، واهلل إن دمعة من عينيها تعادل الدنيا وما حوت، وإن كنت تريد اجلنة 
إىل  وانظر  فرحتها  إىل  انظر  تائب«،  إين  أمي...  »يا  وقل:  قدميها  وقبِّل  رسيًعا  فاذهب 
دموع الفرح، أليست هذه غالية عليك؟ نعم، إن ضمريك وعقلك بدأ يتحرك لتعود إىل 
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منزلك وإىل والديك، هذا الوالد الذي هو يف أمس احلاجة لعونك، أترتكه بعد أن شاب 
ومحل العصا؟ كان حيلم وحيدث أمك عندما تكرب وتعينه يف عمله وتكون يف خدمته، 
هو اآلن كسري اخلاطر، وال يريد أن يقال إن ابنك اآلن مطارد، رشيد، خائف، وما أكثر 
ث معها عن  من يريدون حتطيم هذا الولد احلنون. عد إىل زوجتك، رشيكة حياتك، حتدَّ
أحالم الشباب وأملكم يف تكوين أرسة تربيها عىل اإليامن والتقوى، هي ال تزال تأمل 
يف كل طارق باب أن تكون أنت، وأنت الغايل وأبو األوالد، حتى ابنك الصغري والذي 
بدأ ينطق بكلمة )بابا(، أناشدك اهلل أال حترمه منها، فهو بحاجة إىل والده الذي يرعاه 

ويربيه ويدله عىل اخلري، وهذا أيًضا طريق إىل اجلنة.
وأخرًيا، أسألك باهلل هل األفضل تعجيل موتك هبذا األسلوب املشني، أم أن يبقى 
بقية تذكر فيها اهلل وتتلو كتابه وتكون داعية خري؟ ضع رأسك بني ركبتيك  العمر  يف 
ر وسوف خترج بنتيجة واحدة، حسبي اهلل ونعم الوكيل عىل من كان  ر ثم فكِّ وابِك وفكِّ

السبب.
اللهم إين تائب، اللهم فاقبل.
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الدمام بعد 15 سنة

يف خرب ُنرش بإحدى الصحف ذكر أن مدينة الدمام سوف يكون عدد سكاهنا حوايل 
املائة حتى سنة 2020 ميالدية،  مخسة ماليني نسمة، وبمعدل نمو يصل إىل24،7 يف 
وأن عدد سكان الدمام اآلن مليون نسمة، انتهى اخلرب إىل هذا احلد، وكأنه يضع الكرة 
هل  ماذا؟  ثم  املهم:  السؤال  ويوجه  واألمنية  واخلدمية  التخطيطية  اجلهات  مرمى  يف 
هناك استعداد لتقبُّل هذا احلجم اهلائل من السكان؟ وهل هناك خطط سنوية أو حتى 

نصف سنوية وليست مخسية يشوهبا النسيان وطول األمد؟
مدن  بني  املعدالت  أكرب  من  الدمام  يف  اخلدمات  معدل  أن  يذكر  احلال  واقع  إن 
اململكة، وهذا بال شك يف تناقص إذا مل تكن هناك مشاريع جديدة إذا ما وضعنا بعد 
مخس سنوات وبمعدل سكاين يصل إىل مليون نسمة كم حيتاجون من املياه والكهرباء 
والتليفونات  والكباري  والطرق  واألمن  واجلامعات  واملدارس  الصحي  والرصف 

واملوظفني وأنظمة املرور واملحاكم ونظافة املدن... إلخ.
االقرتاحات، وألن  أجتهد يف وضع  أن  للنقاش  أطرح موضوًعا  من عاديت عندما 

جريدة »اليوم« حرشت موضوعي يف زاوية صغرية لذا سوف أخترص الرأي:
يف  الصالحية  هلا  تكون  الرشقية  باملنطقة  املشاريع  لتطوير  عليا  هيئة  إنشاء   -1

التفاوض والتعاقد مع رشكات االستثامر املحلية والعاملية.

صحيفة اليوم
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ملواجهة  مقرتحاهتا  تقديم  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  مجيع  من  الطلب   -2
الزيادة السكانية وذلك خالل شهرين.

اهليئة  مظلة  حتت  والعمل  والسكانية  اهلندسية  اخلربة  مكاتب  أكرب  مع  التعاقد   -3
العليا للتطوير.

وأمانة  فهد  وامللك  فيصل  امللك  وجامعتي  السعودية  أرامكو  رشكة  تكليف   -4
الدمام بتكوين طاقم متخصص يعمل مع هذه املكاتب االستشارية.

5- إعادة هيكلة التخطيط العمراين بحيث يستوعب الزيادة السكانية، وخاصة يف 
األحياء القديمة والتي عملت هلا خدمات وصاحلة لالستخدام ولكنها هجرت بسبب 

التوسع العمراين.
6- تغيري منهجية املطالبة باملشاريع لكل جهة؛ ألن املالَحظ أن بعض اجلهات تضيع 
طلباهتا يف خضم طلبات اجلهة التي تتبعها، وجيب أن تكون اللجنة العليا هي أساس 

املطالبة باالعتامدات املالية اعتباًرا لنفوذها وقوهتا اإلدارية.
املدن الكربى يف  للتطوير االسرتشاد بام حدث يف  العليا  اهليئة  7- يكون من مهام 
العامل واالستعانة بخرباهتم وتبادل الزيارات، وال يمنع التعاقد مع خرباء يف هذا املجال 

للعمل مع اللجنة العليا ولتستفيد بآخر ما وصلوا اليه من علوم وختطيط.
8- أعتقد أن ترك كل جهة تعمل وختطط وحدها سوف يضعف بل ويفقد اجلانب 
التخطيطي املتكامل؛ لذا فإن احلاجة املاسة قائمة فعاًل إلنشاء هيئة عليا لتطوير املنطقة 

الرشقية.
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حديث المجالس

سلوكيات تخفيض الدين العام

عندما يطرح موضوع الدين العام للنقاش، فهو إما لزيادة تشخيص املشكلة أو أن 
هناك حدًثا مهاًم سوف خيفف هذا الكابوس البغيض، ألن هذا األخطبوط مل يعد مشكلة 
الدولة وحدها، بل إن كل مواطن رشيك يف املطالبة واإلحلاح بتخفيضه، وهنا تأيت أمهية 
التفرقة بني املواطن الذي يعد الدين العام هاجًسا مشرتًكا بني الدولة واملواطن وبني عابر 
السبيل، وما أكثرهم! فقد جتاوزوا نصف سكان هذه البالد، خذ مثال الدولة - حفظها 
اهلل - عندما تريد أداء أي خدمة أو مرشوع أو حتسني وضع للمواطن، فال بد أن يتأثر 
الدين العام هبذا اإلجراء، وهي مضطرة إىل هذا العمل وتعده من أولويات مسؤوليتها، 
وعندما نقول إن حجم الدين لعام 2002م 685 مليار ريال( بزيادة عن عام 2001م 
بحوايل 6.5%(، وأن إمجايل الدين يشكل حوايل 97% من الناتج املحيل حسبام ورد يف 
العام  الدين  إمجايل  يف  االرتفاع  هذا  بأن  نجزم  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  تقرير 
ال بد أن يشكل عبًئا آخر يضاف إىل الدولة وقد يسبب هلا إشكاليات أخرى خارجية 
عند الرغبة يف االنضامم إىل أي احتادات جتارية أو منظمة التجارة العاملية، فهي مطاَلبة 
بتخفيض الدين العام ليعطي الثقة لدى اآلخرين بقدرة الدولة وسياستها املالية للتحكم 
معاشات  وصندوق  املحلية  البنوك  من  تقرتض  الدولة  كانت  وإن  املديونية،  وضبط 
التقاعد والتأمينات االجتامعية - وهذه تعطي دفعة سوقية وربحية هلذه اجلهات - فإن 

صحيفة اليوم
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ما أريد أن أصل إليه هو أن كل مواطن رشيك ويؤثر ويتأثر بزيادة أو نقص الدين العام، 
فمثاًل الدولة عندما تؤدي خدمة ما فهي تقوم هبا بدون مقابل، بل إهنا تستمر يف صيانتها 
وتشغيلها بتكاليف إضافية، ويأيت دور املواطن أمام هذه املعطيات واخلدمات احلكومية 
الدين  زيادة  يف  سبٌب  اجلائر  االستخدام  يف  زيادة  أو  عبث  أي  ألن  عليها؛  حيافظ  بأن 

العام، ومن َثمَّ يتأثر املواطن بنقص اخلدمات فتزداد املديونية العامة.
لذا فإن مصادر التمويل املساندة مثل وعاء الزكاة والصدقات والتربعات واملشاركة 
الوطنية يف اخلدمات وتشغيل اليد العاملة السعودية والقضاء عىل التسرت واستثامر املال 
والثقافة  الوطن،  داخل  االستثامر  يف  واألجنبية  الوطنية  واملشاركة  وطنه  يف  الوطني 
استهالك  من  سواء  اليومية  حياتنا  يف  األمور  أبسط  وحتى  اخلدمات  أداء  يف  الوطنية 
األنظمة والقوانني كل هذه وغريها توجد  والنظافة واحرتام  والبنزين  املاء والكهرباء 

املواطنة الصاحلة والتي تؤثر يف انخفاض الدين العام.
أنا متأكد أن ما ال يقل عن 20 – 30 % من مصاريفنا املنزلية ال حاجة هلا، بل هي 

ركم باملثل الشعبي الذي يقول: عبث باملال اخلاص والعام، وأذكِّ
)املدبر يف الدار خري من احلدار(، واحلدار هو الذي يرتك بيته ووطنه من أجل البحث 

عن لقمة العيش، فهل تريد أن تكون مدبًرا أم حداًرا؟
السؤال موجه إليك وإىل أهل بيتك.
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حديث المجالس

االستثمار األجنبي وأموالنا المهاجرة

كثري  طرح  2003م،  سبتمرب  من   13 باالقتصادية  ونرشت  بجدة  أقيمت  ندوة  يف 
من املحاور املهمة، وألن االقتصادية بثوهبا اجلديد تريد أن تعطي لكل موضوع مهم 
أمهيته، كانت املحاور تدور حول االستثامر األجنبي وما جيب عمله من أجل االستفادة 
األجهزة  وتطوير  حتديث  نحو  امللحة  والرغبة  وقيمنا  بمفاهيمنا  اإلخالل  بدون  منه 
التنفيذية، والتي أريد أن أضيف أهنا ال تزال متيش اهلوينى، وأقرب مثال عىل ذلك أن 
مقارنة  ذكرها  من  نخجل  نسبه  اخلليج  ودول  بالدنا  يف  األجنبية  االستثامرات  معدل 

بمختلف الدول، ومنها حتى الدول العربية.
كلها  زيارات  لروسيا وما سبقها من  األمني  العهد  زيارة ويل  فإن  وإضافة أخرى، 
العاملية، وكام قال أحد  تعطي جرعات مهمة نحو استقطاب االستثامرات والرشكات 
رجال األعامل )وكان مصيًبا فيام قال(: »نحن نحتاج إىل إمكانيات وتقنية األجنبي ال 
ماله«، وهي حقيقة سوف تسد الكثري من أوجه النقص يف أسلوب ومنهج التدريب، 
وخاصة التدريب التقني واملنهج العلمي املتناسب مع احتياجات السوق املحيل، وألن 
ما نعانيه من نقص شديد يف منهجية التعليم الفني املبني عىل معطيات متوافرة يف بالدنا 
جيعلنا نضع خطوًطا محراء داكنة بني املوافقة يف املوارد البرشية يف بالدنا واملوارد الطبيعية، 
فعندما نرى أن نسبة ال تتجاوز 1،5% من املوارد البرشية الوطنية هي العاملة يف قطاع 

صحيفة اليوم
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البرتول بينام هذا املورد املهم يمثل ما يزيد عىل 80% من الدخل الوطني، بال شك نجد 
أن هناك خلاًل جيب أن يعاَلج وبرسعة؛ لذا علينا أال ننتظر قدوم األجنبي، هذا إذا وافق 
عىل رشوطنا القاسية، وننظر إىل املال الوطني اهلارب أو قل )العاق( لوطنه، وهل ال 
األموال  هذه  ترجع  حتى  والرشق  الغرب  بالد  يف  االستقرار  وعدم  احلروب  من  بد 
إىل وطنها؟ وملاذا تذهب بطاًنا وتغدو مخاًصا؟ أليس من حق هذا الوطن أن نعطيه كام 
احلرمني  وجود  وهي  خاصة  نعمة  حبانا   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل  وأن  خاصة  أعطانا، 
هبا  املتميزة  الرشعية  اإلسالمية  العدالة  إىل  إضافة  املسلمني،  ماليني  مقصد  الرشيفني 
نقمة  إىل  لنا بعض خرياهتا  التي حوَّ النعمة  البرتول، وهي  نعمة  ثم  أرضنا وحكومتنا، 
فأصبحنا بلًدا مستهلًكا، ولألسف الشديد فإنه يستهلك منتجات برتوله بغري يده، بل 
ر إلينا نحن أهل البرتول، إًذا ال بد من وجود  إهنا تصنع يف بالد ليس هبا برتول وتصدَّ
يريده حتى نحقق بعض  ما  أن نسمع  أيًضا  فواجبنا  الوطني،  املستثمر  القناعات لدى 
مطالبه وقناعاته، نحن يف أزمة ال تقبل االنتظار واملداراة والسيطرة الروتينية املمقوتة، 

كل ذلك يكلفنا مبالغ نحن يف أمس احلاجة إليها.
وسمو  األمني  عهده  وويل  الرشيفني  احلرمني  خادم  رأسها  وعىل   - الدولة  وألن 
باملستثمر  فاألوىل  األجنبي،  املستثمر  لدى  القناعات  إجياد  كيفية  مّهها   - الثاين  النائب 
الوطني أن تيرسِّ له أمور االستثامر، وأن جيد يف وطنه كل تسهيل، وليكن لدى املسؤولني 
التنفيذيني القناعة بأن زمن الرتاخي وكثرة اإلجراءات والنامذج وتعقيدها بني املصالح 

احلكومية قد وىلَّ بدون رجعة.
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مساحة خضراء

منتدى االحساء االستثماري والتأهيل

تلقيت دعوة كريمة من األخ العزيز سليامن بن عبدالرمحن احلامد رئيس غرفة جتارة 
وصناعة األحساء، وذلك حلضور منتدى األحساء لالستثامر، هذا املنتدى الذي يأيت يف 
الوطني  التوجه  الفرص االستثامرية، ويف ظل  التسابق لطرح  املناسب من حيث  وقته 

جلعل بالدنا - بام حباها اهلل به من مقومات خمتلفة - يف مقدمة الدول االستثامرية.
وألن أوراق العمل املعروضة فيها الكفاية عن الرشح والبحث؛ لذا سوف أتطرق 
إىل املوضوع من ناحية أخرى، وهي تأصيل منطقة األحساء االستثامرية أو لنقل التذكري 
الثالثة  دمشق  كانت  فقد  العرب،  جزيرة  يف  املناطق  أهم  من  تعد  األحساء  منطقة  بأن 
أن األحساء  التارخيية  أثبتت احلقب  فقد  فراغ؛  يأت من  مل  القاهرة وبغداد، وهذا  بعد 
األنظار جلميع  كانت حمط  املزدهر  التجاري  ق علامئها وسوقها  وتفوُّ أرضها  بخصوبة 
تلقي  أجل  من  األحساء  حلارضة  تأيت  العلمية  البعثات  كانت  فقد  املجاورة،  البلدان 
العلوم املختلفة يف وقت قل فيه العلامء وطلبة العلم، فأصبحت هذه البعثات العلمية 
خرًيا لبالدها وثقافاهتا، واستمر هذا العطاء يف األمور التجارية فكانت القوافل التجارية 

تأيت لألحساء من أجل االستثامر والبيع والرشاء فازدهرت التجارة وكثرت األموال.
وألن موقع األحساء اإلسرتاتيجي جعل منها هدًفا للتجارة غرب دول البحر األمحر 
األحساء  جتار  لدى  وأصبح  السلع  تنوعت  فقد  اخلصيب،  واهلالل  العريب  واخلليج 
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اجلو  لطف  من  األحساء  طبيعة  كله  ذلك  من  وعزز  متنوعة،  استثامرية  جتارية  ثقافات 
أهايل  قدرات  أن  كام  واألشجار،  النخيل  وكثرة  املياه  ووفرة  السياحية  املواقع  وتنوع 
األحساء املتميزة جعلت املنطقة بمثابة سلة الغذاء جلميع البلدان املجاورة، سواء الغذاء 

التجاري أو العلمي أو االستيطاين.
ولينقل  التارخيي،  املوروث  هذا  يؤصل  لكي  االستثامري  املنتدى  هذا  يأيت  واليوم 
للجميع أن األحساء برجاهلا ال تزال قوية بإذن اهلل ثم بالتوجه الكريم حلكومة خادم 
احلرمني الرشيفني واملشاركات الوطنية والرغبة الصادقة يف تقرير وتثبيت هذه املكانة 

الرائدة.
حمافظ  ولسمو  فهد  بن  حممد  الكريم  ألمرينا  ثم  وأخرًيا  أواًل  هلل  الشكر  حقيقة، 
عىل  وبقي  دوره  اجلميع  أدى  فقد  املنطقة،  وجتار  وأعضائها  الغرفة  ولرئيس  األحساء 
رجال األعامل أن يستغلوا هذه الفرص املتاحة قبل أن يأيت أناس من خارج بالدنا هيمهم 

االستثامر واقتناص اخلريات.
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روشتة صندوق النقد الدولي

كنت وال أزال من املتشائمني من تواجد صندوق النقد الدويل يف بالدي، وقد ضقت 
بلًدا إال  ذرًعا بذلك ومل أخف قلقي وسوء ظني هبذه املنظمة املفربكة، فهي ال تدخل 
وتدمره، وليس بالرضورة أن ترى أسلحة ومعدات احلرب وضحايا احلروب، ولكن 
األسباب  تسبب  وهي  تطؤها،  أرض  أو  موقع  أي  يف  وكبرية  صغرية  كل  يف  لتدخلها 
واالفرتاضات والتوقعات وخذ وهات من أجل أن تعرف ما يدور يف هذا البلد أو ما 

خيطط له.
هلا  ويفتح  بل  اآلفة،  هذه  يشجع   - منهم  جلهل   - املسؤولني  بعض  أن  ويؤسفني 
يثبت  حتى  واملؤمترات  الندوات  ذلك  أجل  من  وتقام  املغلقة،  وغري  املغلقة  األبواب 
التواجد واالحتياج هلذا الصندوق، ويؤسفنا أكثر أن التعاميم تصدر للجهات املختصة 
ألجل بذل كل التعاون وإعطاء املعلومات حتى يقوم هذا الصندوق بدراستها ويضع 

التوصيات التي ال نجهلها لو عملناها بأنفسنا.
الذي يؤَسف له أيًضا أن هذا الصندوق جيعلنا يف مصاف دول جنوب أمريكا وأدغال 
إفريقيا، ويريد باطاًل أن حيسن مستوى بالدنا وحيل مشاكلنا بينام هو ينخل وينخر كل 
ما لدينا من معلومات رسية أو غري رسية لكي تكون أي معلومة عن بلدنا جاهزة عند 
الطلب، لو سألنا أنفسنا أو سئل املتعاملون مع هذا الصندوق ماذا جنينا طوال سنني 

صحيفة اليوم
1424/11/03 هـ
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التي  للمعلومات  وفًقا  اخلارج  ومن  لآلخرين  مكشوفني  ألصبحنا  خري  من  التعامل 
اهلل  تطبيق رشع  اهلل عليها من  أنعم  بام  بالدنا  البغيض، وألن  الصندوق  أعطيناها هلذا 
دراستهم  وإىل  اآلخرين  إىل  بحاجة  لسنا  أنفسنا  نجد  هائلة،  برتولية  وثروة  أمن  ومن 
بالدنا عرًضا وطواًل، ولسنا بحاجة إىل خرباء أجانب يريدون بالدرجة األوىل استغالل 
ثرواتنا، ومل يكن األجنبي وخرباؤه أحرص منا عىل أنفسنا، وإن مل نستطع معاجلة أمورنا 

بأنفسنا وبالكتامن فلن نفلح أبدا.
الذين يعتقدون يف صندوق النقد الدويل وغريه هم من عششت عليهم املوروثات 
األجنبية والبعد عن مقومات وتراث وأعراف تاريخ هذا البلد، ولتكن العملية عكسية، 
فليذهب علامؤنا ومثقفونا إىل املراكز العلمية والتقنية اخلارجية ولينهلوا من العلوم ما 
خيدم بالدنا، ويكفي كام قلت أن نصنَّف ضمن دول العامل الثالث أو الرابع أو أكثر ما 

دام أن كل املستور أصبح مكشوًفا.
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الحوار الوطني وتشويه الكالم

قرأت ما نرش يف إحدى الصحف عن لقاء مكة واحلوار الوطني، ومع اعتقادي أن 
السبيل  وهو  ومصارحة،  مكاشفة  من  بحاجته  نحن  ملا  أخرى  إضافة  الوطني  احلوار 
للقضاء عىل بعض مشاكلنا باملجادلة بالتي هي أحسن، ومع أن الصورة ليست بواضحة 
حتى اآلن يف االلتقاء أو املفارقة ما بني احلوار الوطني وجملس الشورى هل األول وليد 
مثل  موضوًعا  املجلسني  كال  يناقش  عندما  املفارقة  وتزداد  له؟  مكمل  أنه  أم  الثاين 

التطرف والغلو إىل أهيام نتجه.
ثم هل احلوار الوطني ثابت املكان والزمان أم أن له كل يوم مكاًنا؟ وهذا ما اتضح 
اللقاء - مع  الثاين، وإذا كان هذا  اللقاء  املشاركني يف  املكان عند حديث  لنا من أمهية 
جهلنا باللقاء األول - وصف اإلعالم بأنه غري هادف ويشوه الكالم، فمن أين نستقي 
جاهاًل  أو  عامًلا  أكان  سواء   - مواطن  لكل  فإن  وطني،  حوار  وألنه  كان؟  وما  دار  ما 
- احلق يف احلضور واإلدالء برأيه، وعىل الكل أن يسمع، فإهنم - ومع كل االحرتام 
والتقدير للحضور - ال يمثلون إال طبقة قليلة من املجتمع، ومعظم آرائهم وتعليقاهتم 
تأيت ضمن بوتقة مقننة ومدروسة، نحن نريد من يمثل ما يزيد عىل 80% من الشعب أن 

صحيفة اليوم
1424/11/10 هـ
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نسمع لقوهلم ونقبلهم بجهلهم وحمدودية علمهم؛ ألن كل ما ينطقون ويتكلمون به هو 
الواقع الذي نريد أن نسمعه، وجيب أن نفهم أننا لسنا مجيًعا محلة شهادات، ولسنا مجيًعا 

من أصحاب رؤوس األموال أو املناصب احلكومية وغري احلكومية.
الفقر والبطالة إال من ذاق ويالهتام ومشاكلهام، وإذا كان إعالمنا  لن يتحدث عن 
غري هادف ويشوه الكالم، فعىل وزير اإلعالم أن يبحث عن أناس يناسبون توجهات 

احلوار الوطني.
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حديث المجالس

تمور األحساء تحتضر

يرجع  أن  إال  تعددت األصناف  يمكنه مهام  باألحساء فال  ب متر اخلالص  من جرَّ
إىل خالص األحساء، ولكن رغم هذه الشهرة والعناية من أهايل األحساء الكرام، فإننا 
نجد يف الفرتة األخرية أن متر اخلالص وغريه من أنواع التمور أصبح عبًئا عىل املزارع، 
ثني من ال أشك يف مصداقية حديثه، بل هو  وإليك سيدي الكريم مصداق ذلك: حدَّ
شخصية مرموقة وهلا مكانة يف قلوب األحسائيني، أن الفالح األحسائي أصبح مدخوله 
من التمور بأنواعها ال يعادل إال ثلث التكاليف، بمعنى لو أن التكاليف مائة ألف ريال 
التمور بشكل  فإن اإليراد ثالثة وثالثني ألف ريال، والسبب رخص األسواق وتوفُّر 
ثي: أنا يف حرية من أمري: هل أهجر مزرعتي التي أشعر فيها باخلري  هائل، يقول حمدِّ
يل وألهيل وألوالدي؟ أم أنه جيب إجياد حلول هلذه املشكلة؟ جلسنا نتجاذب أطراف 

احلديث لعلنا نجد بعضا من احللول وهي:
التمور وتصديرها  تزيد من رشاء  )1(  أجاب بعفويته ومصداقيته: ليت احلكومة 
كمساعدات للخارج بداًل من دفع )كاش موين(، األوىل: أقله مضمون وصوهلا وأكلها 
ومن َثمَّ يستفيد الفالح ويستفيد من ُأرسلت إليه، والثانية: »وال بالش حتى ال يزعلون 

علينا من أرسلت هلم«.

صحيفة اليوم
1425/11/17 هـ
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)2(  عىل كثرة املصانع الوطنية ولكن »قلة الربكة« حياولون رضب األسعار، وصاروا 
مثل )رشيطية اخلرضة(؛ لذا ال فائدة منهم.

)3( األحساء بلد اخلري، وخريها عمَّ عىل مجيع أطراف اململكة من وقت الضنك، 
أن  جيب  باألحساء  التمور  مصنع  أن  أقصد  معروفها،  بعض  نرد  أن  علينا  حقها  ومن 
يضاِعف طاقته حتى يستوعب مجيع متور األحساء، وأن تعطى األحساء األولوية عىل 

غريها يف استالم التمر )طبًعا عارضته يف رأيه؛ ألننا يف نجد كل يغنِّي عىل لياله(.
)4(  هيئة االستثامر مطلوب منها التعرف عىل الرشكات األجنبية يف جمال االستثامر 

يف التمور ومنتجات التمور؛ حتى يمكن احلفاظ عىل هذا املنتج الوطني األول واملهم.
اخلارج  إىل  أموال  إرسال  من  بداًل  والتجار  اخلري  أهل  من  نرجوه  الذي   )5(
كمساعدات، أن يشرتوا التمر ويرسلونه، فهو أضمن للوصول واألكل، ونفعه - بإذن 
اهلل - ال يقارن مع هذه األموال التي ال ُيعرف مصريها، أقصد - هذا كالمه - ما دام 
أن املساعدات للجمعيات واملؤسسات اخلريية خارج البالد قد أوقفت، فمطلوب أن 

حيول االجتاه إىل اليشء العيني وهذه التمور، وال أعتقد أن أحًدا يعارض ذلك.
)6(  من الناحية األمنية، فإن التمور مصدر غذائي دائم ومعمر؛ لذا الواجب عىل 
هيئة الصوامع والغالل - حتى تؤمن ما يكفي حاجة البالد يف حالة االضطرار - أن 
إىل  والذي ال حيتاج  األول  البالد  ملنتوج  ميزانيتها  ه بعض  الناحية وتوجِّ إىل هذه  تنظر 

خسائر واستنزاف مياه البالد.
انتهى حديث الرجل الفاضل وودَّعته عىل أن أقابله السنة القادمة بإذن اهلل، ولكن 

أقرأ يف عينيه )يا ليل ما أطولك يا ليل(.
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المنتدى االقتصادي وعتاب المحب

أراهن عىل أن تفهم أو أن خترج بنتيجة ألي بحث أو ندوة أو مؤمتر ُيعقد من أجل 
االقتصاد، أنا شخصيًّا - مع قرب ختصيص هلذا القطاع - ال بد أن أعيد قراءة ما يكتب 
إىل  وصل  املواطن  يعيشه  الذي  االقتصادي  املستوى  أن  ولو  مرات،  عدة  صحفنا  يف 
مستوى الثقافة االقتصادية لدى بعض أصحاب القلم االقتصادي ألصبحنا يف وضع 
آخر، مل أفهم هل يريد االقتصاديون أن نرتفع إىل مستواهم؟ أم أن الواجب أن ينزلوا 
إىل مستوى املواطن العادي وهو الذي يشكل 90% من أهل البلد؟ أقصد البحث عن 

معادن اقتصادية خالف:
-  البعد اإلسرتاتيجي.

-  االندماج اإلجيايب.
-  التنمية املستدامة.

-  حتقيق األهداف ومتطلبات حتديدها.
-  البنية التحتية.

-  القطاعات ذات امليزة النسبية واإلسرتاتيجية.

صحيفة اليوم
1424/11/24 هـ
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-  مستوى الرعاية الرسمية.
-  املعايري املحاسبية.

-  رواد القطاعات احليوية.
ومع الثقة بأن الكل يرغب يف اإلصالح االقتصادي، فإننا يف هذا املؤمتر مثلام يقال: 

من بغاه كله... خاله كله.
والسياسات  والنظم  التحتية  والبنية  األعامل  قطاع  وهي  حماور،  من  ُذكر  ما 
عرشات  منذ  عليها  نعزف  التي  األوتار  هي  البرشية،  واملوارد  احلكومية  واإلجراءات 
لنا مدى  ارتفاعها التضح  أو  هبوطها  نسبة  استعرضت  املحاور  أن هذه  ولو  السنني، 

احلاجة إىل تعديل الوضع بدون أي مؤمترات أو ندوات.
يف  نفهم  ال   - عاديني  كمواطنني   - ألننا  اإلجيايب  العمل  إىل  حاجة  يف  نحن  ا  حقًّ
االقتصاد إال: كم املدخول؟ وكم املرصوف؟ واألخرية هي قاصمة الظهر، وال مقارنة 
بينها وبني األوىل. كم كنت أمتنى لو أن هذا املؤمتر انصب عىل مشكلة حماور )وأقول 
مشكلة ألن تسميته حماوًرا غري مالئمة، فاملحاور هو الند، ونحن أمام خصم أقوى من 
املوارد  اقترص عىل مشكلة  املؤمتر  أن  لو  أمتنى  كنت  أقول كم  فهي مشكلة(،  لذا  الند، 
البرشية فقط، فهي مشكلتنا األهم، وإن صلحت فالباقي يأيت إصالحه تباًعا، وكم كنت 
أمتنى من رجال األعامل )أقصد رؤساء الغرف وأعضاءها الذين استعرضت صورهم( 
أن يضعوا النقاط عىل احلروف بداًل من املديح ملؤمتر مل تعرف نتائجه بعد، فمع احرتامي 
عليهم  الواجب  من  معينون؟  أم  املواطنني  من  منتخبون  هؤالء  هل  الغرف  لرؤساء 
إىل  باألرقام  املبارش  االنتقاد  يوجهوا  أن  عليهم  حقيقتها،  عىل  املشاكل  يستعرضوا  أن 
مستخرجات التعليم وإىل عدم توافر فرص التدريب يف رشكاهتم والرشكات الكربى، 
هلا،  املسببني  وتسمية  البريوقراطية  اإلجراءات  يف  الضعف  نقط  يوضحوا  أن  وعليهم 

سواء أكانت أنظمة أو أشخاًصا، نعم نريد التجريح بكل من ال يعمل ألجل بالدنا.
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ماذا حققت  أنفسهم:  ويسألوا  السابقة  والندوات  املؤمترات  يستعرضوا  أن  عليهم 
من نتائج؟ وهل هذا املؤمتر كسابقه؟ إن وطننا بحاجة إىل الرجل األمني قواًل وعماًل، ال 
نريد املجاملة، وال نريد ذر الرماد يف العيون، عىل اجلميع أن يتحمل مسؤوليته أو يرتك 

املجال لغريه.
من  يمثلوهنم  ملن  قدموا  ماذا  أنفسهم:  الغرف سألوا  أن رؤساء  لو  أمتنى  كنت  كم 

التجار؟ وملاذا يزداد السخط وتوجيه التهم بني التجار والغرف التجارية؟
أعود فأقول: جيب أن نبتعد يف الغرف عن االستامتة يف احلصول عىل املنصب ما دام 

أنه وجع رأس وغربلة وهتم وشكوك.
واهلل املوفق ،،،
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حديث المجالس

دراسة البنك الدولي والرفوف

أوضاعنا  بعض  بدراسة  قامت  أجنبية  منظمة  أي  أن  أقرأ  عندما  كثرًيا  يزعجني 
اإلدارية واملالية واالجتامعية، ويزعجني أكثر أننا نستسلم هلذه الدراسات ونعتقد أهنا 

املنقذ الوحيد ملشاكلنا.
مع أنني ال أريد اآلخرين أن يفهموا خطًأ عدم رغبتي يف خربات الغرب والرشق، 
العلمية  البعثات  ترسل  أن  أريد  نعم  الغري،  وليس  أنا  أريده  الذي  باألسلوب  ولكن 
ليأتوا  ثم  احلديثة،  العلوم  من  وعلامؤنا  أبناؤنا  لينهل  الدنيا  بالد  مجيع  إىل  واإلدارية 
بالدنا  يف  املياه  وضع  بدراسة  الدويل  البنك  يقوم  أن  أما  العلوم،  هذه  بخري  بالدنا  إىل 
عرًضا وطواًل وأن ُتفَتح له مجيع امللفات الرسية وغري الرسية، فهذا أمر له آثاره الظاهرة 
ن من إنشاء  وغري الظاهرة، أما الظاهرة فهي انتقاص خلربات أبناء هذا البلد الذي متكَّ
اجلامعات واملراكز العلمية ولديه خربة مرتاكمة هلا عرشات السنني، ولن نتحدث عن 
تكلفة دراسة هذا البنك علاًم بأن هذه الدراسة سوف تلحق ما سبقها من دراسات إىل 
الرفوف املنسية وتبقى األمور غري الظاهرة، وكلنا يعلم أن األمن املائي أهم عنرص يريد 
اآلخر أن يعرف أوجه النقص فيه، فهو السالح األيرس لكل من يريد اإلرضار بالبلد 
ينفذوا  أن  اآلخرين  يريد  التي  الثغرات  إىل  الصعب  السهل  السالح  وهو  وسالمتها، 

منها.

صحيفة اليوم
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ثم يشء آخر، حسبام أعلم فإن البنك الدويل يعدنا ضمن دول العامل الثالث أو الرابع 
أو اخلامس، لذا جتده يطبق دراسات أعدها لدول جنوب أمريكا ورشق آسيا، وهكذا 
هم يقولون، وظني أن خرباءهم من هذا النوع، ثم ما النتيجة التي حصلنا عليها غري 
ال  هؤالء  املدفوعة؟  للقيمة  وحتصياًل  املياه  لنقص  تعويًضا  التسعرية  رفع  إىل  االجتاه 
إىل  تنظر  أن  تسعرية  أو  رسم  أي  احتساب  قبل  اعتادت  الرشيدة  حكومتنا  أن  هيمهم 
تواجهه مشاريع  الذي  النقص  وأن  إضافية،  بأعباء  تكليفهم  املواطنني وعدم  مصلحة 
املياه جيب البحث عن بدائله، ولكن ليس بالتسعرية العالية.  الوالدة سألتني: ويش أنت 

تكتب عنه؟
قلت هلا: عن املياه.

ردت بعفويتها: استح عىل وجهك، قبل ما تكتب عن املياه علم مجاعتك يعطونا ماء 
نرشبه وبعدين يسوون اليل يبون.
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حديث المجالس

حجب البضائع

لن نتحدث بامذا واجهت الدول العربية واإلسالمية قرار احلكومة الفرنسية بعدم 
ارتداء احلجاب يف مدارسها؛ ألن ذلك سوف خيرجنا من صلب املوضوع ويتشعب إىل 
ُحُجب أخرى، ولكن االستنكار الشعبي وهو ما حصل بمختلف الشعوب اإلسالمية 
الكل، وأي اجرتاء أو منع له ال بد  العربية، فموضوع احلجاب أمر هيم  العربية وغري 
أو  الدبلوماسية  العالقات  بقطع  خيارات  أمامه  ليست  واملواطن  بالرفض،  يقاَبل  أن 
جتميدها أو التأثري الرسمي يف احلكومة الفرنسية، ويبقى دور املسلم الغيور الذي أهينت 
بأنه  الذين يعيشون يف فرنسا والذين أحسوا  مبادئه الرشعية، خصوًصا أمام املسلمني 

ليس لدهيم ُمدافع أو مناجز عن حقوقهم.
الضعف  مكامن  فإن  الفرنيس،  االقتصاد  وعصب  السياسة  عصب  هو  املال  وألن 
فليس  فيه،  يساهم  أن  يستطيع كل مسلم  ما  والقوة توجد من خالهلام، واألخرية هي 
صديق،  بلد  أهنا  فرنسا  ولتشعر  فرنسية،  بضاعة  أو  صناعة  أي  استخدام  بالرضورة 
وصداقتها تنبعث من بعث وزير داخليتها الستطالع وإقناع العرب بالقرار الفرنيس، 
ويا حبذا لو أن هذا الصديق شعر بأمهية صداقته باحرتامه ملشاعر املسلمني واعتقاداهتم، 
وال شك يف أن مشاركة كل مسلم يف الرتيث يف استخدام املنتج الفرنيس سوف جيعل 

صحيفة اليوم
1424/12/29 هـ
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الفرنك  يف  التأثري  من  أصعب  هناك  فليس  قرارها،  يف  النظر  تعيد  الفرنسية  احلكومة 
الفرنيس، وسوف نرى بإذن اهلل النتائج الطيبة.

عجيب أمر هذه احلرية الغربية، إذا كان ليس للمرء يف فرنسا احلق يف ارتداء ما يشاء 
وأن ُيفَرض عليه ما يلبس وما ال يلبس، فأين هي احلرية التي ينادون هبا؟ أليس هذا 
درًسا لنا نحن املقلدين حلرية الغرب بأن احلرية - وفق منطلقنا اإلسالمي - هي احلرية 

اإلهلية؟
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حديث المجالس

الحوار الوطني ... للنساء فقط

املرأة يف احلوار  أثناء وجود  التوافق واالنسجام  ينشأ نوع من عدم  أن  بغريب  ليس 
الوطني مع الرجال لعدة أسباب، أمهها النزعة الدينية لدى نسائنا، واعتبار أن هذا حدث 
قابعات  جتدهن  لذا  اآلخر؛  للجنس  االحرتام  لنقل  أو  وللرهبة  عليه،  يعتدن  مل  جديد 
وقت  يف  وحكاًم  خصاًم  نفسه  ب  نصَّ الرجل  ألن  عنهن  يقال  ما  يسمعن  الشاشة  خلف 
قن  به الرجال عليهن، حتى إن معظمهن صدَّ واحد، وكأن مصريهن معلق بام يتفضل 
ذلك، وحتى الرجل رسخت مفاهيمه عىل هذا األساس، وهذا - حسبام أعتقد - جعل 

احلوار القادم عن املرأة.
إن رشيعتنا السمحاء كفلت مجيع حقوق املرأة وأوضحتها بام ال يدع جمااًل للشك أو 
اللبس أو الرأي املخالف إال فيام انساق إليه مقلدو الغرب وراغبو أن تكون املرأة بجانب 
الرجل يف مكتبه ومصنعه، وهو اليشء الذي ال يمكن قبوله، بل إنه الفتنة القادمة التي 

هلا آثارها املدمرة عىل الوطن واملواطن.
وهذا جعلني أقدم االقرتاح بأن خيصص احلوار القادم للنساء فقط وبدون تدخل 
الرجال أو مشاركتهم، ولنرتك احلرية الكاملة ألمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يتحاورن فيام 
بينهن، فاملرأة هلا خصوصيتها واحتياجاهتا التي قد ال تتحدث هبا أمام الرجال، كام أن 
الرشيعة  تطبيق  يف  خصوصيتها  هلا  أيضا  الدنيا  بالد  من  غريها  عن  متيزت  التي  بالدنا 

صحيفة اليوم
1424/2/15 هـ
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مهام  عنها  تتنازل  أن  يمكن  التي ال  وعاداهتا  أعرافها  وهلا  الرشيفني،  احلرمني  ووجود 
وكل  واجلامعات  واملصانع  املكاتب  يف  للرجال  النساء  بتبعية  املطالبني  أصوات  علت 
وضياعها  املرأة  حقوق  إليه  آلت  وما  والرشق  بالغرب  العظة  ويكفينا  احلياة،  أمور 

واعتبارها سلعة للعرض واملتعة.
إن اجتامع النساء وحتاورهن يف مجيع أمورهن سوف يثري وجهات النظر املتعددة، 
وزوجات  أمهات  فلدينا  السليم،  املعتقد  عىل  املبنية  والنظرة  املصداقية  نسمع  وسوف 
كتهن التجارب وظروف املعيشة، وأصبحن أحرص الناس عىل سالمة املرأة وُبعدها  عرَّ

عن االختالط.
من  هيمنة  أو  تدخل  بدون  الصادق  رأهيا  تقول  واحدة  لتجربة  ولو  املرأة  لنرتك 
الرجل، ولنرتكها تعرض رأهيا عىل ويل األمر، وال نريد معاول اهلدم أن تصل إىل هذا 
ر كل املنادين باالختالط ونزع احلجاب بأن  املجتمع املتمسك بعقيدته وعاداته، ولنذكِّ
هذا خمالف لرشع اهلل - سبحانه وتعاىل - وخمالف لسنة احلياة وطبيعة املرأة، وأن العقوبة 

العاجلة سواء يف أنفسهم أو ذريتهم أو أمواهلم ال بد أن تصيبهم.
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العقبة ... في رمي جمرة العقبة

احلج لن نبلغه إال باملشقة؛ لذا فإن احلاج - بجانب مصاريفه املادية وتعبه اجلسامين 
وحوادث  والضياع  كاملرض  األحداث  من  للكثري  يتعرض  قد   - وعياله  عمله  وترك 
من  وقبوله  احلج  بلوغ  منها  القصد  عقبات  هذه  وكل  والتدافع،  واحلريق  السيارات 

العزيز الكريم.
وكل مسلم حزن عىل ما حدث من تدافع حول اجلمرات واخلسائر البرشية الغالية، وال 
بد أن كل واحد من املسلمني ناقش هذا املوضوع ومتنى أن يؤخذ برأيه حلل هذه األزمة، 
ومن خالل منرب جريدة »اليوم« أمتنى لو تم رصد مجيع ما ُكتب حول هذا احلادث، سواء 
يف هذه اجلريدة أو غريها من وسائل اإلعالم، ومجعه وإعطاؤه ملعهد دراسات احلج أو 

اللجنة العليا للحج بحيث يناَقش، فلربام أن هناك أفكاًرا جديدة قد تنفع.
لسابق  يكون  وقد  املوضوع،  هذا  حول  بدلوي  أديل  أن  منها  قصدت  املقدمة  هذه 

خربة ومشاهدة:
واألخذ  الرشعية  الناحية  من  املوضوع  دراسة  العلامء  كبار  هيئة  من  ُيطلب   -1

بالرخص واخلروج بفتوى رشعية تعد منهاًجا للمنفذين اإلنشائيني.
2- ما دام أن هناك توجًها لعمل تعديالت إنشائية، فيجب أن ختترص مدهتا بزيادة 

أعداد املقاولني واملعدات.

صحيفة اليوم
1424/12/29 هـ
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ُيمنع جتمع احلالقني  وأن  اجلمرات،  بجانب  املباسط  ُتزال مجيع  أن  أراه  الذي   -3
والباعة املتجولني واملتسولني.

4- إذا كان القصد من الرمي سقوط احلىص يف حوض مجرة العقبة، فلامذا ال تتم 
قوة  بمقدار  التوسعة  تكون  بحيث  خمروطي  بشكل  واألعىل  السفيل  احلوض  توسعة 
الرمي؛ ألن املالحظ أن معدل قوة الرمي يف حدود 20 مرًتا، فيكون نصف قطر احلوض 
ُيعمل توسعة جلرس اجلمرات لضعف املوجود حاليًّا مع  التوسعة  20 مرًتا، ومع هذه 
الصيف، وعمل مظالت متحركة محاية من  أيام  املاء  إدخال تسهيالت مثل نرش رذاذ 

الشمس.
5- تكون هناك بوابات موزعة حتت األرض تستخدم يف حالة االزدحام وبشكل 
هنديس يمنع الدخول، وتكون حتت املراقبة اإللكرتونية من خالل أبراج املراقبة املوزعة 
ن من تفويج احلجاج بشكل  البوابات متباعدة بحيث متكِّ عىل اجلمرات، وتكون هذه 

سليم ويمكن من خالهلا السيطرة عىل الوضع.
املياه من أرضار، فيفضل لو أقيمت  6- نظًرا ملا تسببه األحجار واألحذية وعلب 
مصايد حتت األرض بعمق 20 مرًتا، وخاصة بجانب اجلمرات، بحيث أن تذهب هذه 
املخلفات بشكل هيدروليكي إىل مواقع حتت األرض، مع وجود مكانس هوائية معلقة 

تسحب هذه املخلفات من خالل أنابيب معلقة ومتصلة باملصايد حتت األرض.
7- يف حالة احلوادث يصعب عىل سيارات اإلسعاف أن تصل إىل املصابني، فلامذا ال 
زة باألمور الطبية، وكذلك عيادات  يكون بجانب اجلمرات وحتت األرض عيادات جمهَّ
ن من معاجلة  معلقة بسقف اجلمرات ومتصلة بالعيادات حتت األرض، وعمل أنفاق متكِّ

املصابني ونقلهم دون احلاجة إىل عرقلة احلجاج واملرور باستخدام الطريقة التقليدية.
القصد من ذلك هو إنشاء عيادات طبية ومواقع تنظيف ومحاية أمينة حتت األرض.
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إطفاء الدين العام

الشكر هلل - سبحانه وتعاىل - ثم حلكومتنا الرشيدة يف حتقيق وفر امليزانية املتمثل يف 
23 بليون ريال.

ولنا وقفة أمام هذا الرقم:
1. فهو يشكل 5% من إمجايل الدين العام، وهو ما يعني أننا نحتاج إىل عدة سنوات 
لينزاح هذا الغم املطبق عىل رؤوسنا، فهو ليس دينًا عىل الدولة فقط، فكل القطاعات 

تتأثر وتؤثر بزيادته أو نقصه.
2.  الطبيعي أن يكون عىل كل دولة ديون، ولكن ختتلف نوعية هذه الديون ومدى 
ارتباطها بدول أو بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، فاألخرية هي الطامة الكربى، فإهنا 

بجانب أهنا تراكمية، إال أن هلا أبعاًدا سياسية واقتصادية ال حتمد عقباها.
ق خالل فرتة زمنية مالية معينة، وكان من املفروض  3.  يف اعتقادي أن هذا الرقم حتقَّ
أن يكون له تأثري يف مستوى املعيشة وكذلك مستوى دخل الفرد، هذا إىل جانب تأثريه 
يف حتجيم البطالة وتقليل نسبة ارتفاعها، وهذا ما مل حيدث يف الواقع، فهل هناك عدم 
تزامن وترابط ما بني هذه املؤثرات الوطنية وزيادة الدخل العام؟ فمن املعلوم أنه كلام 
األسعار،  ورخصت  الرضائب  وقلت  العرض  وزاد  االئتامنية  الثقة  زادت  الدخل  زاد 

صحيفة اليوم
1425/1/7 هـ



 80 

أنا والصحافة وربع قرن

بل وتوفرت فرص إعطاء القروض التشغيلية والصناعية، وهذه األخرية هي الوسيلة 
األوىل للقضاء عىل البطالة وتوطني الصناعة.

4.  هذا الرقم، مع أنه حمبذ ونرجو أن تتحقق زيادة كل سنة، فإن مؤثراته جيب أن 
تأخذ حيزها يف حتسني األوضاع السابقة ويف القوة الرشائية والتسهيالت البنكية، مع أن 
األخرية ازدادت تعقيًدا وبعًدا عن املشاركة الوطنية، ولربام يكون يف فتح املجال لبنوك 
حملية جديدة أو حتى خمتلطة أو حتى أجنبية ما قد يساعد يف تفعيل دور البنوك املفقود.

5.  ال نريد أن يكون فائض امليزانية مقترًصا عىل العائدات النفطية فقط؛ ألن هذه 
السياسية،  وظروفها  العاملية  األسواق  تقلبات  حسب  ثابتة  وغري  مستقرة  غري  العوائد 
املحلية  االستثامرات  يف  سواء  بديلة،  مالية  خطط  إجياد  عىل  العمل  الواجب  من  بل 
هيكلة  وإعادة  البريوقراطية  عىل  والقضاء  اإلجراءات  تسهيل  وكذلك  األجنبية،  أو 
القطاعات احلكومية بام يتناسب ومقدار ما يرصف من رواتب، إىل جانب أمهية التوافق 

وااللتقاء بني القطاع العام والقطاع اخلاص.
6.  أال توافقني الرأي أن كلمة )إطفاء الدين العام( مصطلح اقتصادي جديد قد 

يبعدنا عن واقع نعيشه وجيب أن نتعامل معه وفق قدراتنا والفرص املتاحة؟
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أجانب للمراقبة

ُيذكر يف زمن مىض أن أحد األمراء عندما مل يتمكن من القبض عىل بعض اللصوص 
القوافل، قام بمفاوضة أحد زعامئهم وعرض عليه أن يعطيه أضعاف  الذين يرسقون 
هذا  من  كان  فام  بلد،  يف  الرشطة  رئاسة  يتوىل  أن  الرسقات برشط  من  عليه  ما حيصل 
اللص »الزعيم« إال أن يقبل هذا العرض، وملعرفته بأصول صنعة اللصوصية استطاع 

أن يقبض عليهم، وبذلك استتب األمن يف بالد هذا األمري.
أقصد من هذه املقدمة أننا نعايش أزمة تتفاقم يوًما بعد يوم، وأصبح هلا تأثري يف أمننا 
واقتصادنا، وهي مسألة العاملة السائبة وكذلك ظاهرة التسرت، تقول وكالة »بريسونل 
الظواهر  إحدى  يوم، وأصبح  بعد  يوًما  يتفاقم  السائبة  العاملة  معدل  إن  إكسبكتيشن« 
التي تعمل يف الظالم، وخلفها - لألسف الشديد - الكثري من املواطنني، وهؤالء قبلوا 
عىل أنفسهم أخذ فتات اخلبز والعيش عىل هبات األجانب، أما ظاهرة التسرت فإن نظام 
مكافحة التسرت والذي يقال عنه: »سامعك باملعيدي خري من أن تراه« فله عقدان من 
ل اسمه إىل نظام )تنظيم التسرت(، فإن نسبة األعامل األجنبية  الزمن، وكم متنيُت أن حُيوَّ
ُيعقل ونحن يف ظل هذه  التسرت - جتاوزت 70%، فهل  العاملة - وفق نظام مكافحة 
األرقام املخيفة أن نطالب بالسعودة وتوفري الفرص الوظيفية؟ أمام هذا الرضر البالغ 
البحث  برواتب مغرية من أجل  أجانب  بتوظيف  إما  آخر،  باًبا  نطرق  أن  إال  لنا  ليس 

صحيفة اليوم
1425/1/14 هـ



 82 

أنا والصحافة وربع قرن

والكشف عن العاملة السائبة أو املتسرتة، ونجعل املكافأة بمقدار العدد، وإما أن ننشئ 
رشكة استثامرية يعمل فيها األجنبي واملواطن وتكون إيراداهتا ونسب األرباح بمقدار 
العدد املقبوض عليه مع تغريم املتسبب من املواطنني هبذه املصاريف مضاَعفة، ولعل 

فكرة هذا األمري تنفع؛ ألن الرضر - خصوًصا يف مثل هذه احلالة - ال ُيقمع إال بمثله.
وأرجو املعذرة، فإن املتتبع ملا ُيكتب عن السعودة حيكم بأنه لو غطيَت أكرب مدينة يف 
اململكة بمقدار ما ُكتب عن السعودة حلجبَت عنها الشمس كام حجَبت العاملة السائبة 

واملتسرتون الرزق عن أبناء البلد.
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ال يفل الحديد إال الحديد

نعاين يف بالدنا نقص املعلومة االقتصادية وعدم وجود التخطيط املستقبيل؛ لذا نجد 
البالد والعباد، خذ مثاًل أزمة احلديد والتي  األزمات وارتفاع األسعار املفاجئ يربك 
يف  يباع  أن  إىل  احلديد  وصل  حتى  يوم،  بعد  يوما  تتفاقم  وهي  السنة،  عىل  يزيد  ما  هلا 
السوق السوداء وأن يصبح له جتار وسامرسة أعجبهم الوضع ودعواهتم )من هذا... 
وأكثر(، أما مصانع احلديد فكام يقال )سيبك منها(، ألن سابك - عىل ما أوتيت من 
ضخامة يف اهليكل واهليكلة - ال تزال ترضخ حتت مفاهيم بريوقراطية عتيقة، وكأهنا 
لكل  حتسب  وطنية  إسرتاتيجية  صاحبة  وليست  والطلب  العرض  نظام  حتت  تعمل 
العريقة، ولكن ما حدث للمقاولني واألرضار  حدث حسابه، ولتعذرين هذه الرشكة 
أما وزارة  يتوقف ويعيد حساباته،  الكل  املواطنني من هذا االرتفاع جعل  الناجتة عىل 
التخبط  من  هداياهم  أوىل  هذه  فليست  التجارية  والغرف  التخطيط  ووزارة  التجارة 
يف  ولكنها  الصور  وتوزيع  التصاريح  أكثر  وما  وتوقعاهتم،  حساباهتم  يف  واالرجتالية 
أليست  أنتم مجيًعا منذ بدء األزمة؟  أين  الذي يعرض نفسه:  النائبات قليل، والسؤال 
فتح  أو  الرسوم  وإيقاف  باالسترياد  السامح  يف  سواء  م،  تقدَّ أن  ممكن  من  حلول  هناك 
املجال لتحقيق احتياج السوق؟ ال عذر ألحد ما دمنا نعايش هذه األزمة اخلانقة، وإن 
كانت البريوقراطية وطول اإلجراءات والتسويف وإلقاء املسؤولية عىل اآلخرين هي 

صحيفة اليوم
1425/1/15 هـ
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األسلوب السائد يف ظل هذه األزمة والوقوف متفرجني عليها، فإن الواقع املؤمل يعطي 
ل جلنة عليا للمحاسبة  صورة داكنة عن أوضاعنا االقتصادية، كم كنت أمتنى أن تشكَّ

وليس للعالج؛ ألن العالج ال يفيد ما دامت هناك أطراف مستفيدة.
تعبنا  لقد  املحسن،  ويكافأ  املخطئ  حياسب  وأن  بالدنا  يف  املهازل  هذه  وقف  نريد 
نريد  نحن  أمرنا،  عجيب  وتعدي(،  )أزمة  يقال  ومثلام  اخلواطر  ومراعاة  املجاملة  من 
الدخول يف العوملة وأبسط األمور االقتصادية مل نستطع حلها، وكيف لنا أن نساير األمم 
املتقدمة ونحن منغلقون عىل أنفسنا ونعايش أنظمة جتعل املستثمر الوطني قبل األجنبي 

هيرب منها؟
فعاًل لقد ضاقت بنا السبل، وليس لنا - بعد اهلل - إال أن نطلب من ويل األمر التدخل 
الرسيع إليقاف هذا الرضر، هل تصدقون أن أي تسعرية ُتطَلب من أي مورد للحديد 
ُيشرتط أن تكون مدهتا يوًما واحًدا، بل بعضهم حيددها بالساعات؟ بعضهم علَّق عىل 

ذلك بأن الذهب أسعاره حمددة، أما احلديد فهو أغىل من الذهب.
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بدعة الرام

نحسبهم  أناس  فهم  اخلري،  فيه  ما  إىل  القبول  امتحانات  مركز  ه  توجُّ يف  شك  ال 
لتوجه  متاًما  رأي خمالف  إعطاء  واألبناء  اآلباء  يفرض عىل  احلال  واقع  ولكن  كذلك، 
أقصد  تسويقي،  توجهه  غالبية  أن  له  يتبني  ُكتب  ما  يقرأ  ومن  عليه،  والقائمني  املركز 
عقبة  أصبح  وأقول  اجلامعة،  لدخول  وطريًقا  فرًضا  أصبح  أنه  مع  به،  اآلخرين  إقناع 
ا مانًعا من دخول اجلامعة، وإليك سيدي وجهات نظر خمتلفة من أصحاب العالقة  وسدًّ

ال أصحاب القرار:
1- هل ُيعقل أن اثنتي عرشة سنة من الدراسة واالجتهاد بجانب املبالغ التي ُدفعت 
ألجل الدراسة حُيكم عليها بالفشل خالل دقائق من خالل امتحان ما يسمى القدرات؟ 
وفقدان  والترشد  الضياع  إىل  وإما  اجلامعة  إىل  إما  الشاب  مصري  يتقرر  االمتحان  هبذا 

الدراسة والعمل واملستقبل.
أنه قدرنا الذي فرض علينا وال  القدرات؟ أم  2- هل واقعنا اآلن حيتمل امتحان 
بد من االستسالم له؟ وهل اكتفينا يف بالدنا من اجلامعيني حتى نضع العقبات لوقف 

التعليم؟
هت إىل فتح كلية تقنية أو أقسام علمية يف اجلامعات  3- لو أن ميزانية هذا املركز ُوجِّ
الرسوم  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  واملواطن،  الوطن  لصالح  أفضل  النتيجة  لكانت 

صحيفة اليوم
1425/1/21 هـ
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له  املركز صدر  أعلم هل هذا  بمرسوم، وال  إال  أنه ال جيوز فرض رسم  املحصلة مع 
مرسوم أم أنه اجتهاد جملس إدارته، أال يكفي أن بدعة هذا االمتحان تشعبت عنها بدع 
أخرى جتارية تريد االستفادة؟ خذ مثاًل أحد املعاهد التجارية الذي يأخذ حوايل ألف 

ريال أليام معدودة يدرس فيها كيفية االختبار،
وحتى تأخذ هذه املراكز صفة العلم فقد استقطبت بعض أساتذة اجلامعات لتضفي 

عليها الصفة العلمية.
يقول والد أحد الطالب )وهو ممن أثق به(: إن معظم أوالدنا أصابتهم خيبة أمل 
وعدم ثقة هبذا املركز وامتحاناته، بل وصل األمر هبم إىل أن يبحثوا عن جامعات خارج 

بالدنا.
وعوًدا إىل ترصيح معايل وزير التعليم العايل بأن مجيع خرجيي الثانوية العامة مقبولون 

يف مجيع اجلامعات، إذا ملاذا هذا املركز املسمى بمركز امتحانات القبول؟
باعتبار أن سوق العمل مكتظة بسبعة ماليني أجنبي، هذا بجانب ما يزيد عىل %50 
احتياج  لتغطية  قادمة  سنة  مخسني  إىل  نحتاج  أننا  وبخالف  األجانب،  املتسرتين  من 
رضورة  جانب  وإىل  البرتول،  صناعة  توطني  انعدام  جانب  إىل  الفنيني،  من  السوق 
حتديث وتعديل مناهج التعليم وفًقا الحتياج السوق ال وفًقا المتحان القدرات الذي 

غالبية أسئلته تنحرص يف أمور بعيدة عن واقع السوق املحيل وتوطني الصناعة.
أخرًيا، وبرجاء من والد يمثل مجيع اآلباء، أوقفوا هذا احلدث وهذه البدعة وخذوا 
ما شئتم من الرسوم، ولكن افتحوا أبواب اجلامعات وبدون استثناء، وبعد نصف قرن 

- إن شاء اهلل - لنا موعد.
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معركة الشوارع

بالناس، وطرق خططت بدون دراسة ملسألة  سيارات متر كالربق، وشوارع تضج 
األخذ  ضعف  وحتى  املروري،  التأديب  وضعف  الرقابة  ضعف  جانب  إىل  احلوادث 
باألسباب احلديثة يف أنظمة املرور، واألدهى أن كل أنواع )درادع( السيارات تصول 
وجتول يف شوارعنا ألننا بلد متسامح، وحتى لو كان هذا التسامح عىل حساب أرواحنا، 
فهل يعقل أن تشرتي سيارة بألف أو ألف ومخسامئة ريال وتسري هبا كيفام تشاء وبدون 
رخصة وبدون استامرة وبدون وبدون...؟ ال شك يف أن حتديث آليات الرقابة وفرض 
العقوبات الصارمة سوف حيدان من احلوادث، كنت أمتنى أال ُيعتَمد أي خمطط سكني 
بعمل  املخطط  يلزم صاحب  أن  املرور، عىل  إدارات  عليه  توافق  أن  بعد  إال  بالدنا  يف 
دفن  عندنا من  أهم  الناس  فأرواح  الالزمة،  واللوحات  والرقابية  الضوئية  اإلشارات 
هذه األموال يف األرايض الفضاء، وإن كنا نفقد إنساًنا كل ساعتني فهذا ال شك داللة 
واضحة عىل أن هناك عيوًبا جيب أن ندرسها، وما دام لنا عرشات السنني ونحن )مكانك 

رس( فأرجو عدم التعليق؛ ألن ازدياد الوفيات يقطع قول كل خطيب.
لذا أقرتح اآليت:

لالستثامر  وتطرح  املرورية  الرقابة  بخصخصة  باململكة  املرور  إدارات  تقوم   -1
اإلرشادية  واللوحات  والرقابة  الرصد  السيارات وأجهزة  تؤمن  أن  بمعنى  التجاري، 

صحيفة اليوم
1425/1/28 هـ
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واإللكرتونية، وأن يوظف هبا شباب ذوو مؤهالت وقدرات من أبناء البلد، وأن تقوم 
هذه الرشكات بفتح معاهد تدريبية حتت مظلة وزارة الداخلية.

وال شك يف أن الرشكات ستكون حريصة جًدا عىل مراقبة العابثني بأنظمة املرور، 
وسوف تفرض وتطبق الغرامات ألهنا رشيكة يف كل غرامة تطبق، وال جيب أن تأخذنا 
العواطف يف هذا اجلانب اإلنساين املهم، فمن أخطأ فيجب أن يعاقب، وليست أرواح 

الناس لعبة لدى املستهرتين والعابثني.
أعتقد أن وزارة الداخلية ممثلة يف إدارة املرور لو طرحت هذه الفكرة أمام الغرف 
يقدمون  فسوف  واملقرتحات،  الدراسة  إعداد  جمال  للمستثمرين  وتركت  التجارية 
دراسات مستفيضة تؤهل عنرص املنافسة يف الدراسة وكذلك العائد املناسب هلم، ويأيت 

بعد ذلك دور إدارات املرور الختيار األنسب.
املرور،  إدارات  املرورية عن  الرقابة  يزيل عبء ومشاكل  اإلجراء سوف  2- هذا 
ولربام نجد املعطيات أفضل من وضعنا احلايل، بل قد تكون العائدات املادية إلدارات 
املرور أكثر من وضعها احلايل، ومع أن إدارات املرور مهها األول هو احلفاظ عىل حياة 

الناس، ولكن ال نزال بحاجة إىل الكثري من االعتامدات لسد أوجه النقص.
يف  ويساعد  السعودية،  الكفاءات  من  هائلة  أعداًدا  يستوعب  سوف  اإلجراء  هذا 

القضاء عىل البطالة وتشغيل األيدي العاملة السعودية.
الكل يستطيع أن يمتلك  السيارات يف بالدنا بشكل عشوائي جعل  3- وألن زيادة 
سيارة، خصوًصا العاملة األجنبية، فقد أصبحت هذه السيارات سبًبا يف زيادة احلوادث 
وتلوث البيئة وإفساد الشوارع، وحتى املظهر العام لبالدنا، لذا أقرتح منع متليك سيارة 
ألي أجنبي يقل راتبه عن ثالثة آالف ريال، ويف هذا اإلجراء احلث عىل تشغيل العاملة 
احلوادث  بسبب  ساعتني  كل  شخًصا  نفقد  دمنا  وما  املنازل،  سائقي  عدا  فيام  السعودية 
املرورية، فمعنى ذلك أننا نحتاج إىل إعادة النظر يف كل املفاهيم املرورية والرتبية الشخصية 
مناهج  املروري ضمن  األمن  مادة  تدخل  أن  وأرى  املروري،  النظام  وأسلوب وطريقة 

التعليم يف خمتلف املستويات، وخاصة بعد املتوسطة، فحوادث الشباب أكثر من غريها.
مالحظة أخرية: جهود إدارات املرور واضحة للجميع، ولكن الشق أكرب من الواقع.   



 89 

أنا والصحافة وربع قرن

هل جاء دور إنشاء نقابة المقاولين؟

يف ظل األزمة اخلانقة التي يعيشها قطاع املقاوالت يف بالدنا العزيزة التي تعددت 
أسباهبا، هذا التعدد جعل هناك نوًعا من الضياع وعدم وجود األهلية التي حتتضن هذا 
القطاع املهم الذي ُيبنى عليه مستقبل وتطور بالدنا، ولعل من أهم أسبابه غياب نوع 
من الرابطة واالستقاللية، وهذا الغياب منشؤه ضعف األنظمة واإلجراءات، أو لنقل 
عدم احلاجة إليها، ألننا تعودنا أن نجعل أمورنا تسري بدون منهجية مدروسة أو االعتامد 

عىل مؤسسات اقتصادية.
أعتقد أن لدينا القدرة ملعاجلة األزمات ووضع اخلطط املناسبة ملعاجلة املواقف الصعبة 
ف لنا بعد أزمة احلديد اخلانقة أن هذا القطاع الشامل  يف األوقات املناسبة، ولكن تكشَّ
أمام كل من وزارة  املفقودة  أن يعطى أمهيته  إىل  ملعظم توجهات وارتقاء بالدنا حيتاج 
مقاول  لكل  حق  أبسط  برفض  فاجأتنا  التي  املالية  ووزارة  التجارية  والغرف  التجارة 
يعمل من أجل البناء بأهنا لن تعوض فروقات األسعار يف احلديد والتي نشأت يف نوع 
من االحتكار غري املدروس وغري املؤهل، حيث اختصت رشكة حديد هبذا االحتكار 
حتت محاية وزارة املالية بفرض 20% عىل احلديد املستورد، أعتقد أن هذا النظام املايل 
الذي يفتقد إىل أبسط صور العدالة حيتاج إىل شطبه وإلغائه من جذوره، فهو يؤيد ما 
اخلسائر  وهذه  املواطن،  ثم  املقاول  خرسها  التي  الرياالت  من  املاليني  مئات  أوردته 

صحيفة اليوم
1425/2/3 هـ
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جلبت هلا أخوات أخرى يف مضاعفة اخلسائر مثل ارتفاع أسعار األخشاب والنحاس 
واملواد البالستيكية، هذا إىل جانب التوقعات بزيادة األسعار، ومل نسمع أو نقرأ إال جمرد 
اجتامعات تنتهي بالفشل أو إلقاء املسؤولية عىل اآلخرين؛ لذا ال سبيل إىل محاية أكرب 
وأضخم قطاع تنموي إال بأن نوجه إليه نقابة تدافع عن حقوقه وعن بقائه واستمراره 
ما دمنا نالحظ انسحاب الكثري من املقاولني عن هذا القطاع وتركه أليٍد مظلمة وتعمل 
يف الظالم، بل سوف تزداد أعامل التسرت وتزداد العاملة السائبة؛ وتزداد بذلك البطالة 

ويرتتب عىل ذلك قطع أرزاق أبناء هذا البلد.
نريد أن نبتعد عن هذه البريوقراطية التي تدار بجهات غري مؤهلة وغري قادرة عىل 
معاجلة الوضع، بل إن بعضها جعل من هذه األزمة زيادة يف نرش الصور والترصحيات 
الفارغة، أعتقد أن قيام جمموعة من املقاولني والطلب من والة األمر بإنشاء هذه النقابة 

سوف يلقى القبول حتى نحمي ما بقي من حق هذا القطاع.
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بنك الفقراء

سبق أن كتبت عن موضوع الفقر يف بالدنا ووجود خبري الفقراء ليضع لنا إسرتاتيجية 
معاجلة الفقر، واقرتحت بعًضا من احللول اجلذرية ملعاجلة الفقر، ولكن كام يقال ال يطاع 

لقصري أمر، مع أن طويل جتاوز 176 سم.
رئيس  عبدالعزيز  بن  طالل  الفاضل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  أن  وأعجبني 
الفقراء  بنك  لفتح  يسعى  اإلنامئية  املتحدة  األمم  لدعم منظامت  العريب  اخلليج  برنامج 

يف بالدنا الغالية.
ولنا وقفة أمام هذه التسمية وأبعادها

يقول تعاىل: ﴿ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ سورة املائدة اآلية 2.
شاملة  التسمية  تكون  قد  التعاوين،  االستثامر  بنك  إىل  املسمى  تغيري  حبذا  يا   -1
لالستثامرات الوطنية وغري الوطنية وتبعدنا عن هذه التسمية املمقوتة يف بالد تعودت 

عىل أن تكون كالبنيان، وتعودت عىل أن تكون هلا البنيان الواحد يشد بعضه بعًضا.
الضامن  وأموال  مجيع  بإيداع  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  تقوم  أن   -2
استفادة  حيقق  مما  البنك  هذا  يف  اخلريية  املنظامت  من  اجلمعيات  وأموال  االجتامعي 

املحتاجني وضبط األموال والترصف فيها وفق منهجية ترشف عليها الدولة.

صحيفة اليوم
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3- تشجيع أصحاب رؤوس األموال الذين يريدون تطهري أمواهلم من الربا وإجياد 
صيغة إسالمية يقبلها علامء األمة، وسوف - بإذن اهلل - جتد الكثري من أبناء هذه البالد 

وغريها يرحبون باالنضامم والتعامل مع هذا البنك.
4- وضع لوائح وأنظمة للقروض واإلعانات واملشاركة يف إنشاء املعاهد والكليات 

العلمية لتدريب وهتيئة املحتاجني وفق احتياج السوق ومتطلبات العمل.
5- الطلب من مؤسسة النقد العريب السعودي إيداع رواتب املوظفني واملخصصات 

املالية للمصالح احلكومية وكذلك رصف املستخلصات من خالل هذا البنك.
6- الطلب من مصلحة الزكاة والدخل إيداع األموال املحصلة من الزكاة أو إعطاء 
البنك صالحية مجع الزكاة من الرشكات واملؤسسات املختلفة؛ ألنه من املالحظ أن هذه 

املصلحة تريد من يطرق باهبا إليداع الزكاة الرشعية.
7- قد يكون من املناسب تعاون صندوق املوارد البرشية وبنك االستثامر التعاوين، 
خصوًصا أن األول لديه إيرادات ضخمة تريد من يفعلها، وال شك يف أن هتيئة الفقراء 
يف هذا البلد بإجياد صنعة أو مهنة رشيفة يسرتزق منها هلي اهلدف الذي يسعى إليه هذا 

البنك.
لسكان  توضح  إعالمية  محلة  له  تشكل  وأن  بقوة  يبدأ  أن  البنك  هذا  من  نريد   -8
هذا البلد الطيب أمهية ودور هذه املؤسسة اخلريية، وأن يكون أعضاء جملس إدارته من 

رجال األعامل وأهل الفكر والعطاء.
أخرًيا، وهذا ما يقلقني وأراهن عليه يا سمو األمري، إن وافقت مؤسسة النقد العريب 
السعودي عىل إنشاء هذا البنك فهي مؤمنة بأن بالدنا جيب أال تتجاوز البنوك هبا عدد 

أصابع اليد ؛لذا فإن أي إصبع آخر يعد نشاًزا يلزم برته.



 93 

أنا والصحافة وربع قرن

الوزير.. ينفي

كنا نعرف الدكتور جبارة الرصيرصي عندما كان نائًبا لوزير املالية بأنه رجل )حاّلل 
إليه سوف جتد نصيبها من عنايته واهتاممه،  املشاكل(، لذا نطمئن أن أي معاملة حتال 
لكيفية  املجرب  الرجل  تطلعات  النقل حاماًل معه  واليوم هو يرتبع عىل كريس وزارة 
تراًثا  أصبح  الذي  قطارنا  وأمهها  اجلديدة،  وزارته  ملشاريع  االعتامدات  عىل  احلصول 
حيسن بنا أن نجعله حتفة يف أحد امليادين العامة، أما طرقنا الرسيعة أو املحلية أو الزراعية 
فهي حتتاج إىل أضعاف ما هو موجود اآلن، ولكن أن يأيت معاليه لينفي أهم إنجازات 

جملس الشورى برفض فرض رسوم عىل الطرق، وكام قيل: )يا فرحه ما متت(.
وال نريد أن يمر هذا النفي من خالل بوابة وزارته دون أن يأخذ نصيبه من الرسوم 

الكالمية:
1- إن الرسوم عندما يراد فرضها يؤخذ بعني االعتبار مدى كفاءة وكمية اخلدمة 
هذا  عىل  احلفاظ  ألجل  النظر  يمكن  ذلك  فعند   %80 أو   70 جتاوزت  فإذا  املقدمة، 

املنجز، فهل وزارتكم املوقرة وصلت إىل هذه النسبة؟
2- الطرق البديلة التي أشار إليها معاليه هي طرق يطَلق عليها الطرق املهجورة، 
واملهجور يف عرفنا هو العرضة لإلتالف واحلوادث، وقد يكون مهجوًرا أيًضا من أمن 

الطرق، فهل نزيد أعداد الوفيات لنحقق رسوم الطرق؟

صحيفة اليوم
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يؤثر  الطرق سوف  الرسوم عىل  املعلومة أن فرض  3- هل وصلت معاليكم هذه 
بمقدار 10% يف رواتب املدرسني واملدرسات و20% يف مدخول الفالحني و50% يف 

مدخول أصحاب سيارات األجرة، وكل هؤالء من أصحاب الدخول املحدودة.
4- هل الوقت مناسب للحديث عن الرسوم والرضائب ونحن نعايش أزمة وطنية 

وعربية وإسالمية خانقة، وكلنا رغبة يف زيادة اللحمة وااللتقاء.
وإذا كان املقصود كام ذكر يف الصحيفة ألجل التوسع والصيانة، فإليك - حفظك 

اهلل - ما حيقق هذا الطلب دون التعرض جليوب الناس:
أ- فرض رسوم عىل مجيع السائقني األجانب من غري سائقي املنازل؛ فهذه الطرق 
تقلل من درادع  املواطن ال من أجل األجنبي، فهذه سوف  قد عملت وهيئت ألجل 

السيارات وتزيد نسبة السعودة.
املجال  وفتح  حمدودين،  ملقاولني  إعطائها  من  بداًل  الوزارة  مشاريع  جتزئة  ب- 

للرشكات األجنبية للعمل مع وضع الرشوط املناسبة للسعودة وللتسديد املرحيل.
ج - فتح املجال للرشكات األجنبية والوطنية لالستثامر يف إنشاء طرق جديدة وفق 
من  مقبولة  وتكون  االعتامدات  نقص  تعالج  سوف  فهذه  الوزارة،  تضعها  مواصفات 
السلبية يف هذا  أو  اإلجيابية  الوزارة عملت جتربة التضح هلا  أن  لو  املواطنني، وأعتقد 

األسلوب.
أخرًيا، املالحظ أن رشكة »ساسكو« حتتاج بجانبها إىل عدة رشكات أجنبية وحملية 
من أجل االستثامر عىل الطرق، سواء لالسرتاحات أو املطاعم أو خدمات الطرق أو 

اإلعالنات وحمطات البنزين.
وفقكم اهلل يف طلب اعتامدات جديدة، ولعل سنوات العمل يف وزارة املالية شافع 

يف ذلك.
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عن تغيير مناهجنا

السعودية،  اجلامعات  مناهج  يف  جذرًيا  تغيرًيا  هناك  أن  الصحف  إحدى  نرشت 
واملالحظ عىل نسب التخصصات أن أكرب نسبة هي خلدمة القطاع التعليمي بالدولة، 
وهؤالء غالًبا تكون ختصصاهتم دراسات نظرية ثم تأيت النسب األخرى لتسديد النقص 
هذا  أمام  وقفة  ولنا  البطالة،  نسبة  لتزيد  أو  األهلية  أو  احلكومية  القطاعات  بعض  يف 

التوجه:
1- ليس هناك دراسة للحاجة احلالية واملستقبلية وحاجة السوق، ودراسة السوق 
حتتاج إىل تنسيق وتعمق يف معرفة مدى احلاجة ونوعية التخصصات املطلوبة، وليس 
هناك أصدق وأثبت لوصول املعلومة الصحيحة هلذه احلاجة من عمل دراسة ميدانية 
ألعاملنا االقتصادية بالتنسيق مع الغرف التجارية وأرباب الصناعة والرشكات العظمى 
مثل أرامكو وسابك واالتصاالت والرشكات األهلية، هؤالء سوف حيددون احلاجة 
احلالية واملستقبلية، وألن بالدنا – واحلمد هلل - آخذة بالتطور التقني واالقتصادي، فإن 

احلاجة ملحة هلذه الدراسات مع حتديث هذه الدراسات كل مخس سنوات.
اختيارات  كيفية وضع  ووزاراهتا يف  اجلامعات  بريوقراطية  نبتعد عن  أن  نريد   -2
حبذا  ويا  ذلك،  عىل  للحكم  كافية  املاضية  السنوات  جتربة  أن  وأعتقد  التخصصات، 
وضع  يف  احلرية  هلم  ترتك  وأن  األعامل  رجال  من  اجلامعات  جمالس  أعضاء  اختيار 

صحيفة اليوم
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املناهج املناسبة يف كل منطقة، فهناك تباين يف االحتياج العلمي حسب تباين نوع وطبيعة 
األعامل التجارية واالجتامعية، وأيًضا ما الذي يمنع من اختيار مديري اجلامعات من 
القطاع اخلاص، فهم أعلم بحاجتهم، وهم الصورة الصادقة عن نوعية هذا االحتياج.

3- هناك فجوة بني وزاريت التعليم العايل والرتبية والتعليم، وقد تكون سبًبا ملا نحن 
فيه من مشاكل يف تلبية احتياج السوق املحيل من التخصصات العلمية املطلوبة، ولن 
بنسبة ال  النظرية  الثانويات  القبول يف  بقيام األخرية بوضع نسبة  الفجوة إال  حتل هذه 
تتعدى - عىل أكرب تقدير - 10%، مع التأكيد عىل أن هذه النسبة جيب أن تكون وفق 
عمل  وبدون  اجلامعات  خرجيي  ومن  شباب  من  لدينا  ما  فإن  املحيل،  السوق  احتياج 
أعتقد أننا نحتاج إىل 10 سنوات أو أكثر حتى نجد هلم أعاماًل مناسبة أو إعادة تأهيلهم 

العلمي.
النظرية  الدراسات  يف  القبول  نسبة  حتديد  من  أيًضا  جامعاتنا  يمنع  الذي  ما   -4
بحيث يضطر الطالب إىل االجتاه الصحيح والذي يكفل له احلصول عىل العلم السليم 

والوظيفة املناسبة.
5- الحظنا أن الدولة سوف تقدم إعانات للجامعات األهلية، واملؤسف أن هذه 
اجلامعات األهلية تسعى للربحية قبل التوجهات العلمية، فلامذا ال تكون هذه اجلامعات 
فروًعا للجامعات احلكومية، وهي التي تضع التخصصات املناسبة واحتياج السوق، 
وتكون هناك رشاكة ما بني اجلامعة والقطاعات اخلاصة يف احتساب قيمة الدراسة، أما 
أن تنشأ اجلامعات األهلية هبذا الرتهل والضعف والنظرة املادية فهذا سوف يزيد من 
مشاكلنا ويعقدها بشكل خطري، ولنؤمن أن العلم رسالة وليس وسيلة جلمع املال، أما 
البديل الثاين فهو أال تسمح الدولة بإنشاء أي جامعة إال وفق ختصصات معينة حيددها 

السوق املحيل.
واهلل املوفق ،،،
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المدير في اجتماع مغلق

بعد أن ذاق األمّرين يف االتصال وحتويل املكاملات والسؤال: من أنت؟ وماذا تريد؟ 
باهلل ممكن  آمنا  أو سعادته يف اجتامع، طيب  تليفونك؟ كان اجلواب: معاليه  وكم رقم 
تعطيني الوقت املفضل لالتصال؟ وكان اجلواب: آسف، فهو يف اجتامع مغلق، يا أخي 
اهلل يكون خرًيا،  تليفونك وإن شاء  أعطنا  بعيد، وكان اجلواب:  أكلمك من مكان  أنا 

وهكذا بكرة وبعد بكرة.
من  أليس  ولكن  املشاكل،  وحل  اخلطط  رسم  يف  االجتامعات  أمهية  ينكر  أحد  ال 
طالب  يستطيع  بحيث  حمدد  يوم  أو  حمدد  وقت  يف  االجتامعات  تكون  أن  األفضل 
معينة  ساعة  املسؤولني  جلميع  حتدد  املسؤولة  اجلهات  ليت  املسؤول؟  جيد  أن  اخلدمة 
وحمددة يعرف الكل أن هذا وقت االجتامع، ألن احلاصل أن معظم وقت املسؤول يف 
املسؤول؟  هذا  مقابلة  ألجل  والقفار  الفيايف  يقطع  أن  الرضورة  من  وهل  اجتامعات، 
لدينا  ازدادت  وملاذا  املشاكل؟  من  الكثري  حتل  أن  املمكن  ممن  وسيلة  التليفون  أليس 
معوقات مقابلة املسؤول حتى أصبح مديرو أو سكرتارية املكاتب هلم األمر والنهي؟ 
بل قد يكون بعضهم أشد وطأة من رئيسه، هل حصل وقابلت أحدهم؟ انظر إىل طريقة 
رده للسالم، وحتى تكرمه إن مد لك أطراف أصابعه للسالم ولسان حاله: ماذا تريد 
عجل علينا، ما عندنا وقت، راجع القسم املختص، املهم )ورنا عالبيك( يعني )عطنا 

صحيفة اليوم
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مقفاك(. لألسف هذه ظاهرة تزداد يوًما بعد يوم، ولألسف أيًضا أهنا بعلم معاليه أو 
سعادته، وما علم هو ورئيسه أن هذا الكريس )دوار(، وجزى خرًيا من صنعه دواًرا 

حتى تزال الغمة.
واملسؤولية  اإلحساس  لدهيم  املسؤولني  من  قلة  فهناك  إطالقه،  عىل  ليس  الكالم 
بأمهية املراجع ورضورة استقباله والرتحيب به وقولة )تفضل... اسرتح( وفنجان قهوة 
وبيالة شاهي ووجه مبتسم، هذا أقل ما يريده املراجع، علاًم بأن الشاي والقهوة واجللسة 
مدفوعة مقدًما، عدا تبسمك يف وجه أخيك صدقة، وأنا متأكد من أنه لو مل حيصل عىل 
طلبه خلرج من هذه الدائرة وهو يدعو ويشكر صاحبها ومدير مكتبه. نحن بحاجة إىل 
دروس نفسية، وأعتقد أن أمرينا عبداهلل بتعامله مع من يقابله كفيل بأن نتخذه مثااًل، 
الوقوف،  أيًضا يساعده يف  املراجع وهو يسمع منه، وهو  أمام  انظر إىل قسامت وجهه 
وهو أيًضا يَطمِئن هذا املواطن بحركات يده، نعم سياسة الباب املفتوح حتتاج إىل القلب 

الطيب والتعامل احلسن.
مالحظة أخرية: دائاًم االجتامعات املغلقة مفاتيحها مرهونة بمديري املكاتب )عشنا 

وشفنا(.
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مشاهد حديدية

الرأس  أربع طقات يف  باهلل، حقيقة  إال  قوة  )املقاول(: ال حول وال  األول  املشهد 
توجع، أربع مرات ولسنة كاملة يرتفع سعر احلديد وال هناك من حيمينا، واملسؤولون 
أحد  مع  يتحدث  أن  جهده  حماواًل  السامعة  أحدهم  يرفع  ال  عجينة،  وأذن  طينة  أذن 

موردي احلديد.
بأن  )علاًم  موجود  غري  طلبك  حديد،  عندنا  ما  آسف،  )املورد(:  الثاين  املشهد 
ويمكن  طلبك  لك  أشوف  ساعة  بعد  تتصل  ممكن  فيها(،  بام  ضاقت  املستودعات 

بالواسطة، وربام السعر يرتفع خالل ساعة، املهم دبر حالك.
املشهد الثالث )وزارة التجارة(:

بعدما كثر اللغط ومرت فرتة طويلة عىل هذه املشكلة واإلثارة الصحفية املتعددة، 
أخرًيا بدأت االجتامعات واللقاءات والردود الصحيفة وكل واحد يلقي املسؤولية عىل 
بأن مشكلة احلديد )خالص  اآلخر، وطالع يومًيا صور املسؤولني وبجانبها تصاريح 

انتهت(، وهناك تسابق صحفي بني وزارة التجارة والغرف التجارية ورشكة سابك.
املشهد الرابع )سابك(:

نحن ال نقبل االهتام بتصدير احلديد إىل املطارات اخلارجية أو إىل دول الرشق، نحن 
مل نخزن احلديد ومل نكن سبًبا يف هذه املشكلة، وخططنا وتوقعاتنا يف العرض والطلب 

صحيفة اليوم
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عرض  عند  اإلدارة  جملس  ونريض  الربح  ندور  جتار،  إحنا  وبعدين  علينا(،  )فاتت 
ميزانيتنا عليهم.

املشهد اخلامس )الصحافة(:
احلديد سوف حتل يف غضون  أن مشكلة  التجارة  وزارة  رصح مصدر مسؤول يف 
القادمة، ونرجو السموحة عىل هذه اخلسائر، كام رصح مصدر مسؤول  القليلة  األيام 
يف الغرف التجارية والصناعية أن ما حدث من زيادة يف األسعار فاق التوقعات، وأننا 
مهتمون هبذه املشكلة منذ دخلت حتى خروج املقاولني املفلسني من سوق املقاوالت، 
احلديد  ر  نصدِّ مل  دولية ونحن  املشكلة  بأن  كام رصح مصدر مسؤول يف رشكة سابك 
إىل خارج البالد، ونعدكم بحل املشكلة حسب قانون العرض والطلب املعمول به يف 

الرشكة.
املشهد السادس )فيلم سينامئي(:

قدم أحد املنتجني السينامئيني عرًضا إلنتاج فيلم أطلق عليه )عاصفة أم السكاريب(، 
ل هلذا الفيلم،  وقرر أن يكون أبطاله شخصيات املشاهد السابقة، ولكنه يبحث عن مموِّ
فام كان من جلان املقاولني إال أن وافقت آخذة باملثل الشعبي )ما يرض مقتول طعنه(، 

وسوف تكون النهاية املحزنة هلذا الفيلم عىل ذمة أصحاب الكرايس الدوارة.
املشهد األخري:

بعد اليأس واخلسائر الباهظة ورضب كف بكف وخروج العديد من املقاولني من 
قطاع املقاوالت، نشأت فكرة جديدة قد تناسبك وتنضم معنا إليها، وهي إنشاء هيئة 
املياه  مصلحة  يف  التفتيش  وغطيان  البلدية  وبراميل  واملسامري  السكراب  جلمع  وطنية 

وتقديمها هدية إىل رشكتنا الغالية سابك أم السكاريب، ويا ليل ما أطولك يا ليل.
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خطاب مفتوح لمعالي وزير التجارة والصناعة

الدكتور هاشم من الرجال الذين نفاخر هبم ونؤمل اخلري عىل أيدهيم، وهم - واحلمد 
هلل - كثر يف بالدنا، وألن هذا اللقاء الرابع يف غرفة الرشقية، فإن يل )شخصيا( وقفات 

قد تكون من تطلعات أمثايل أصحاب احلرف واملهن:
األيام،  بأسوأ  نمّر  وصناعيني  كمقاولني  أننا  ا  رسًّ نخفيك  ال  الوزير:  معايل   -1
وأسوأ ما فيها السلبية واإلمهال من اإلدارات املختصة، فهناك تذمر وغضب خصوًصا 
عندما يتعلق األمر بأرزاق الناس، ولكننا - كام ذكرت - نرى البطء الشديد يف اختاذ 
اإلجراءات احلاسمة حلامية ِقطاَعي التجارة والصناعة، وكنا نطمح أن تقرتح إلغاء مجيع 
فإن  والبالستيك،  احلديد  ملستوردي  مساعدة  تقرتح  أن  نطمع  بل  اجلمركية،  الرسوم 

مقارنة اخلسائر التي حلقت هبذا القطاع ال تقاَرن مطلًقا بمقدار املساعدة للمستوردين.
2- معايل الوزير: كانت فكرة دولتنا - أعزها اهلل وحفظها من كل مكروه - عندما 
املواطن، ولكننا  املقاول واملصنع، وأهم من ذلك  الوزارة من أجل محاية  أنشأت هذه 
الكربى، وما دور وزارتكم  أيدي الرشكات  القرار أصبح يف  السيطرة واختاذ  أن  نرى 
إال التمثيل يف جملس اإلدارة، وهذا التمثيل ال خيلو من السلبية، وكام يقال فإن العربة 
بالنتائج، وأمامنا نتائج ال تبرشِّ بخري: خسائر، وقطع أرزاق، وإغالق مصانع... فأين 

وزارتكم من ذلك؟

صحيفة اليوم
1425/2/24 هـ
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3- معايل الوزير: هذا هو االجتامع الرابع، فهل قلبت وريقات االجتامعات السابقة 
لتنظر ماذا أنجز؟ وهل هناك توصية واحدة ظهرت للسطح؟

ال نريد املجاملة واألحالم ونحن تلحقنا اخلسائر املتواصلة، إن هناك مسألة أخرى 
وظروفهم  الناس  وأحوال  والسياسة  والصناعة  التجارة  فإن  األموال،  ضياع  من  أهم 
انفرط منها عقد تداعت عىل بعضها وأصبحت  إذا  ببعضها،  املعيشية حلقات متصلة 
شذًرا مذًرا، بالدنا أرض خصبة وفيها خريات، وأمهها هذه اللحمة والرتابط واجتامع 

الكلمة.
4- معايل الوزير: أثق بأن مستشاريك قد هيؤوا لك اإلجابة عن كل سؤال سيطرح 
أو متوقع أن يطرح، فهل تركت للحضور املجال للمشافهة واملصارحة وأنت فارسها 
وابن ديدهنا؟ أمتنى أن تتبنى ولو توصية أو توصيتني، املهم أن نرى شيًئا يزيل عنا غمة 

احلديد والبالستيك.
إىل منظمة  انضاممنا  الصحفية حول  اللقاءات  لقد )طفشنا( من  الوزير:  5- معايل 
التجارة العاملية، هل نحن خمريون أم مسريون؟ وهل ما نحن فيه من خسائر متواصلة 
مدخل هلذه املنظمة؟ أم أن هناك خسائر أخرى قد تلحق بنا، ونحن أمام مارد سوف 

يأكل األخرض واليابس ولألسف نحن اليابس؟
اليوم ونحن نلقاك، هل هذا اللقاء للرتضية وختفيف املصاب عىل املقاول واملصنع؟ 
أم أن لديك قرارات تريد ذكرها وطمأنة من هم أمامك اآلن أو من هم خارج القاعة؟ 

الكل ينتظر، وخويف أن يكون هذا اللقاء... أرجو املعذرة )رشحك رًسا(.
ويا خويف، فإن غداء الغرفة مثلام يقال: أعدوا آلل املقاولني وآل املصنعني طعامهم، 

فإن لدهيم ما يشغلهم.
ونبث  ونشكو  املسؤول  نصارح  أن  الغالية  حكومتنا  دتنا  عوَّ الوزير:  معايل   -6
الـ 5 %  بتوصية بشطب  تقوم  ليتك  الكبري، ويا  القلب  يا صاحب  اعذرنا  له معاناتنا، 

األخرية من الرسوم، ومثلام يقال: )ما عىل كريم ترشط(.
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توصيات اللقاء الوطني

الفكري يف خالل مخسة  للحوار  الثاين  الوطني  اللقاء  ثامين عرشة توصية خرج هبا 
أيام، واملطَّلع عىل كل توصية يرى أهنا حتتاج إىل لقاء خاص هبا.

أن نطرح مجيع مهومنا دفعة واحدة  تعودنا يف مؤمتراتنا وندواتنا عىل  أدري هل  ال 
مهوم  أهنا  أم  الواجب؟  أدينا  قد  أننا  بذلك  ونعتقد  املسؤولني  مرمى  يف  الكرة  ونرتك 
مشرتكة نريد اإلفصاح عنها واعتربناها محاًل ثقياًل أزلناه هبذه التوصيات؟ كنت أمتنى 
لو أن مفكرينا الكرام قبل كتابة أي توصية ترووا ونظروا يف إمكانية تنفيذها، سواء من 
ناحية الوقت أو املال أو اجلهود الالزمة لكي تكون هذه التوصيات وغريها حمل التنفيذ.
جيب أن نكون أكثر شفافية وفهاًم، فإن ويل األمر ليس لديه عصا سحرية يستطيع من 
خالهلا تنفيذ مجيع الطلبات، إضافة إىل ذلك ال نريد أن تأخذ بعض التوصيات طريقها 

إىل النسيان ونصبح كحاطب ليل.
وثمة يشء مهم، ما دام احلوار هيم مجيع املواطنني فيجب أن ينظر إىل التوصيات ذات 

الفائدة الشمولية للجميع.
ومع تقديري واحرتامي للمشاركني يف هذا اللقاء، فإنني أرى أن بعض التوصيات 
ال تتالءم مع واقع حياتنا وأعرافنا، بل قد تكون سبًبا لبعض اإلشكاليات غري حممودة 
العواقب، فأرحيونا من قضايا ومهوم )ال تشبع جائًعا وال تروى ظمآن(، وواقعنا يف هذه 

صحيفة اليوم
1425/2/26 هـ
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التوصيات مثل من يريد أن يتسلق اجلبل من أعاله مستعماًل حبال اآلخرين، كنا نتوقع 
أو عن  للسائل واملحروم،  أمواهلم حق معلوم  الذين يف  يبحثوا عن  أن  املجتمعني  من 
رعاية األمانة والعهد، أو عن األموال التي ضاقت هبا بنوكنا املحلية فوجدت طريقها 
عانس،  ومليون  عاطل  مليون   1،5 مناقشة  منهم  نتوقع  وكنا  األجنبية،  للبنوك  ممهًدا 

ومستخرجات التعليم التي أصبحت عبًئا عىل نفسها قبل أهلها وجمتمعها.
كلمة أخرية، قالت الوالدة بعفويتها ورصاحتها املعروفة: )يا ولدي: كالمهم هذا ما 
يؤكل عيش( مثل اليل يقول )احصد هواء وغمر ماش(. أرجو املعذرة، ولكن يبقى أن 
الوالدة متثل ثالثة أجيال هلا حق الرأي ما دامت هناك رغبة يف ترسيخ مفاهيم احلوار 

واالنتخاب وتعزيز دور املرأة.
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الوزير يرفض

طالعتنا إحدى الصحف بخرب )زاد الطني بلة(، يقول نص اخلرب: »وزير املالية يرفض 
فكرة تعويض املقاولني بعد ارتفاع أسعار احلديد(«

فإن  جماملة  وبدون  ماليتنا،  وزير  الفاضل  الرجل  هذا  وحيرتم  يقدر  كلنا  البدء،  يف 
الذي  الوزير  والعباد، وكيف ال وهو  البالد  ُينرَش عنه جيده يصب يف صالح  ملا  املتتبع 
املنشور ومل أجد  ثنايا  قراءة اخلرب يف  الوزارات، أعدُت  أم  يرتأس أكرب وزارة، بل هي 
له مناسبة أو استطرًدا حول أساسيات ما نرش، فهل وزيرنا الغايل أراد أن يقصم ظهر 
أن  أم  الترصيح؟  هذا  عىل  أجربته  )املالقيف(  صحافة  أن  أم  الشائعات؟  حول  البعري 
النحس )ال عدوى وال طرية( يالحق املقاولني حتى عند من يأملون يف وقوفه معهم؟ 
لذا، ليعذرين مدير بيت املال عىل هذه املداخالت، فأنا أحتدث عن واقع املقاولني يف سنة 

قد يطلق عليها )سنة أم السكاريب(.
نفسها  عىل  املغلقة  وغرفها  التجارة  وزارة  إىل  الالذع  واالنتقاد  اللوم  أوجه  أواًل: 

)والتي ربام ما رصف عىل مبانيها حيل أزمة(.
اآلن  وإىل  املقاولني  حلقت  التي  واألرضار  اخلسائر  بأرقام  املالية  وزير  يزود  مل  ملاذا 
ونحن نسوف بعقول املقاولني؟ أليست األزمة هلا اآلن سنة وتتفاقم يوما بعد يوم؟ أمل 

صحيفة اليوم
1425/2/27 هـ
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خيرج آالف املقاولني من قطاع املقاوالت وهم حمملون باخلسائر واألرضار وتسبب عن 
ذلك قطع أرزاق األلوف من أبناء هذا البلد؟

ثانًيا: ما الرضورة هلذا الترصيح )القاتل( لكل آمال املقاولني؟ أال يكفيهم - يا معايل 
أم  املبارش  الترصيح  تستلزم  املهنة  قلق وخسائر؟ وهل أصول  من  به  ما هم   - الوزير 

التلميح املغلف؟
فأنتم  الوزير- أن وزارتكم أحد أسباب هذه املشكلة؟  يا معايل  ثالًثا: أال تعتقد - 
واضحة  والطلب  للعرض  وفًقا  وتقلباهتا  السلع  أسعار  تكون  أن  عليكم  يفرتض 
عقولنا  قلبت  التي  األسعار  تقلبات  عىل  سنة  حوايل  مىض  قد  أنه  خصوًصا  أمامكم، 
ع رشكة  وأفرغت جيوبنا، أين أنتم من وقف رسم محاية اإلنتاج؟ أال تعتقد أن ذلك شجَّ
ر احلديد إىل اخلارج وحترم الداخل؟ فهو قد حرم االسترياد  سابك )حديد( عىل أن تصدِّ
وحرم اإلنتاج الداخيل، فمن أين يأيت باحلديد؟ كنا نتوقع من معاليكم - وهذه عادتكم 

- حل املشاكل وأن تطلب إعانة ملستوردي احلديد.
العادية يشكل 30% من قيمة املرشوع، وأسعاره  املباين  رابًعا: وإذا كان احلديد يف 
جتاوزت الزيادة هبا 80% من أسعار املشاريع، ووزارتكم املوقرة تعرف مثل هذه املشكلة 
ومقدار رضرها، فهل هناك خمرج آخر غري النظر بعني الواقع واملعرفة وتقدير الرضر؟ 
وحتى لو كان هناك نظام يمنع ذلك، فإن املشكلة وحجمها أكرب من أي نظام، وهذا 
ما اعتدناه من حكومتنا الرشيدة، فهي حريصة عىل رفع مستوى وقدرات املقاولني ال 
حتطيمهم، كام أن استفادة األجنبي الذي يعمل بالظالم وهو ضامن لربحه يعني )خارج 

من اخلسارة(.
هلا  تقديرها ويرصف  هلا  وأزمات  الكوارث من سيول وحرائق  كانت  إن  خامًسا: 
ال  معها  تقفوا  أن  تستأهل  األرزاق  وقطع  البيوت  خراب  فإن  املناسبة،  التعويضات 
ضدها، وهذا ما اعتدناه من حكومتنا الرشيدة، ولكنني أعود وأقول إن غرض وزيرنا 
من هذا الترصيح أن حتط ركابنا يف باب وزارته وأن نرشح له أوضاعنا، وال نزيد عىل أن 
نلعب بألفاظ هذه الكلمة التي نتمنى أن ُتشطب من قاموس وزارته )بيت املال( وهي 

كلمة »رفض«، وأن توضع يف صيغتها التالية:
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أ- رفض وزير املالية تطبيق رسوم احلامية اجلمركية عىل الواردات من احلديد.
ب - رفض وزير املالية إعطاء تسهيالت للصادرات الوطنية من احلديد.

ج - رفض وزير املالية مساعدة مقدارها 20% ملستوردي احلديد.
األسعار  زيادة  سبًبا يف  فقط  يكن  مل  التعويض  الرفض يف طلب  قرار  فإن  وأخرًيا، 
واالحتكار وتشجيًعا للتصدير اخلارجي، بل كان سبًبا يف أن تزداد أسعار املواد األخرى، 

ر املثل القائل: »كم كلمة قالت لصاحبها دعني«. كنت أمتنى لو أن وزيرنا الغايل تذكَّ
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وزير العمل... أم وزير العمال؟

ألن ذلك يذكرين باهليئة امللكية ملعاجلة مشاكل العامل التي أنشئت قبل نصف قرن، 
نعم، كانت وما زالت حكومتنا الرشيدة حريصة عىل حقوق العامل، ومن خالل هذه 
اهليئة حددت بعض املعامل اإلدارية واحلقوقية، واليوم ونحن أمام وزارة مستقلة، فكأن 
التاريخ يعيد نفسه، ولكن الفارق أن زماننا حيتاج إىل وزارة للعامل أكثر منها للعمل، 
فاألخرية - وبحمد اهلل - متوافرة بشكل جعل األجنبي يعمل بأكثر من صنعة، بينام ابني 
وابنك أصبح عالة عىل نفسه وعىل والديه وعىل جمتمعه، وهذه املشكلة يف تزايد مستمر، 
يعلم مدى خطورهتا،  مالية ووطنية اهلل - سبحانه وتعاىل -  نتج عنها مشاكل ومهوم 

وإليك بعًضا منها:
وفق  نافعة  وغري  مدربة  وغري  مؤهلة  التعليم غري  خمرجات  إن 75% من  يقال   -1

احتياج السوق املحيل.
2- مع التحفظ يقال إن نسبة البطالة 8%، وال أعلم هل 8% من إمجايل السكان أم 

من إمجايل الشباب والشابات القادرين عىل العم؟
تتضاعف  ألن  مرشحة  هي  بل  مستمرة،  زيادة  يف  األجنبية  العاملة  أرقام  إن   -3
هلؤالء،  استضافة  العامل  دول  أكرب  من  بالدنا  أن  هذا  يعني  األجنبية،  االستثامرات  مع 

صحيفة اليوم
1425/3/2 هـ
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أقصد أننا طبَّقنا تعليامت منظمة التجارة العاملية قبل أن نوقع عليها، خصوًصا أن لدينا 
جنسيات من خمتلف دول العامل ثقافًة وعلاًم ومهنًة وسلوًكا... إلخ.

4- يقال إن خمرجات التعليم املهني والفني غري مناسبة واحتياج السوق املحيل، وال 
أعلم هل هذا رأي التاجر، أم رأي جهة التعليم، أم رأي البطالة؟

5- يقال: إن أكرب رشكة إنتاج للبرتول يف العامل - وهي رشكتنا العزيزة أرامكو -معدل 
توظيف العاملة السعودية هبا مل يتجاوز نسبة 5% باملائة من إمجايل اإلنتاج.

6- أمام هذه املعلومة التي قد ال ختفى عىل وزيرنا اجلديد العتيق يف عمله ومقدرته 
دنا أن جيمع آراء املواطنني ثم يقوم بدراستها وبلورهتا واختيار الصالح  وإدراكه، فقد عوَّ
منها، وحيث إن مشكلة التدريب والتأهيل مشكلة مشرتكة، لذا فلنا احلق يف أن نطرح 

بعًضا من األفكار ملعاجلة هذه املشكلة: 
التدريب  حيث  من  توجهاهتا  دراسة  تعيد  بأن  السعودية  أرامكو  رشكة  إقناع   -1
والصناعات  والتكرير  اإلنتاج  املتخصصة يف  املهنية، وخاصة  واملراكز  املعاهد  وإنشاء 
املتعلقة  الصناعات  يف  القروض  إعطاء  وكذلك  التحويلية،  والصناعات  اخلفيفة 
بالبرتول ليمكن إجياد جمتمع برتويل حسبام أراد اهلل أن نكون من أكرب دول العامل إنتاًجا 
هلذه الثروة املهمة، أقصد من املخجل أن الثوب الذي تلبسه يصنع من برتولنا ويف بالد 

ال تنتج البرتول.
العمل  وزارة  مظلة  حتت  يكون  أن  البرشية  املوارد  صندوق  يف  الفكرة  كانت   -2
والغرف التجارية، وأن ينشئ مراكز مهنية وفق احتياج السوق، فهل جاء الوقت ليمكن 
أصبحت  أهنا  أعتقد  التي  التدريب  وأسلوب  منهجية  وتغيري  العمل  وزارة  إىل  ضمه 

مشتتة؟
3- لو متت دراسة ملخرجات التعليم غري املؤهلة من خرجيي الثانوية العامة والذين 
مل تقبلهم اجلامعات واملراكز املهنية وكليات التقنية، لوجدنا أن هؤالء حيتاجون إىل من 
حيتضنهم ويدرهبم، وإليقاف هذا العدد اهلائل من اخلرجيني أال يمكن وقف التدريس 
يف الثانوية العامة لألقسام األدبية ولو ملدة 5 سنوات، وحتويل هذه الفصول إىل فصول 

تدرس األمور املهنية واحلرفية؟
4- أال توافقني الرأي أن هناك حلقة مفقودة بني وزارة العمل واجلهات التعليمية 

وأن هذا هو سبب املشكلة، أقصد أن آلة التفقيس حتتاج إىل إصالح.
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املادة، واملالحظ أن  5- وزارة العمل ال تستطيع أن تعمل وتؤهل وتدرس بدون 
بنوكنا قد ضاقت هبا أرباحها، فهل هناك جمال إلجياد رشاكة ربحية يف تفعيل دور البنوك 
ومراكز التدريب األهلية وحتت مظلة وزارة العمل، بحيث أنه يمكن إقراض رشكات 

أهلية إلنشاء املراكز والكليات املهنية؟
6- أال تعتقد أنه قد جاء الوقت لننظر يف حال كل شاب وشابة حاصلني عىل شهادة 
جامعية أو خريج كليات التقنية أو املراكز املهنية لنقول: خذ ما يسد رمقك حلني جتد 
الوظيفة املناسبة؟ وليكن ذلك دافًعا لبقية أبنائنا للتوجه إىل الدراسات املهنية وإليقاف 

ما نعانيه من مشاكل الفراغ والبطالة وخلو اجليب.
7- أال تعتقد أنه جاء الوقت إلعادة صياغة نظام العمل لنقلب مفاهيمه من نظام 

خيدم املتعاقد إىل نظام خيدم املواطن؟
8- أال يمكن التفكري يف برنامج رشاكة ما بني مشاريع الدولة وأبنائنا العاطلني عن 
العمل؟ أي وضع احلوافز واألجر مقابل اإلنتاج وليس بمقدار ساعات العمل، وهناك 
الكثري من املشاريع التي يمكن أن توِجد لدينا شباًبا مؤهاًل حرفيًّا ومهنيًّا، وبل وهتيئتهم 

ليكونوا مقاولني، وليست جتربة أرامكو ببعيدة علينا.
واملنفعة  الربح  أواًل  هيمهم  األعامل  رجال  فإن  وشفافية،  رصاحة  أكثر  لنكن   -9
الذاتية، أما أن تعتمد الوزارة عليهم يف حل مشاكلها أو تستخدم أسلوب الشدة فإن 
أمامنا  ولكن  غريها،  قبل  الوزارة  عىل  أمله وخطورته  يكون  بل سوف  جيدي؛  لن  هذا 
مسألة املشاركة والربحية بني قطاع الدولة والقطاع اخلاص، أعتقد أن الوزارة لو طرقت 
هذا الباب فإهنا ستجد اإلجابة والقبول، ولنأخذ العربة يف جتربة الوزارة، فهل مؤرش 

السعودة والبطالة والتسرت زاد أم نقص؟
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هل جاء الدور لفصل المعادن عن وزارة البترول؟

وال  الرشقية،  باملنطقة  التعدينية  االستثامرات  فرص  ندوة  عقدت  القريب  باألمس 
ا كنُت من األشخاص الذين متنَّْوا أن تكون الندوة بغري هذا االسم؛ ألننا  ُنخفيكم رسًّ
باملنطقة  التعدينية  االستثامرات  »تقييم  التسمية:  تكون  أن  املفروض  من  كان  وقت  يف 
البرتول والثروة املعدنية  بالقول إن تسمية وزارة  بادر  الرشقية«، وهناك أحد احلضور 
هو  األخري  الشطر  كان  كليهام  ويف  الوطني،  واالقتصاد  املالية  وزارة  بتسمية  تذكرين 
أمام  نحن  وهنا  السابقة،  يلملم  التخطيط  إىل  الضم  لعل  الثانية  انفصلت  لذا  األخري؛ 
نقيضني يف املهام: األوىل - وهي البرتول - قد استحوذت عىل الكل، وأصبحت هي 
املحرك الرئييس للدخل الوطني، مع أننا لنا وقفة أمام ذلك؛ ألننا كنا نعتقد أن سبعني 
التأهيل  وأزمة  البطالة  أزمة  تعالج  بأن  كفيلة  السعودية  أرامكو  حياة  من  مضت  عاًما 
العلمي املتناسب مع الدخل يف بلد من أكرب بالد العامل إنتاًجا للذهب األسود، فإذا كان 
دخلنا 80% من البرتول، فمن الطبيعي أن تكون نسبة العاملة السعودية يف هذا القطاع 

ال تقل عن نسبة اإلنتاج، وهذا ما مل حيصل إال بمعدل 5% فقط.
والتصدير،  اإلنتاج  بمبدأ  كت  متسَّ السعودية  أرامكو  رشكة  أن  جانب  إىل  هذا 
ما  أو  البرتول  صناعة  بتوطني  وذلك  عنرص،  أهم  هي  مسألة  حساباهتا  من  وأسقطت 
يسمى بالصناعات التحويلية، وليس املقصود يف ذلك رشكات سابك وما يتبعها، بل 

صحيفة اليوم
1425/3/8 هـ
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إنشاء قاعدة أهلية جلميع الصناعات اخلفيفة. علق أحدهم عىل ذلك بقوله: انظر إىل ما 
تلَبُس - أقصد مجيع ما تلَبُس - جتده صناعة أجنبية صنعت من البرتول، فهل ُيعَقل أن 
دنا عىل أن نكون بلًدا  ر لبالد ال تنتج البرتول ويأيت إلينا ُمَصنًَّعا؟ أم أننا تعوَّ البرتول يصدَّ

استهالكيًّا؟
الذي  الدول، واالهتامم  من  العديد  فاق  معدنية  بالدنا من خريات  به  تزخر  ما  إن 
األمهية  الدخل جيعل من  تنويًعا ملصادر  واعتباره  القطاع  الرشيدة هلذا  ُتوليه حكومتنا 
قائمة  املهم االستقاللية، وأن تكون  أو هيئة،  وجود جهة مستقلة، سواء كانت وزارة 
بذاهتا؛ ألن وضع سياسة التعدين، واستغالل املوجود، وإجياد املنافسة االستثامرية، ال 
يمكن أن يتفق ومسؤوليات إنتاج البرتول والبحث عن الغاز، وال شك أن سبعني سنة 
لوائحه  معظم  تكون  قد  بل  اهلوينى،  يمشى  الوزارة  من  الفرع  هذا  نرى  ت ونحن  مرَّ

وصالحياته مل تنتِه بعُد.
سنة،  سبعني  منذ  للتعدين  اتفاقية  أول  وضع  فقد  عبدالعزيز،  مليكنا  اهلل  ورحم 
ومليكنا فهد تابع هذه املسرية يف مهد الذهب ... فعاًل نريد بالدنا كلها مهًدا من الذهب، 

وليس ذلك عىل اهلل بعزيز.
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الدروس المستفادة

قبل عرش  الوفيات، وذلك  للجمرات، وحدثت بعض  األول  احلادث  عندما وقع 
هناك  أن  خصوًصا  رسيعة،  حلواًل  جيدون  سوف  املسؤولني  أن  نتوقع  كنا  سنوات، 
معهًدا ألبحاث احلج، والدولة بكامل طاقتها مستمرة خلدمة احلجيج، وتبذل األموال 
ق ألسبابه، مع أننا نالحظ  واجلهود الطائلة، ولكن يأيت ما ينغِّص هذه اجلهود، ولن نتطرَّ
هذا  اهلل  رحم  ونقول:   ... الكارثة  هلذه  السبب  هو  احلاج  أن  املسؤولني  ترصحيات  يف 
احلاج؛ فقد لقي ربه ملبًِّيا بإذنه تعاىل، ولكن يبقى سؤال يفرض نفسه: أليست األحداث 
ا هلذه املشكلة؟ أليست  - األول والثاين والثالث وهذا الرابع - كافية لنضع حالًّ جذريًّ
نتَّخذ  أنه ال توجد حلول؟ وملاذا  ُيعقل  والتطوير؟ وهل  للدراسة  كافية  عرش سنوات 
من التسويف وتسبيب املشكلة عىل اآلخرين ذريعة لنا ...؟ ثم ينتهي احلج وتنتهي معه 
كارثة اجلمرات ... نعم تنتهي بدون حل، نقول هذا وقلوبنا حترتق لألرواح الغالية التي 
انتقلت إىل رمحة بارئها، ثم هلذه األموال واجلهود من أكرب املسؤولني إىل أصغرهم، الكل 

يعمل بطاقته خلدمة ضيوف الرمحن.
من  دروًسا  أخذت  احلج  وجلان  وزير،  من  أكثر  اآلن  حتى  عليها  مرَّ  احلج  وزارة 
األحداث السابقة، ومعهد دراسات احلج »سامُعك باملعيدي خري من أن تراه«، وأين 
جملس الشورى من هذه األزمة؟ وأين هيئة كبار العلامء من دراسة هذه الكوارث من 

صحيفة اليوم
1425/3/11 هـ
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جتيري  من  »طفشنا«  لقد  وطريقته؟  أسلوبه  أو  الرمي  وقت  يف  سواء  الرشعية،  الناحية 
خصوًصا  احلج،  عن  املسؤولة  للجهات  العذر  نقبل  ولن  وعالن،  فالن  عىل  املشكلة 
بإذنه  الشهداء  احلجاج  أمانة هلؤالء  أعناقنا  يف  أن  وننسى   ... مرات  عدة  تكررت  أهنا 
د، وهذه  ل جلنة طارئة ال تنتهي إال بصدور قرار تنفيذي موحَّ تعاىل. إنني أقرتح أن ُتَشكَّ
اللجنة يشرتك فيها علامء الرشيعة مع مهنديس أعامل احلج، وأن يعمل فيها جمموعة من 
الرمحن،  َيكُفل سالمة ضيوف  ما  ذ  ُنفِّ وقد  إال  بحيث ال يميض ستة شهور  املقاولني، 
سواء من الناحية الرشعية أو اإلنشائية، ويكفينا أمًلا وحرسة عرش سنوات مضت، فقدنا 
الكثري من احلجاج، وفقدنا اجلهود املبذولة من حكومتنا الرشيدة أمام مثل هذه األزمات 

الطارئة ... ويكفينا أن أيدينا عىل قـلوبنا كل سنة )اهلل يفوهتا عىل خري(.
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الجميح نجم أََفل

رحم اهلل عميد أرسة آل اجلميح، وأسكنه فسيح جناته ... لقد فقد الوطن أحد أهم 
رموز الوفاء واإلخالص والعطاء والتواضع ... نعم التواضع هذه الصفة التي الزمته 
وأبناء أخيه وأبناءه رغم املكانة والثروة واجلاه ... ولكنهم أرسة ُجبِلت فيهم وترسخت 
احلياة  يف  مدرسة  شيخنا  كان  لقد   ... اخلري  بذل  يف  والرغبة  والتواضع  املحبة  مفاهيم 
بكل معانيها ... إن خاطبته وحتدثت معه جتد الرزانة واحلكمة واملعرفة من رجٍل َعَرَكته 
السنون، وأوجدت منه مدرسة استفاد منها الوطن ... نعم إنَّ فقدك خسارة، وكم كنت 
أمتنى وغريي أن يكون هناك ندوات ولقاءات بأمثالك؛ ليمكن أن تستفيد األجيال من 
 - اهلل  شاء  إن   - هلو  الغايل  فقيدنا  عىل  للصالة  احلضور  إن   ... العريقة  اخلربات  هذه 
د ما قمت به يا شيخنا؛ فأنت دائاًم حترص عىل عدم النرش  دليل رضا اهلل وحمبته، لن أعدِّ
واإلعالم، وترجو اهلل الكريم أن ُيثيبك عىل أعاملك ... واليوم وقد رحلت فإن هناك 
الكثري ممن سيفقدونك، ولكن أرجع وأقول إن أبناء أخيك وأبناءك َدْوحة يستظلُّ هبا 

كل من أسديَت هلم معروًفا أو أحسنت إليهم.
رمحك اهلل وأسكنك فسيح جناته.

صحيفة اليوم
1425/3/14 هـ
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المدارس الحرفية

س يف املراكز املهنية أو الكليات التقنية  ال نريد أن ندخل يف تفاصيل املناهج التي تدرَّ
فرص  أبنائنا  من  الكثري  حيرم  مما  التدريب؛  عمومية  إىل  يقودنا  ذلك  ألن  والصناعية؛ 

العمل وفًقا الحتياج السوق املحيل واخلليجي.
هنا إىل إنشاء مدارس ذات ختصص  لكن تبقى أمامنا جتارب أثبتت نجاحها عندما اجتَّ
درايس حمدد؛ مثل الكليات الصحية، ومركز املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة، وكلية 

املعلمني.
حه يف هذا املقام أنه ما دام لدينا ما ال يقل عن سبعة ماليني أجنبي  الذي أريد أن أوضِّ
أعتقد أنه ال يقلُّ عن 20%، منها ختصصات فنية؛ مثل السباكة، واحلدادة، والنجارة، 

والبناء، والصبغ، والكهرباء، وهكذا بقية التخصصات.
معنى ذلك أنه باإلمكان تدريب مليون ومخسامئة ألف شاب سعودي يف مثل هذه 

األعامل.
يف  متخصصون  هم  الثانوية  خرجيي  من   %70 إن  تقول  الدراسات  كانت  وإذا 
الدراسات النظرية، وأننا حتى عام 1445هـ بحاجة إىل ما ال يقل عن 4 ماليني تقنيٍّ ... 

فإن هناك عدة اقرتاحات إلمكانية حتقيق هدف التنمية والتدريب:

صحيفة اليوم
1425/3/18 هـ
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1. توجيه عوائد حتصيل صندوق املوارد البرشية إىل إنشاء مراكز علمية ختصصية، 
بالتنسيق مع الغرف التجارية، بل األفضل أن يكون التمويل من صندوق املوارد البرشية 
واإلرشاف من قبل الغرف التجارية؛ ألهنا يف النهاية هي التي تعرف احتياجات السوق، 

ويكون من التزاماهتا توظيف هؤالء الشباب ومراقبة ذلك.
الدراسات  النظرية إىل  الدراسات  ثانوياتنا من  الذي يمنع من حتويل بعض  ما   .2
نسبة  ازدياد  من  بداًل  وظائف  وجود  نضمن  تقدير  أقل  عىل  ذلك  خالل  فمن  املهنية، 
املهم  أن  هو  احلارض  وقتنا  يف  الواضح  ألن  اجلامعات؛  إىل  املنتسبني  وتقليل  البطالة، 
كيفية احلصول عىل الوظيفة وليس احلصول عىل املؤهل اجلامعي، هذا إىل جانب توفري 
مصاريف الدراسات اجلامعية، وتقليل نسبة العاطلني من خرجيي اجلامعات وبالذات 

النظرية، وهو أمر مشاهد ونعايش آالمه يف طلب الوظيفة.
3. أعتقد أن الغرف التجارية عليها مسؤولية يف إنشاء رشكات استثامرية لتدريب 
وصندوق  ب  املتدرِّ هبا  يساهم  مبالغ  مقابل  يف  واملهنية،  احلرفية  األعامل  عىل  الشباب 

املوارد البرشية.
والتأهيل  التدريب  اقرتاح  فلعل  األجنبية،  الرشكات  يف  ورغبة  انفتاح  لدينا  مادام 
يأخذ نصيبه من هذه االستثامرات؛ فكلنا يعلم ويدرك أن االستثامر األهم هو يف تأهيل 

وتطوير أبناء هذه األمة.
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برميل االستثمارات.. البلدية

البلدية  براميل  أحد  بتفريغ حمتويات   - البلدية قمت - وبرسعة  مراقب  غياب  يف 
ولون  خاص  بنوع  برميل  مدينة  فلكل  اإلعجاب(؛  تثري  الرباميل  مسألة  فكرة  )عىل 
خاص؟ املهم؛ كان خويف أن يعتقد أنني أحد عامل البلدية )األجانب(، والذين مههم 

التقاط علب املرشوبات؛ حيث اتضح أن سعرها أكثر من الراتب الذي يتسلمه ...
املهم إليكم نتيجة ما وجدته:

20 كيلوجراًما من خمتلف أنواع األطعمة )حلم + أرز + دجاج + سمك + خبز(، 
وبقايا وجبات آخر الليل، أقصد الوجبات الرسيعة، 2 كيلوجرام بالستيك )صحون 
+ أكياس + كاسات + علب مياه، والباقي أتركها ملعرفتك(، كيلوجرام واحد من علب 
األملونيوم ملختلف املرشوبات، كيلوجرام واحد من علب الزجاج بأنواعه، 2 كيلوجرام 

من خمتلف أنواع الورق.
هذا بخالف أشياء أخرى ال داعي لذكرها.

ولو فرضنا أن لدينا بمدينة اخلرب )عروس اخلليج( - بل )عروس اململكة( - حوايل 
10 آالف برميل،

فسوف تكون النتيجة ملجمل حمتويات هذه الرباميل:

صحيفة اليوم
1425/3/25 هـ
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آالف   10 بالستيك،  كيلوجرام  ألف   20 خمتلفة،  أطعمة  كيلوجرام  ألف   200
كيلوجرام علب أملونيوم، 10 آالف كيلوجرام علب زجاجية، 20 ألف كيلوجرام ورق 

خمتلف.
هذه األرقام ليوم واحد، فام بالك بالشهر والسنة؟ 

واالستنتاج املطلوب:
 1- أننا يف منازلنا نستطيع توفري وجبة يومية حلوايل مائتي ألف إنسان.

لألملونيوم  مصنع  أكرب  ذلك  عن  لنتج  الربميل  هذا  باستثامر  رشكة  قامت  لو   -2
والورق والزجاج والبالستيك، ولربام مل يصبح لدينا أزمة يف البالستيك.

بت أن توزع عىل بعض املنازل مئة برميل بالستيك،   3- لو أن بلديتنا العزيزة جرَّ
وطلبت منهم وضع علب املرشوبات والبالستيك والورق، فمن خالل التجربة - ولو 
لفرتة 3 شهور - سوف يتضح هلا مدى جدوى هذه الدراسة من عدمها، ولربام سوف 

تكشف األرقام لنا الكثري من حقائق االستثامر.
مصانع  من  الطلب  السهولة  من  أنه  فأعتقد  ذلك،  من  البلدية  تتمكن  مل  إذا   -4  

البالستيك والورق والزجاج واألملونيوم املشاركة يف هذه الدراسة ... 
ث عنه مثاليات صعبة، وأن هذه األرقام  املهم أن نبدأ. قد يعتقد البعض أن ما نتحدَّ
ذكر  ما  صحة  من  التأكد  تريد  كنت  وإن  اجلرأة،  هذه  عىل  اعذرين   ... صحيحة  غري 
العزيزة  بلديتنا  برميل  أن  ترى  البلدية، وسوف  برميل  داخل  أن تضع رأسك  ب  فجرِّ

جمال خصب لالستثامر املربح.
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عفًوا ... سعادة العضو

نرشت إحدى الصحف عن أحد أعضاء جملس الشورى أن منح املواطن الذي ال 
ا عاٍر عن الصحة ... ومل تتمَّ مناقشته يف جملس الشورى أو  يعمل 1500 ريال شهريًّ
ج للبطالة والكسل وعدم العمل ... إلخ،  طرحه أصاًل بني النواب، وأن هذا األمر يروِّ
ولنا وقفة أمام هذا الرأي واحرتام قائله؛ ألنه بإذن اهلل من املشهود هلم بالوفاء واملعرفة 

واإلدراك.
ح هبذا الترصيح، فلو أراد قتل املوضوع  1-مل أجد سبًبا جيعل سعادة العضو يرصِّ
ألمهله ومل ينرشه؛ فكم من الشباب التقط هذا اخلرب وجعله سبًبا للمطالبة بسد الرمق 

... إىل أن يفتحها اهلل عليه.
البلد  هذا  أبناء  آلمال  ممثلون  هم  وأعضاءه  الشورى  جملس  أن  أفهمه  2-الذي 
وأهم   ... باالنتخاب  املجلس  أبواب  دخول  وشك  عىل  أهنم  خصوًصا  وآالمهم، 

مطلب للعضو املنتخب النظر يف االحتياجات الرضورية للمواطن.
3-من املستغرب أن املجلس مل يناقش قضية رصف إعانة لكل عاطل عن العمل؛ 
ألنه من أولويات مناقشة السعودة )مقدار نسبة البطالة(، وهل هي يف صعود أم نزول، 
وهذا الشاب أو الشابة )العاطل عن العمل( من أين جيد ما يسد رمقه، وكلنا نعلم أن 

صحيفة اليوم
1425/4/2 هـ



 121 

أنا والصحافة وربع قرن

معظم دول العامل تنظر هلذا اجلانب وفق معايري ونظم توفِّق ما بني احلاجات الرضورية 
من طعام وكساء وسكن وبني توفري الوظيفة املناسبة. 

أمام هذا الطرح غري املسبب كنت أمتنى لو أن:
1-جملسنا املوقر ناقش هذا املطلب الوطني ليس من وجهة نظر أن يف رصفه تعزيًزا 
يف  احلق  له  الذي  املواطن،  هلذا  اطمئنان  أنه  نظر  وجهة  من  ولكن  والكسل،  للبطالة 
أن يأكل ويسكن ويلبس، ومع املناداة من أجل ختفيض نسبة البطالة، ليسأل املجلس 

وأعضاؤه الكرام هل النسبة قلت أم هي مرشحة للزيادة؟
بالبالد  واإلرضار  السوء  وأهل  لالنحراف  هنًبا  نرتكه  هل  العمل  عن  2-العاطل 
والعباد ...؟ أم الواجب أن نحتضنه، ويف ذلك دفع للكثري من املصائب والباليا التي 
نعايشها وتزداد يوًما بعد يوم؟ إن هؤالء الشباب أمانة يف أعناقنا، وسوف ُنسأل عنهم؛ 
واهية  بحجة  مهاًل  نرتكهم  أن  أال  فعلينا  والتعاون،  التكافل  عىل  حثَّ  احلنيف  فديننا 

ڳ ڳ  ﴿ گ  گ ڳ ڳ  القائل:  اهلل  وصدق  معايشة،  أو  منطق  إىل  تستند  ال 
لوا أمام إشارات املرور  ڱ ﴾. ال أعتقد أن عضونا الكريم يريد ألبنائنا أن يتسوَّ

ويف املساجد.
يب،  اتصلت  الفقريات  السيدات  إحدى  أن  الكريم  العضو  ر  أذكِّ أن  3-أحب 

وأخربتني أن بعض أبنائها مريض بسبب )سوء التغذية ...(.
ا لكل عاطل غري وارد لدى جملسنا املوقر ...  4-إن كان رصف 1500 ريال شهريًّ
ن هلم األكل، بحيث إن كل مدينة ينشأ  ن هلم األكل ... نعم نؤمِّ فأضعف األمور أن نؤمِّ
وال  ذلك عيب  ليس يف   ... السعوديني  من  العمل  العاطلني عن  لوجبات  مطعم  هبا 
منقصة ... وما أكثر أهل اخلري يف هذا البلد ... ليدرس املجلس هذه الفكرة، علاًم بأهنا 
مطبقة يف إحدى أرقى دول العامل، املهم إشباع اجلائع، علاًم بأن الوجبة لن تكلِّف أكثر 

من مخسة رياالت.
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األمير محمد بن فهد ... قدوة حسنة في العمل الخيري

ألن أمرينا حممد بن فهد قريب من أبناء املنطقة الرشقية، يشاركهم يف الرساء والرضاء؛ 
لذلك مل يغفل أن ينظر بعني األخ واألب واألمري الحتياج فئة من هذا الشعب الويف، 
فها هو يوقِّع عقًدا إلنشاء مرحلة أوىل )ملشاريع األمري حممد بن فهد للمساكن اخلريية(، 
والتي تتبع مركز األمرية جواهر؛ فهذه املرأة الفاضلة تريد أن يكون هلا نصيب يف فعل 

اخلري.
وألنه من واجبنا أن نقول للمحسن أحسنت، فإن ما قدمه سموه نابع من معطيات 

كثرية:
أوهلا: التوجه للعزيز الكريم أن يقبل ما قدمه من عطاء؛ فهذه قدوة حسنة يف أعامل 

اخلري يريد منها القبول من املعطي الكريم سبحانه وتعاىل.
ثانًيا: أمرينا يعطي القدوة احلسنة يف أن ويل األمر قريب من شعبه؛ فهو يتأملَّ بأملهم 

ويفرح بفرحهم.
ثالًثا: أمرينا أيًضا قدوة حسنة ملن أعطاهم اهلل ومنَّ عليهم للمشاركة يف فعل اخلري 
باملنطقة الرشقية ... فهذا يومكم، وهذا وقت احلاجة  ... فهي دعوة جلميع املورسين 

وإثبات املشاركة اإلنسانية والوطنية.

صحيفة اليوم
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رابًعا: أمرينا استجاب لدعوة ويل األمر واعتربها من الواجبات عليه ... فلقد وعد 
ويل العهد األمني بتوجيهات خادم احلرمني الرشيفني أن يعالج مشكلة السكن والفقر 
... فها هي املبادرة ُتؤيت ُأُكلها يف خمتلف مدن اململكة، فهذه أيًضا قدوة حسنة لتامسك 

هذا الوطن وارتباطه ببعضه.
الرسور واالطمئنان  أدخل  قد  فهو  أمرينا قدوة حسنة يف عمله هذا،  خامًسا: ألن 
عىل ما يزيد عىل عرشة آالف مواطن، باعتبار أن كل وحدة سكنية هبا مخسة أفراد ... 
فهذا أمر كريم وفعل جليل أن يطمئن عرشة آالف مواطن بالسكن املريح، وهو الساتر 

واحلافظ، وهو أساس هذه احلياة ... أليست هذه قدوة حسنة ملن أراد فعل اخلري؟
سادًسا: ألن أمرينا بفضل اهلل قدوة يف أعامله اخلريية - وما أكثرها! - ولكنه ال يريد 
اإلعالن عنها، فهو حيرص عىل أن يكون ما يقدمه من مسكن خريي حيوي مواصفات يف 
البناء والتأثيث بشكل جيد، مهام كانت زيادة تكلفته؛ فهو يريد ألبنائه الساكنني الراحة 
واالطمئنان وحسن التنفيذ والصيانة. حفظ اهلل أمرينا وجعل ذلك يف موازين حسناته.
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البابطين يستوضح:
إني أسأل: لماذا هذا الهجوم يا دكتور إحسان؟

عزيزي رئيس التحرير ...
)اليوم(  بجريدة  البلدية  االنتخابات  عن  التعريفي  اللقاء  يف  نرش  ما  قرأت 
من  بفائدة  ألخرج  ثانية  مرة  القراءة  وأعدت   ،11496 العدد:  1425/10/23هـ 
هذا اللقاء، ولعل اختيار الكلامت املعلنة من عضو جملس الشورى الدكتور إحسان أبو 
حليقة انصبَّت عىل الرفض، وكأنه شق قلوب الناس حتى عرف توجهاهتم، فهو يقول: 

إن عدم املشاركة يف االنتخابات متثِّل:
1. رفًضا للمبادرة اإلجيابية لإلصالح والتطوير.

2. رفًضا لتوسيع املشاركة الشعبية.
3. رفًضا لبواكري الربنامج اإلصالحي الذي تنتهجه احلكومة.

لقد فهمت أن من أهداف هذا اللقاء التعريف باالنتخابات البلدية وإقناع املواطنني 
بأمهيتها.

»أي التقريب ومل الشمل«؛ من أجل املشاركة املطلوبة.
ولكنه بدأ هبجوم شديد جعله يتصدر عنوان اللقاء.

لو كنت طبيًبا نفسيًّا لصنَّفت فارس هذا اللقاء بأنه حيمل عبًئا وخمزوًنا وتصوًرا من 
أن هناك نفًيا عن املشاركة؛ لذا فهو يريد أن ينقل هذا التصور أمام اجلمهور بأسلوب 

صحيفة اليوم
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التحذير، من حيث إن عدم املشاركة يصنِّف صاحبه ضمن دائرة ثالثية الرفض. 
كان بودي لو أن مستشارنا الفاضل اكتفى بعنوان املقابلة، وكرس جهده نحو تقريب 

املشاركة ملفهوم الناس، وأمهيتها، وآثارها احلارضة واملستقبلية.
أعتقد أن أسلوب االستعجال يف االهتام سوف يبعد املواطن عن هذه االنتخابات، 
خصوًصا أن ذلك يصدر من شخص من املفرتض أنه يمثل املواطنني ما دام عضًوا يف 
جملس الشورى، بمعنى أن املأمول منه - وهذا ما نرجوه - أن يمثِّل رشحية من املجتمع 

يشاركها يف الرأي والدفاع عنه وتأييده.
وال شك أن النفس تعزف عن موضوع مهام كان عندما يأيت بلباس االهتام واإلهيام، 
أخطأت  إنك  للدكتور  أقول  الرفض  ثالثية  عىل  ا  وردًّ منه،  التقريب  أو  واإلحياء  بل 
بنظرتك هذه، بل وأسأت إىل جمموعة من املواطنني قد ال يشرتكون يف االنتخاب، ومع 

ذلك فهم أكثر انتامًء ورغبة يف اإلصالح والتطور من غريهم.
دكتور إحسان ... هناك من يقول: إن االنتخابات جيب أن ُتبنى عىل أرضية ُصلبة 
من اخلربة، والتجارب، واالكتفاء، والقدرات العلمية واالقتصادية، وهناك من يقول: 
إن االنتخابات لن تكون أحسن حااًل من جملس الشورى، فامذا قدم لنا كمواطنني؟ بل 
قد تكون مثل جمالس الغرف التجارية، وأنت أعلم بحاهلا وما يشوهبا أثناء االنتخابات. 
أنا أنقل لك نبض الشارع عن االنتخابات عموًما؛ لذا فنحن بحاجة إىل أطباء برشيني 
ختصصهم يف )طب االنتخابات(، وحتى نصل إىل وجود هؤالء األطباء يمكننا احلكم 
باحلاجة من عدمها، ولن أذهب بك بعيًدا؛ فهناك من يقول: إن حالنا اآلن أفضل من 
حتكمهم  وأمثاهلم  وهؤالء  التغيري،  إىل  بحاجة  فلسنا  لذا  االنتخابات؛  بعد  ملا  توقعنا 
األعراف والتقاليد واملوروث التارخيي والقبيل، بل وحتكمهم النظرة للمجالس البلدية 

يف البلدان املجاورة وما يشوهبا من لغط وأخطاء وتفرقة.
يعلِّقها  التي  اآلمال  َكَفلت  الرشيفة  النبوية  وسنتنا  رشيعتنا  إن  يقول:  من  وهناك 
املواطن عىل االنتخابات، وإنام املطلوب إجراءات تصحيحية، وهذا يشء طبيعي؛ لذا 
أعرف  وال  عنها،  غنًى  يف  نحن  متاهات  يف  يدخلنا  سوف  املبدأ  هذا  عن  اخلروج  فإن 
احلبيبة، وعددهم ثالثة  بعاصمتنا  ماذا سيكون جوابك ملن مل يشاركوا يف االنتخابات 

أضعاف املسجلني، فهل تدخلهم حتت دائرة ثالثية الرفض؟
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أو  الوطنية  املشاركة  عن  بدياًل  ليست  االنتخابات  بأن  الفهم  تصحيح  أرجو  لذا 
حتى تعزيًزا هلا، وأن عدم وجود االنتخابات ليس دلياًل عىل نقص املشاركة والرغبة يف 
اإلصالح. نحن أمة متميِّزة بتطبيق الرشيعة والسنة النبوية، وفيهام ما يكفل ما هتدف إليه 
االنتخابات يف أي جمال؛ لذا فإن ما ينطبق عىل غرينا يف قضية االنتخابات قد ال يناسبنا، 
ق بني بلدان تطبِّق رشائع أرضية، وبلدنا  بل قد يكون رضره أكثر بكثري. جيب أن نفرِّ

الذي يطبق الرشع الساموي، وعليك قياس ما بني السامء واألرض.
وطنية  أكثر  االنتخابات  يف  املشاركة  عدم  أن  إىل  ينظر  البعض  أن  من  ب  تتعجَّ قد 
وحرًصا عىل أمن هذا الوطن وسالمته. ووفًقا لرأيك فإن املواطن بحاجة إىل قناعات 
راسخة، ومن خالل اإلعالم، والصحافة، وجملس الشورى، واجلامعات، واحلمالت 
الناس يف منازهلم  الذهاب إىل  املرئية ... بل قد يصل األمر إىل  املرئية وغري  اإلعالمية 
التعريف  إىل  بحاجة  الناس  التسجيل.  مكاتب  إىل  املشرتك  يذهب  أن  ال  ومكاتبهم، 
التهديد والتخويف ... حفظ اهلل بالدنا وأمننا ودولتنا،  والرتغيب وليس إىل أسلوب 

وأدام علينا نعمه.
فاإلصالح وبراجمه واملشاركة الشعبية كانت وما زالت بحمد اهلل قبل االنتخابات، 
وستظل بإذن اهلل، سواء جاءت االنتخابات أو ذهبت. أخرًيا أرجو أال تأخذ بمبدأ »من 
وال  فرض  ال  للمواطن،  ا  اختياريًّ ا  حقًّ االنتخابات  وستبقى  ضدي«،  فهو  معي  ليس 

رفض فيه ألحد. 
أخرًيا - مستشارنا الفاضل - أعلم أنك تتقبَّل النقد اهلادف، فام أعطاك اهلل من سعة 

يف العلم وحمبة من الناس لك جيعلك تتقبل ما قلته بمقدار سعة علمك.
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ألف مرحب ... باألجنبي

هل أنت مثيل أنا وغريي ممن أخذه امللل )والطفش( من كثرة ما كتب - ويكتب - 
عن البطالة والسعودة ... اجلميع )يفحط(، لكن )مكانك رس( ...

ملاذا ال نواجه احلقيقة ونقول: إن هذا خطأ متواَرث، وإن وزارتنا القوية واهلشة تريد 
أن حتلَّ مشكلة السعودة يف يوم وليلة؟ ملاذا ال نواجه احلقيقة ونقول: إنه لوال اهلل - ثم 
هؤالء األجانب وعملهم معنا - مل نكن لنرى هذه املرشوعات وهذا التطور؟ ملاذا ال 
التي يشكلها  النسبة  باملائة من إمجايل األجانب هي  نسبة 5  إن  احلقيقة ونقول:  نواجه 
السعوديون؟ ولسنا عىل استعداد للتضحية بمشاريع مهمة من أجل هذه النسبة )عىل 
مهلك ال تبعد بك الظنون(؛ فإن احلل بعد عدة أسطر من هذه املقالة. وجود األجانب فيه 
خري كثري، وأهم ذلك اخلري نرش الدين احلنيف بينهم، وما أكثر الذين أعلنوا إسالمهم!

ا. وجودهم - بحمد اهلل - ِمَن الذي ننعم به؛ فإن مشاكلهم حمدودة جدًّ
ا وسياسيًّا بيننا وبني هذه الدول. وجودهم أوَجَد تواُزًنا اقتصاديًّ

يبقى أن نعالج نسبة  الـ5 باملائة ومقدارها 300 ألف عاطل.
ا؛ أي لو  ال أعتقد أن فرض رسم إضايف مقداره 2000 ريال عىل كل عامل سنويًّ
فإننا نستطيع أن نحصل عىل 10  العاملة بدون اخلدم والسائقني 5 ماليني،  فرضنا أن 

ا. مليارات سنويًّ

صحيفة اليوم
1425/11/28 هـ
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هذه العرشة ُتوَدع يف صندوق اسمه )صندوق إقراض املرشوعات الصغرية(، بمعنى 
أن ُنقِرض العاطلني عن العمل مبالغ، وذلك بعد اجتيازهم فرتة التدريب، ومطلوب 
املعهد  السوق، ويقوم  احتياجات  أن ينرش معاهد ألنواع  البرشية  املوارد  من صندوق 
برصف مساعدة شهرية هلذا الشاب أو الشابة خالل فرتة التدريب، وبعد ذلك ينظر يف 
ا بأن يقوم صندوق اإلقراض  ا أو ماديًّ إعطائه قرًضا، وهذا القرض إما أن يكون نقديًّ
بإنشاء ورش أو مصانع صغرية، مثل ورش احلدادة، والسباكة، والكهرباء، والورق، 
املنظومة  وهذه  الدولة،  احتياجات  ومجيع  املكتبية،  واألدوات  واملالبس،  واألقالم، 
من املنتجات توضع ضمن رشوط العطاءات التي تطرحها الدولة ... بمعنى أن مجيع 
مشرتيات الدولة تتم من هذه الورش فقط ... أي إن هذا الشاب الذي أخذ القرض 

املادي أو العيني يضمن أن إنتاجه سوف تشرتيه الدولة أو تعرضه ضمن عطاءاهتا.
واهلل املوفق.
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»حوسة االنتخابات«

- حتقيقات وطعون وتكتالت.
- ماليني طارت يف اهلواء.

- استبعاد ناخبني.
- عودة ناخبني.

- تكتالت علنًا وباخلفاء.
- حشود وتظلامت وشكاوى واهتامات.

وأخرًيا هدايا مالية وعينية، وأهم من ذلك كله املفاطيح وما لذَّ وطاب.
األسلوب؟  هبذا  إال  تؤدَّى  ال  الوطن  خدمة  هل   ... »واحلوسة«  املعركة  هذه  ملاذا 

حقيقة؛ إن صدق ظني فهذه هي املدينة الفاضلة التي حُيكى عنها.
كنت - وال أزال - من جيٍل عركته التجارب حتى شاب رأسه ... بل شاب عقله؛ 
التجربة  ... ونحن نخوض هذه  ليحكم عىل كل جديد  باهلوينى  العرشة  يعدُّ  فأصبح 
الديمقراطية - كام يسميها أصحاب الفكر - فإنني أخاف من الغرق ... نعم أخاف عىل 
مقومات وأنامط حياة بناها أسالفنا من دمهم وعرقهم، وكانت – وما زالت - الرشيعة 

السمحاء والسنة النبوية هي الفصل واحلكم يف كل شاردة وواردة.

صحيفة اليوم
1426/1/14 هـ
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خييَّل إيلَّ من خالل ما جيري من أحداث ورصاعات بني الناخبني ووزارة البلديات، 
أن األيام القادمة سوف تشهد أحداًثا كفانا اهلل رشها ورش ما ستأيت به مستقباًل ... وكم 

ق هدف االنتخابات بدون انتخابات. متنَّيُت أن يتحقَّ
ولكن عندما أرى أن نظام البلديات يشتكي طول عمره وضعفه يف حتقيق طموحات 

رها عدة مرات. املواطن؛ فإنني بداًل من أن أعد العرشة أكرِّ
األرضية  هي  الغربلة  هذه  والبلدي،  املايل  النظام  غربلة  إىل  ماسة  حاجة  يف  نحن 
الصاحلة ملسار البلديات وما يتبعها ... وعوًدا عىل االنتخابات، ونحن يف بداية الطريق 
من  جيري  ما  وكل  الوطنية،  واملشاركة  والفكر،  الرأي  وحرية  الديمقراطية،  ملستقبل 
هرولة، وعض الشليل، ودفع الغايل والنفيس، وطلب الفزعات، ومآدب عليها ما لذ 
د مآثر هذا املرشح ... أقول: ما حالنا إذا كانت  وطاب، وهناك شاعر أو حكوايت يعدِّ
عملنا  ُنويلِّ  ال  فنحن   ... أمرنا  غريب  ...؟  وغريها  الشورى  ملجلس  انتخابات  هناك 
من يطلبه ... بل نبحث عن األجدر واألفضل ... فهي أمانة ومحلها عبء وندامة. إذا 
أنني فهمت اختصاصات  البلدي، مع  املجلس  الفوز بكريس  كان كل ذلك من أجل 
املجلس البلدي كام يقول املثل: )غمرت هواء ... واحصد مايش(، أقصد: لن تتجاوز 
ا للتخلص من املسؤولية واختاذ  إجراءات العضو البلدي كلامت أصبحت قانوًنا إداريًّ

القرار املناسب، مثل: نقرتح، نرى، حسب النظام، ُيعَرض للدراسة، إلكامل الالزم.
أخـــرًيا؛ أعرف أن ما قرأَته قد ال يعجبك، ولكــن ال تذهب بك األفكار بعيًدا، فام 

هذا إال كالم ليل يمحوه النهار.
ليلنا ويكفينا هذه  العزيز الكريم - أن يكون هنارك أمجل من  القارئ  – أهيا  أرجو 
االنتخابات ... كل ليلة نحصل عىل عشاء، وسعة صدر، وأشعار، وسواليف، ويا ليت 

عندي خيام أؤجرها!
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االنتخابات ... وهدوء العاصفة

لني بني خميامت ورسادقات  كلَّ ليلة أنا وعيايل وضيويف وجرياين نركب اللوري متنقِّ
الناخبني للمجالس البلدية ... ا»نبساط وفلة حجاج«. »مفاطيح عىل كيفك، وحلويات، 
وهدايا، وسواليف، وأشعار، وترحيبة ألف، املهم عطني صوتك وأعطيك ما تبي فعاًل، 
أيام االنتخابات حلوة، ويا ليتها تستمر!« )أرجوك ال تفهمني غلط(، أقصد حلوة من 
حيث سعة الصدر وكرم من يمثلون الشعب، ويا لألسف يف ليلة وضحاها اختفى كل 
أثًرا بعد عني ... ولو قبل الفائزون يف االنتخابات رأينا الستمروا يف  يشء، أصبحت 
املواطن وتوجهاته ورغبته يف  منهم رأي  ليسمعوا  ليلة  أكثر روادهم كل  كرمهم، وما 

اإلصالح ... )أما أنا وشلتي ... فيكفينا املفاطيح(.
 ... العاصفة  يسبق  الذي  باهلدوء  ذلك  معللني  اهلدوء  هذا  من  يتخوف  من  هناك 
ومنهم من تعجل وبدأ يف نرش برناجمه اإلصالحي ولسان حاله يقول: )يا بلديات ... 
انتهت السكرة ... وجاءت الفكرة(، واهلل يعينكم عىل نرش الصحائف، ومنهم من ينتظر 
ويرتك األيام تفعل ما تشاء، ومنهم من يريد كسب الود وإمساك العصا من النصف، 
فال هو فقد هذا وال ذاك، ومنهم من يريد تعويض خسارته أيام االنتخابات ولو بإثبات 

الوجود وأسلوب الرفض. 

صحيفة اليوم
1426/2/22 هـ



النقد قبل االنتخابات،  البلديات، فال هي َسِلَمت من  أيام عصيبة سوف تشهدها 
عن  لبحثت  البلديات  هذه  إلحدى  رئيًسا  كنت  ولو  بعدها،  حااًل  أحسن  تكون  ولن 
أقرب باب يف البلدية لرتك اجلمل وما محل، ولكن يبقى لنا أن نراقب ما سيكون، فلربام 

ختيب الظنون ونرى رؤساء بلديات يرضون بام يسمعون. 
وإن غًدا لناظره لقريب ... 
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صندوق التنمية ... أم صندوق التصفية؟

نرشت إحدى صحفنا أن الصندوق العقاري - وهو ما نعرف عنه أنه صندوق اخلري 
وتوفري السكن - قد قلب ظهر املجن، وأنه استحدث تنظيامت جديدة، صدقوين عندما 
نا بمبالغ جديدة للقروض العقارية،  قرأت تنظيامت جديدة كنت أعتقد أنه سوف يبرشِّ
وفروض  البرتول،  أسعار  اهلائلة يف  الطفرة  من هذه  لالستفادة  الدفع؛  وتسهيالت يف 
عىل البنوك والرشكات واملصالح احلكومية ذات اإليرادات اهلائلة، ووضع برامج حلل 
مشكلة السكن التي تزداد يوًما بعد يوم، ويزداد عجبي عندما أرى توجهات حكومتنا 
الرشيدة حلل هذه األزمة، وما جيري عىل أرض الواقع ... وإليكم - ساديت - التنظيامت 
اجلديدة هلذا الصندوق الذي عفا عليه الزمن وأصبح يريد أن يصفي احلسابات بداًل من 

أن يعطي.
فهو يريد أن يتخذ أسلوب احلسم اإللزامي؛ أي ال خيار لك أو يل أو لألرملة أو 
لليتيم، وال ملن مىض عىل قرضه ما يزيد عىل ربع قرن وأصبح يف حكم منتهي الصالحية. 
احلكوميني وغري  املوظفني  الرواتب جلميع  من  الشهري  اإللزامي  التسديد  من  بد  فال 
احلكوميني، وحتى رواتب املتقاعدين - معظمهم ال يزيد راتبه عن 1500 ريال – التي 
يريد أن  العقاري  أو ... والبنك   ... أو  أو مالبسه  الكهرباء  فاتورة  أو  ال تكفي ألكله 

يأخذها كلها.

صحيفة اليوم
1426/2/24 هـ
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الرخص  وحتى  أخرى،  مستحقات  أي  وحتى  اخلدمة،  هناية  مستحقات  وحتى 
والسجالت التجارية، واستقدام العاملة. عجيب أمر هذا الصندوق الذي يملك هذه 
الوفاء  أجل  من  الدولة  أجهزة  مجيع  توظيف  باستطاعته  والذي  )اهلركليزية(،  القدرة 

بعجزه وعدم قدرته عىل حتصيل مستحقاته.
أمل يعلم رجال هذا الصندوق أنه ُوضع من أجل خدمة املواطن؛ ألن املواطن يستحق 

هذه اخلدمة يف بلد قد أنعم اهلل عليها باخلري.
اليوم نحن يف حاجة إىل كل صوت ونداء؛ من أجل زيادة االلتقاء واأللفة واملحبة، 
الصندوق من  إن ما سوف حيققه هذا  الناس.  أرزاق  باإلعالن عن احلسم من  وليس 
جراء هذا التهديد والوعيد لن يكون مقاباًل ملا سوف ينتج عنه من رفض وعدم رضا 
تكون  واملعنوية سوف  املادية  نرضاه؛ فخسارتنا  ما ال  ... وهو  املواطنني  قبول من  أو 
أضعاف ما حيصل عليه هذا الصندوق من مكاسب ... كنت أمتنى - وهذا ما قلته ألحد 
القاسية -  التنظيمية  الصندوق  بارك خطوات  الذي لألسف  الشورى،  أعضاء جملس 
خصوًصا يف هذا الزمان أن يكون املعيار لكل دراسة أو رسم مايل أو حتصيل هو مدى 
تأثريه عىل املواطنني، ومقدار ما سوف ينتج عنه من أرضار ورفض وعدم قبول، وليس 

باملقياس املادي الذي تنتهجه بعض مصاحلنا احلكومية. 
أخرًيا؛ الناس يف حاجة إىل من يعطيهم، ال من يأخذ منهم.
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ألف مرحب ... بالوزراء

هلم  وزراء  أربعة  لقاء  تشهد  سوف  الرشقية  فاملنطقة   ... الكتابة  يستحق  حدث 
أمهيتهم، وليت وزير الصناعة والتجارة انضم إليهم، باعتبار أن املنطقة الرشقية عاصمة 

الصناعة السعودية.
تركيبة مهمة ال بد أن هلا أثرها العاجل؛ فهي تلمس حاجة املواطن ... هذه احلاجة 
التي أصبحت ال تقبل االنتظار ... نعم نريد من وزرائنا وأصحاب القرار أن نجلس 
ونناقش؛ فمن رأى ليس كمن سمع ... أقصد من تكلَّم وبثَّ مهومه لصاحب الشأن غري 
من يقرأ يف صحيفة قد مرَّ خربها يف عدة قنوات ... من املؤكد أن لكل وزير نظرة خاصة 
... بل قد يعرف ما يدور يف أذهان الناس دون أن يسألوا؛ لذلك أيًضا أمتنى لو أن هذه 
م، سواء  اللقاءات خلت من املقدمات، ومن صياغة األسئلة، وحذف ما ال يعجب املقدِّ
يف غرفة الرشقية أو غريها ... لتكن الشفافية واملصارحة املبارشة بيننا وبني املسؤول ... 
ألن الغالب يف مثل هذه املقابالت أن تفشل، وتأخذ طابع املجاملة ... نريد الرصاحة 
الوزير من اجلرأة بحيث يكشف للمواطن مجيع  بكل معانيها ... نعم، نريد أن يكون 
جوانب ضعف وزارته. صدقوين فإن هذه املناصب يذكر أصحاهبا عندما يكونون أكثر 
التصاًقا باملواطن ... فهناك العديد من الوزراء ذهبوا ومحدنا اهلل عىل ذهاهبم، واستعنَّا 

باهلل عندما تقلدوا مناصبهم.

صحيفة اليوم
1426/3/10 هـ
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نحن ال نريد الثناء واملدح واإلطراء.
د يف نظام وزارته، والذي ال يستخدم النظام ذريعة يف عدم قدرته،  نريد الوزير املجدِّ

نريد الوزير الذي يقبل النقد اهلادف، ويسمع أيًضا النقد اجلارح.
بالقليل،  يرضون  طيبون؛  أشخاص  اآلن  أمامك  الذين  أن   - الوزير  أهيا   - د  تأكَّ
الرزق  أبواب  أن  اهلل  حفظك   - ولتفهم  هبم،  الرضر  إحلاق  بدون  العيش  ويريدون 
متعددة، قد ترىض أوال ترىض بطريقة حصوهلم عليها ... ولكنك يف النهاية جمرب عىل 
د أنك  قبوهلا ... قد يستخدم البعض أسلوب التهديد والوعيد واحلرمان ... ولكن تأكَّ
بذلك تفتح جماالت أوسع ملخالفة النظام واملصلحة العامة ... واعذرين إذا قلت لك: 
إن املصلحة العامة هي مسؤوليتك أنت فقط، فاملواطن الذي أمامك ينتظر ويتلهف ملا 
ستقوله ... هو يعتقد جازًما أنك ما أتيت ملنطقته إال وأنت حتمل حتت إبطك مشاريع 

جديدة، وأفكاًرا ختدمه قبل أن ختدم وزارتك.
يقال: إنكم أتيتم لسامع مهوم الناس ... فلامذا نحن دائاًم مهمومون ...؟ ملاذا وزراؤنا 
البلسم  هلذا  ونحتاج  مهمومني  دائاًم  نكون  وملاذا  نفسيني؟  أطباء  أنفسهم  تصوروا 

السحري من وزيرنا؟
ملاذا ال يكون اجتامعنا مع وزرائنا للتبشري بخدمات جديدة؟ خصوًصا أن برتولنا 
بعض  ساديت  وإليكم  ذلك،  ضعف  إىل  يصل  ألن  ومرشح  اخلمسني،  حاجز  تعدى 

طلباتنا:
1-نريد من وزير الزراعة أن يفك احلجز عن توزيع األرايض الزراعية، ويضاعف 
القروض الزراعية، ويعطي فرتة سامح طويلة األجل لتسديد القروض الزراعية، وأن 
ل دور فروع وزارته يف الرقابة واملكافحة الزراعية ... وأن تشرتي وزارته منتجات  يفعِّ
وأن  البلد،  يف  املتوفرة  الزراعية  املنتجات  استرياد  يمنع  وأن   ... مايل  كدعم  املزارعني 

ص هلا مبالغ كافية. ينرش فكرة اجلمعيات التعاونية الزراعية وخيصِّ
2-نريد من وزير العمل أن ُيوِجد معاهد وكليات لتدريب أبنائنا ... وأن يستفيد 
احتياج  كليات ومعاهد وفق  بإنشاء  البرشية،  املوارد  املتوفرة يف صندوق  األموال  من 
السوق، وأن يفهم أن 90 باملائة من أمور التجارة واملقاوالت ُتدار بواسطة األجنبي، 
وأن يفهم أن سياسة التوظيف التي تنتهجها وزارته ما هي إال سحابة صيف ما دام أنه 

ليس هناك تدريب وتأهيل.
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وأال  كله(،  خاله  كله  بغاه  )من  الشعبي:  املثل  يفهم  أن  النقل  وزير  من  نريد   -3
رسوم  وقت  ليس  فالوقت  البدائل،  يوِجد  حتى  الطرق  رسوم  فرض  يف  يستعجل 
ورضائب، نريد وبرسعة عاجلة - برشط أال تكون برسعة قطارنا - أن يربط أطراف 

اململكة بخطوط حديدية، وكفانا سبعني سنة مع هذا القطار املتهالك.
4-نريد من وزير االتصاالت أن يفتح املجال ألكرب عدد من رشكات االتصاالت؛ 
رشكة  أرباح  ناتج  نرى  أن  نريد  اجلانب؟  هذا  يف  ُأغلق  فلامذا   ... مفتوح  بلد  فبلدنا 
عبارة  وكفانا  املكاملات،  أسعار  يف  زيادة  نريد  ال  القطاع،  هذا  تطوير  يف  االتصاالت 

»اتصل الحًقا ال يمكن خدمتك«.
واهلل املوفق ...
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اسفط ... استمارتك منتهية

إذا كانت خطواهتا أكثر من  إليها  تقول العرب: »عندما تدعى لوليمة، فال تذهب 
لقامهتا« ... مل أعبأ هبذا املثل، وقررت تلبية دعوة كريمة من رجل كريم لضيف كريم ... 
املهم أنني »تكشخت«، وأخذت البشت، وربطت حزام سياريت، ورسعتي ما جتاوزت 

120كم يف الساعة، )كل ذلك خوًفا من املخالفة ... ودفع الدراهم(.
رخصتي  وطلب  أمن،  رجل  أوقفني  حيث  املخالفة،  اختلفت  املرة  هذه  ولكن 
مسفوط،  بشتي  احلالل،  ابن  يا  وقلت:  عليه  رددت  اسفط،  يل:  قال  ثم  واستامريت، 
هائلة  وبرسعة  السيارة،  يف  كانا  أمن  لرجيل  أوراقي  سلمت  املهم  مسفوطة،  وغرتيت 
وأتوجه  سياريت  من  أنزل  أن  مني  وطلب  جيم(،  وال  )سني  وبدون  املخالفة  لت  ُسجِّ
- رغم أن ركبتي ال تساعدين عىل امليش – ألتسلم خمالفتي، وكنت أعتقد أن مسؤولية 
رجل األمن أن يأيت بنفسه لسياريت ويسلمني املخالفة ... بل ولو بكلمة طيبة، كان عليه 
التي استلمتها ال يمكن أن تقرأها  القسيمة  أن يوضح مقصود املخالفة، خصوًصا أن 

ولو )بدربيل(، ما علينا من اهلذرة أعاله ... 
 - الواجب  من  أليس  رس(؟  )مكانك  املخالفات  ونظام  تارخيه  حتى  ملاذا  لكن 
بإشعار  املختصة  اإلدارات  تقوم  أن  الرخصة -  أو  انتهاء االستامرة  خصوًصا يف حال 
صاحب هذه االستامرة أو الرخصة بقرب انتهائها، وما دام أن هناك مبالغ تستلم فال 

صحيفة اليوم
1426/4/10 هـ
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بد أن يكون عىل اإلدارة املختصة مسؤولية مقابلة هلذه املبالغ املستلمة، عىل أن ذلك ال 
يتم إال كل ثالث سنوات، وأعتقد جازًما أن اإلدارة املختصة - وهي جهة أمنية - ال بد 
وأن متلك املعلومات الكاملة عن صاحب الرخصة واالستامرة، وبربجمة احلاسب اآليل 

تستطيع أن حتمي املواطن من املخالفات التي قد ال يكون سبًبا فيها لطول املدة ... 
عليها  حياسب  التي  املخالفات  نطاق  يف  يدخل  واالستامرة  الرخصة  انتهاء  وهل 
الشخص ...؟ هل يعقل أن تعترب مثل جتاوز الرسعة أو قطع اإلشارة ... إضافة إىل أهنا 
مسألة إشعار وليست خمالفة، باإلمكان التأشري عىل الرخصة أو االستامرة باطالع املرور 
ل عليه خمالفة  عليها وحتمية جتديدها، وإذا مل يلتزم صاحبها بالتجديد عند ذلك تسجَّ

مالية.
مهسة ملسؤويل املرور ... ما أمجل أن يتم اختيار كلامت حتبب املواطن فيكم، مثل لو 

سمحت تفضل ... آسفني ... مع السالمة ...!
ما أمجل أن يصدر املدير العام للمرور تعمياًم بإلغاء كلمة )اسفط( من قاموس املرور، 

خصوًصا أهنا تكررت معي ومع غريي.
واهلل املوفق.
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سابك ... والمثال المحتذى

وسالمة  املنهجية،  واخلطط  االستثامرية،  سياستها  خالل  من  سابك  رشكة  أثبتت 
األداء، واحلفاظ عىل املستهلك الوطني واألجنبي ... بل والقدرة التسويقية، وامتالك 

الثقة التعاملية، أهنا فعاًل الرشكة التي تستحقُّ أن توضع كتجربة ناجحة.
دقيقة استطاعت من خالله أن خترتق األسواق  املبنيُّ عىل دراسات  النجاح  وهذا 

العاملية، وتكسب املصداقية، حتى دخلت منتجاهتا أسواق الرشق والغرب.
ويعلم اجلميع أن مثل هذا النجاح ليس حمض صدفة، خصوًصا أننا نتعامل مع دول 

منافسة من حيث وجود املواد ورخص العاملة، بل ومتلُّك التقنية.
الضوء  أعطت  التي  الرشيفني  احلرمني  والشكر موصول حلكومة خادم  لنا،  فهنيًئا 

األخرض هلذه الرشكة.
كانت  فام  املهمة،  أداء  يف  وتفانوا  وأخلصوا  عملوا  رجااًل  ذلك  وراء  وألن 
املسؤولني  من  أمنيتي  الصعاب.  مجيع  ختطوا  بل  طموحاهتم،  أمام  عائًقا  البريوقراطية 
التجربة، وأن تكون هناك  العمالقة هبذه  بقية رشكاتنا  يبخلوا عىل  يف هذه الرشكة أال 
هذه  وبعد   - أننا  خصوًصا  اآلخرين،  وتفيد  منها  الرشكة  تستفيد  وندوات  لقاءات 
اآلمال الكبرية يف مشاريع البرتول والغاز والتحلية والكهرباء ... وغريها - خرجت 
علينا لغة طاملا نسمعها عند قطف الثامر، اهتمت املقاول السعودي بأنه غري مؤهل، وأن 

صحيفة اليوم
1426/4/11 هـ
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املهندس االستشاري السعودي غري قادر، وأن الشاب السعودي غري مدرب ... كل 
هذه رضبات متتالية أصابتنا باإلحباط، ولسان احلال يقول:

أعامل ومهندسني وخرجيي معاهد وكليات،  ج رجال  نخرِّ لنا مخسون عاًما ونحن 
ومع ذلك لسنا مؤهلني.

وهل يعقل أن تكون هذه السنون مل تكن كافية لنتمكن من تنفيذ هذه املرشوعات 
وتعميمها وإدارهتا ... أم أهنا عقدة اخلواجة التي تالزمنا، بل أصبحت موروًثا جيب أن 

نستسلم له، حيث جيب أن نبقى أقزاًما أمام الكبار؟
هناك فئة قليلة ضاقت هبا األموال حتى مل جتد هلا مكاًنا يف بنوكنا املحدودة، والتي ال 
جتاوز عدد أصابع اليدين، وال تريد أو يراد أن تصل إىل القدمني؛ إذا كان هذا حالنا أو 

ما يراد أن نتهم به، فمن املسؤول عن هذا التخلف؟ وملاذا؟
ملاذا وقفت حائاًل دون مساندة املقاول السعودي؟ وملاذا املقاول السعودي مطلوب 
منه أو مفروض عليه أن يبقى دون املستوى، وال يسمح له أن يشارك اآلخرين يف أكل 
ج لنا أناًسا  ت هبا حلوق اآلخرين؟ وملاذا جامعاتنا ومعاهدنا خترِّ هذه الكعكة التي غصَّ

ال يفيدون أنفسهم وال وطنهم؟
باملائة من خرجيي اجلامعات كلهم يف ختصصات  الدراسات: إن 75  تقول إحدى 
العلوم اإلنسانية، »يعني ما توكل عيش«. هل العيب يف نظامنا التجاري واملايل، أم يف 

غرفنا التجارية املغلقة، أم يف سياستنا التعليمية واالقتصادية؟
عرشات  وهناك  املنافسة،  عىل  القدرة  لدهيم  مقاول  ألف  مخسون  هناك  عموًما؛ 
األلوف من املكاتب اهلندسية تستطيع أن تنافس األجنبي، ولدينا شباب وشابات لدهيم 
القدرة والعزيمة للعمل هبذه الرشكات، فقط نريد من حكومتنا - وهي احلريصة عىل 

مصلحة أبنائها - أن )تنفض املنخل(.
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بين البخاري ... والزلفة

ألننا يف زمٍن دولُتنا - حفظها اهلل وأعزها - تريد أن تسمع الرأي اآلخر حتى توازن 
بني األمور سمينها وغثها ... نافعها وضارها ... خريها ورشها ... فقد ساءين وساء 
غريي أن يطالب عضوان يف جملس الشورى بالسامح بقيادة املرأة، بل أصبح منهم من 

يفتي ويديل بآراء رشعية يربر فيها ما يطالب به.
... وهذا -  الشورى  قاعات جملس  أن يصدر مثل هذا األمر من خالل  وعجيب 

ا للمطالبة. ولألسف - ما يعطي لآلخرين واملؤيدين لقيادة املرأة سبًبا جوهريًّ
وهل يعقل أن يستخدم جملس الشورى مطية لبثِّ اآلراء واألفكار املخالفة ملجتمعنا.
كنا نعتقد ونرى - وال نزال بإذن اهلل - يف هذا املجلس وقيادته أنه يصدر منه اخلري 

الكثري لصالح البالد والعباد.
ثم يشء آخر نريد أن نوجهه ملن يتصدر املطالبة بقيادة املرأة: هل بروزكم اإلعالمي، 
بام تشاءون  الترصيح  املعقودة معكم بني فرتة وأخرى تعطي لكم احلق يف  واللقاءات 
...؟ أليس هناك احرتام وتقدير لعلامء هذه األمة، والذين بيدهم احلل والعقد يف املسائل 
التي هلا عالقة بدرء املفاسد؟ أليس من الواجب التفاهم والتناقش معهم ليمكن العرض 
عىل ويل األمر، والذي ال شك أنه لن يقبل بام ييسء هلذه األمة املتميِّزة ...؟ نعم شعبنا 

صحيفة اليوم
1426/4/19 هـ  
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بقيادته متميز عن بقية الشعوب، وهذه امليزة جيب أن نحافظ عليها ونرعاها، أال وهي 
تطبيق الرشيعة السمحاء.

وكام هو معلوم، فإن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، ووالة األمر َيُعون خطورة 
قيادة املرأة، واملفاسد التي قد تنتج من وراء ذلك، ثم أقول لألخوين من أعضاء املجلس 
خصوًصا  مؤمتنان،  فأنتام  األمة؛  هذه  يف  اهلل  اتقيا  للسيارة:  املرأة  بقيادة  يناديان  اللذين 
وقد  وتقاليده،  دينه  عىل  املحافظ  املجتمع  يمثل  الذي  املجلس  هذا  يف  عضوان  أنكام 
حتملتام أمانة احلفاظ عىل تاريخ وعادات وتقاليد هذا الشعب، الذي وصل إىل ما وصل 
إليه بحكم متسكه بدينه وسنته السمحاء وبعاداته األصيلة، ولو كان يعلم علم اليقني أن 

يف قيادة املرأة خرًيا له ملا انتظر أن تقوما بالتنظري واإلفتاء ملا فيه اخلري والنفع.
إن قيادة املرأة للسيارة طريق للهدم ونرش للمفسدة، بخالف مشكالهتا االجتامعية 

واالقتصادية. ونصيحة من كل أب وراٍع هلذا املجتمع أال تكونا وسيلة هدم.
جتاوزها،  عدم  األعضاء  عىل  جيب  محراء  خطوًطا  هناك  إن  نقول:  املوقر  وملجلسنا 

وبالذات عندما يتعلق األمر بأرسنا وبناتنا وأخواتنا املسلامت.
نرجو اهلل أن يبعد عنا الفتن، وأن حيمي هذه البالد من كل رش.

واهلل املوفق.
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سدير وكليتها األهلية

حسبام ُنرش يف صحيفة اجلزيرة بتاريخ 1426/4/19هـ، تم وضع حجر األساس 
عليها  ُيشكر  خطوة  هذه  الصناعية،  سدير  مدينة  أرض  عىل  األهلية  )الرياض(  لكلية 
املسؤولون، باعتبار أن صناعية سدير يف أمّس احلاجة هلذه الكلية، وقد كان لنا ولغرينا 
مطالبة سابقة بإنشاء هذا الرصح العلمي اهلام ... وهنا يقرتن التأهيل والعلم بالعمل، 
من  اهلل  بإذن  وهم  الكلية،  هبذه  االلتحاق  يف  السبق  هلم  يكون  سوف  املنطقة  فأبناء 
كثرية،  أمور  توفري يف  ذلك  إنشاؤها، ويف  يتم  التي سوف  باملصانع  بالعمل  سيقومون 

سواء عىل أصحاب املصانع والرشكات أو عىل تدريب أبناء املنطقة وتأهيلهم.
املحيل،  السوق  احتياج  وفق  العلمية  الدراسات  الكلية  هذه  تشمل  أن  أمجل  وما 
بحيث هتيَّأ الستقبال الطلبات وفًقا للحاجة العملية واحتياج املصانع. وهذا - بال شك 
املعطيات احلديثة،  العمل وفق  إدارة  لة وقادرة عىل  - سوف يوجد قاعدة علمية مؤهَّ
ويأيت إنشاء هذه الكلية خطوًة لفك الزحام عن مدينة الرياض وعن بقية املدن الرئيسية، 
وكنا نتمنى أن تتخذ مثل هذه اخلطوة الطيبة يف بقية اخلدمات األخرى، كاجلامعات، 
مما  التخصصات؛  تنشأ مدن من خالل هذه  بحيث  األبحاث،  واملستشفيات، ومراكز 
يساهم يف فك االختناق املروري واالزدحام السكاين عن عاصمتنا الغالية، وألن مدينة 
– كانت  سدير الصناعية - بحجمها الكبري، وتنوع األعامل الصناعية املزمع إنشاؤها 

صحيفة الجزيرة
1426/4/24 هـ
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أهلية تشمل مجيع  إنشاء جامعة  إىل  العلمية، بل  املعاهد واملراكز  العديد من  إىل  حتتاج 
التخصصات املطلوبة، وهذه اجلامعة كانت قد أصبحت أمنية أهايل سدير، خصوًصا 
أن أبناءهم وبناهتم يتوجهون لتحصيل العلم يف مناطق بعيدة عن مساكنهم، ويتحملون 

التكاليف واملشقة الكبرية يف ذلك.
وألننا نأمل يف املزيد واملزيد من املرشوعات، فلن تتوقف مطالبتنا هبذه الكلية، بل 
سوف نناشد اجلهات املختصة إلنشاء خطوط الطرق الرئيسية، وإنشاء كليات صناعية 
وجتارية وزراعية وسياحية، وإنشاء مطار سدير، الذي كان موجوًدا قبل أربعني عاًما، 

واليوم أصبحت احلاجة ملحة له بشكل رضوري ورئييس.
كذلك يأيت يف مقدمة مطالباتنا أن يمرَّ خط السكك احلديدية بمنطقة سدير، وبالذات 
بمدينة سدير الصناعية، وملعرفتنا باحتياج املنطقة إىل إنشاء املساكن، فإن معظم الشباب 
عامة  ومنفعة  استقرار  ذلك  ويف  اخلدمة،  هذه  تشملهم  أن  إىل  يتطلعون  واملحتاجني 
وازدمحت  بسكاهنا،  اكتظت  مدن  إىل  تركها  وعدم  مدهنم،  يف  الشباب  ببقاء  وخاصة 
والكهرباء  املياه  أزمة  عنها  ختّفف  ألن  ملحة  احلاجة  وأصبحت  املرورية،  بحركتها 

والطرق.
واهلل املوفق.
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البوي أوفس

أن  أرجو  لذا  أفكارهم؛  لطرح  اجتمعوا  املناطق  خمتلف  من  مواطنني  ستة  هؤالء 
لكنهم يف  العادي،  املواطن  وبينهم  السن،  كبري  فمنهم  الوزير؛  معايل  يا  الزله«  »تدمح 

مداخلتهم األوىل أرصوا - وبلسان واحد - عىل ذكر التايل:
أن  أمجع  للعامل  وأثبت  العصامية،  مثلنا يف  الذي أصبح  أوفس(  )للبوي  نقول  ماذا 
لدينه  لوفائه  أحببناه  نقول لرجل  ماذا  يمتطي أجود اخليل؟  أن  يستطيع  الصحراء  ابن 

لنا يف عمله. وحلكومته وألمته؟ لذا فهو سوف يعذرنا لتطفُّ
قال عيل: كفاية زيادة ضخ البرتول ... ولسنا وكالء آدم عىل ذريته، نريد برتولنا يبقى 

ألوالدنا، وبعدين هل هناك فوائد تعود علينا غري الدراهم؟ نورونا، اهلل ينور عليكم.
ا عندما نسمع أنكم اكتشفتم بئر  قال زكي: صدقني يا معايل الوزير، إننا نستاء جدًّ
برتول جديدة، نريد )برميلنا األسود يبقى ليومنا األجرد(، وبعدين احلساد واجد، وحنا 
نخاف من العني، وحتى من املالعييـ ...؟ يعني ال نريد أن نؤكل كام أكل الثور األبيض.
األلوف  عرشات  عندنا  ثوره(،  بلحم  أوىل  )جحا  يقول:  الشعبي  املثل  أمحد:  قال 
من املقاولني حمرومون من مشاريع البرتول ... دخيل اهلل خلونا نكرب ونتعلم، وبالش 

تطلقون علينا هوامري الرشق، وأسامك القرش الغربية، نريد تدخلك الشخيص.

صحيفة اليوم
1426/5/3 هـ
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قال سعيد: يا حلو أرامكو قبل كانت تعلِّمنا وتدرسنا وخترجنا، ورصنا مقاولني كبار 
... ويا ريت أرامكو هي أرامكو األوىل ... كانت تبني املدارس وهتتم بالبيئة، حتى فرق 
التطهري والنظافة والوعي الصحي جتينا يف بيوتنا ... وحتى الوجبة املدرسية تعطيناها 
بزاوية  ت  أرامكو هاحلني تغريَّ أرامكو ... وكل يشء عدل والناس مبسوطة ... ليش 
التي تساهم يف خدمات املجتمع؟  العاملية  180 درجة؟ ليش ما تصري مثل الرشكات 
وليش أرامكو هاحلني تـحاول تتخلَّص من املوظفني، ومن املستشفيات، ومن التعليم، 

ومن التدريب والتأهيل؟ )عجيب أمر هذه الرشكة(!
قال عثامن: وعثامن هذا ما له شغل إال تغيري األسامء، يقول: ليش وزارة البرتول ما 
تغري اسمها إىل وزارة النفط مثل العامل كله، يمكن إن شاء اهلل إذا تغريت للعريب )حين 

قلبها علينا شوي(؟
الثروة املعدنية عن وزارة البرتول؛ ألن وزارة البرتول عليها من  ليش ما يفصلون 
إنشاء  واجبها؟ وربام  تؤدي  برميل، وكفاية، وعساها  مليون  يزيد عىل 12  ما  األمحال 
وزارة أو هيئة مستقلة للثروة املعدنية يكسبها أبوة أكثر. ليش يستمر اسم رشكة أرامكو 
السعودية ... خالص سبعني سنة كافية، نريد تعديل اسمها إىل رشكة نفط السعودية، 
إنتاج  تغيري اسمها سوف يغري كثرًيا من أعامهلا، وأمهها أال نصبح رشكة  إن  أنا متأكد 
وتصدير )وبس(، بل رشكة إنتاج وتصنيع وتصدير. اهلل جيعلني ما أموت إال بعد أن 

أشوف التصنيع أكثر من التصدير: قولوا آمني.
هذا  وعبداهلل  األوائل،  به  تأت  مل  بام  سآيت  ولكن  األخري،  جعلتموين  عبداهلل:  قال 
التجارب، وأصبح لديه خمزون من اخلربات؛ فهو  أعرفه منذ نصف قرن، وقد عركته 
البرتول، وملاذا ال  ر  تنتج وتصدِّ تزال  زاد عىل سبعني، وهي ال  أرامكو عمرها  يقول: 
توطن صناعة البرتول مع أهنا ترى وتسمع مشكلة البالد من حيث البطالة؟ فهل يعقل 
أهنا تصدر البرتول لبالد ليس هبا برتول، وتقوم األخرية بتصديره لبالدنا عىل هيئة سلع 
وبضائع؟ نريد أن تنشئ أرامكو السعودية مدًنا صناعية خاصة بتوطني صناعة البرتول، 
وبتدريب أبنائنا، وإعطائهم القروض الصناعية إلنشاء مؤسسات وورش صغرية، بل 
نريدها أن تنشئ هذه الورش واملصانع وتسلمها ألبنائنا بعد تدريبهم، وبإذن اهلل فإهنم 
إال  تذكر  لن  ولكنها  كثرية،  الغايل! بصامتك  وزيرنا  قبل.  من  آباؤهم  كام كرب  يكربون 
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بيشء ملموس ... حيس به كل مواطن، فهم يريدون: استمرار إنشاء املدارس، وإعطاء 
قروض للصناعات اخلفيفة، وإتاحة املجال ألكرب عدد من املقاولني السعوديني يف أعامل 
إعانات  للجمعيات اخلريية، وتقديم  مباٍن  إنشاء  مثل:  اجتامعية؛  أرامكو، ومسامهات 
علم  لدراسة  أبنائنا  من  عدد  ألكرب  بعثات  وإرسال  حاليًّا،  القائمة  للجمعيات  جمزية 

النفط.
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مجالس المناطق ... إلى أين؟

موازنة  لعمل  كافية  أهنا  أعتقد  املناطق،  جمالس  إنشاء  عىل  مضت  عاًما  عرش  اثنا 
إلنتاجية هذه املجالس ومدى تأثريها عىل البالد.

يزال - هدفها  بإنشائها كان - وال  والدولة - أعزها اهلل - عندما أصدرت األمر 
االرتقاء بمستوى اخلدمات، ولنا وقفات لعل بعضها مصيب والبعض اآلخر يقع يف 

دائرة االجتهاد:
1- أن يدرس كل عضو يف جملس املنطقة واجبات املجلس ومهامته ونظامه ولوائحه 

قبل انضاممه جللساته.
يف  خربة  لديه  العضو  يكون  أن  مثل  للتخصصات،  وفًقا  االختيار  يكون  أن   -2

اخلدمات العامة، وآخر يف علوم اهلندسة، وآخر يف علوم املال واالقتصاد.
3- أن يطلب من كل عضو عرض أفكاره يف كل جلسة؛ ليمكن احلكم عىل تفاعله 

مع املجلس.
4- أن تنشأ أمانة عامة للمجلس، مكونة من خبري يف اهلندسة، وآخر يف القانون، 
وآخر يف املال واالقتصاد ... وتعرض عليهم أوراق األعضاء، وهم بدورهم يقومون 

م للمجلس. بعمل ورقة عمل تقدَّ

صحيفة اليوم
1426/5/7 هـ
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5- أن يعطى هذا املجلس الصالحية املالية إلجراء التعديالت واملناقالت بني بنود 
لدى  املجمدة  املبالغ  من  واالستفادة  املالية  املشاركة  يمكن  بحيث  جهة،  كل  ميزانية 
اجلهات مع بعضها. وما الذي يمنع أن ُيعَطى املجلس صالحية ترسية مشاريع منطقته؟
العاملني، ومدى  يتم تقييم أعامل املجلس كل سنة، بحيث ينظر لألعضاء  6- أن 
أنه  البعض  يعتقد  كام  وليس  وصالحياته،  املجلس  مهامت  مع  وتفاعلهم  قدراهتم 

للوجاهة والظهور.
7- قد يالحظ أن مناقشات املجلس تكون وفًقا ملا تعرضه بعض اجلهات احلكومية، 
ويف أمور قد تمَّ بحثها واختاذ القرار املناسب فيها ما بني اجلهة ووزارهتا، واملجلس حياط 
وأن  األمور،  هذه  مثل  يف  الرئييس  املحرك  هو  املجلس  يكون  أن  املفروض  بينام  علاًم، 
ُيكِسب  سوف  ذلك  أن  أعتقد   ... بذلك  علاًم  حتاط  اجلهة  تتبعها  التي  الوزارة  تكون 

املجلس نوًعا من الفاعلية.
ا،  ا أو غري فاعل يف تنمية البلد جديًّ 8- حماولة إبعاد فكرة أن يكون املجلس استشاريًّ
مع إعطائه صالحية املساءلة، والقبول، والرفض يف اإلجراءات املالية والتنظيمية لدى 

اجلهات التي يرشف عليها.
9- كنا - وال نزال - نأمل أن يكون للمجلس ميزانية خاصة بحيث يعالج - من 

خالل اجلهات احلكومية - بعض النواقص يف اخلدمات والتنظيامت اإلدارية.
عن  مسؤولة  غري  املالية  وزارة  جيعل  ذلك  يف  وإحلاحه  املجلس  مطالبة  عدم  وربام 
ذلك، وأعتقد أن جملس املنطقة مثله مثل اللجنة العليا لتطوير املنطقة، )علاًم بأن املنطقة 
تعمم  أن  واستطاعت  فيها،  نجحت  اهلل  وبحمد  ذلك،  يف  سابقة  جتربة  هلا  الرشقية( 

اخلدمات املنوطة هبا بشكل جيد بعيًدا عن الروتني.
10- ال أعتقد أن دور املجلس ينتهي بمجرد مجع الطلبات وترتيبها وغربلتها من 
اجلهات احلكومية، مع رفعها للجهات العليا عىل شكل توصيات تنتهي بمجرد إرساهلا، 
بل األنسب واألفضل أن يشكل فريق عمل من املجلس مهمته متابعة هذه التوصيات 

لدى اجلهات العليا ووزارة املالية، وإحاطة املجلس بام يتم.
11- ال تزال الرؤية غري واضحة لكل من املجلس البلدي وجملس املنطقة، الذي 
أعتقد أنه من املفروض أال يكمال بعضهام البعض - كام يقال - بل املطلوب من املجلس 
تكون  وأن  وكبرية،  صغرية  كل  يف  يبحث  الذي  الثقيل(،  )الضيف  يكون  أن  البلدي 



 151 

أنا والصحافة وربع قرن

اقرتاحاته وفًقا للنقص احلاصل يف اجلهات التي يرشف عليها؛ لذا فإن توافقه مع جملس 
املنطقة سوف يضعه ضمن دائرة )املستشار( الذي يؤخذ برأيه أو ال يؤخذ.

إن عضوية رئيس املجلس البلدي ضمن جملس املنطقة سوف تفقده القوة اإلدارية 
املطلوبة منه، وتدخله يف دائرة )املجامالت(.

12- نتمنى من جملس املنطقة أن يكون ذا فاعلية أكثر، من حيث التقاؤه باملواطنني، 
هذا  بدور  املواطن  وتنوير  وصحفية،  إعالمية  لقاءات  وعمل  اآلخر،  الرأي  وسامع 
املجلس وأمهيته، أقصد أن يكون له إدارة خاصة باإلعالم، وأن ترتبط مشاريع املنطقة 
هذا  ألمهية  دفعة  تعطي  قد  وغريها  هذه  إعالمية،  بصفة  ولو  املنطقة،  جملس  برئيس 
املجلس ودوره يف بناء الوطن. وربام يكون جيًدا لو تفضل أعضاء املجلس بني وقت 
وآخر بعمل ندوات لرشح أمهية هذا املجلس ودوره، سواء يف املرشوعات أو السياحة 

أو االستثامرات، وحسب ختصص كل منطقة وطبيعتها وثرواهتا.
13- نتمنى تقييم فاعلية نظام جمالس املناطق ولوائحها، بحيث يعاد صياغته وفًقا 

للحاجة ومستلزمات العرص.
م تقريًرا بإنجازاته وما قام به من  أخرًيا؛ أمتنى من كل عضو انتهت عضويته أن يقدِّ
أعامل طوال فرتة عمله، وأن تتوىل أمانة املجلس دراسته وتقييم قدرات هذا العضو؛ 

ليمكن التجديد له أو البحث عن البديل املناسب.
واهلل املوفق.
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وزراؤنا ... والشاشة الصغيرة

افتح أي صحيفة جتد ترصحًيا أو أكثر من ترصيح ألحد الوزراء، كذلك جتد ردوًدا 
من العالقات العامة هبذه الوزارة عىل مواضيع هلا عالقة مبارشة بمصالح الناس، وإىل 
يقومون  اآلخر هم  املقابل  لوسائل اإلعالم. ويف  باستخدام وزيرنا  احلد ونكتفي  هذا 
معاليه،  يقابل  أن  أراد  ملن  معينة  ساعة  حدد  وقد  يوميًّا،  اجلمهور  بمقابلة  مشكورين 
بعض  إن  قلنا:  إذا  املواطن. وعذًرا  هلذا  لغرض شخيص  املقابلة  تكون هذه  ما  وغالًبا 
وزرائنا ال نعرفهم، ومل نسمع هلم صوًتا يربط ما بني مسؤوليتهم وعالقتنا هبذه الوزارة 

... الكثري منا جيهل الصالحيات املتوفرة يف أي وزارة.
وحيث إن هذه الوزارات ما وجدت إال ألجل خدمة املواطن يف خمتلف القطاعات، 
والوزراء،  احلكومة  مع  نتواصل  أن  كمواطنني  حقنا  ومن  اخلدمات،  هذه  تنوع  ومع 
أو  املسافة،  لبعد  معاليه، سواء  إىل مكتب  أن يصل  يستطيع  قد ال  بعضنا  أن  وبالذات 
املواطنني أن طلبه قد ال يتحقق، وحيث إن وسائل  اليد، أو العتقاد بعض  لقلة ذات 
إىل  وصلت  الشمولية  هذه  إن  بل  البالد،  أرجاء  شملت  قد  واملرئية  املقروءة  اإلعالم 
لتكون حلقة  الصغرية؛  الشاشة  الوزير ووكالءه خري من يستخدم  فإن  العامل؛  أطراف 

وصل بينه وبني املواطنني داخل البالد وخارجها.

صحيفة اليوم
1426/5/12 هـ
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كم هو مجيل أن ختصص برامج ويعلن عنها مسبًقا بأنه سوف يتم مقابلة الوزير، وأن 
يدعى هلذه املقابلة جمموعة من املواطنني، يقابلون معاليه ومساعديه وجًها لوجه وعىل 
اهلواء مبارشة، وال يكون هناك واسطة من اإلعالم، بل ترتك احلرية لكل مواطن ألن 
يقدم ما لديه من اقرتاحات وآراء؛ فقد تكون مشكلته هي مشكلة الكثريين، وحلها قد 

حيل مشكالت اآلخرين.
لست من مؤيدي أسلوب التلقني وعرض األسئلة عىل املسؤول قبل البت، ولكن 

الشفافية، واملصداقية، وسامع الرأي اآلخر هي ما نحتاجه يف هذا الزمان.
يعطي  النهاية  يف  ولكنه  واملواطن،  الوزير  بني  ما  وخالف  اختالف  هناك  وليكن 
الرأي،  واحتكار  القيود  رفع  يف  الرشيدة  حكومتنا  توجهات  مع  وانسجاًما  انطباًعا 

وإعطاء مساحة للرأي الرصيح النافع.
التقصري،  هذا  عن  املواطن  يعرف  أن  وجيب  وجد،  إن  بالتقصري  نعرتف  أن  جيب 
الوزارة، بل  الوزير نفسه، فذلك سوف يطمئن كل مواطن بجهود هذه  وبالذات من 

سوف يوجد نوًعا من العالقة واملصداقية بني املواطن واملسؤول.
القرار،  يف  تفرد  وال  للرأي  احتكار  هبا  ليس  بالدنا  أن  والداين  القايص  ليعرف 
لديه من صالحيات وقدرات،  بام  املواطن  يواجه  بيننا، واملسؤول  أمورنا شورى  وأن 

واملواطن يواجه املسؤول باحتياجه وأمهية حتقيق متطلبات حياته.
إنه »ليس من رأى كمن سمع«، وما أمجل أن خيرج وزراؤنا من مكاتبهم ويلتقوا 

باملواطنني ضمن برنامج حمدد ومعلن عنه يف خمتلف مدن بالدنا الغالية!
القريات،  يف  احلاجة  هي  كام  الوزير،  معايل  ملقابلة  حاجة  يف  املكرمة  مكة  أهل  إن 
والدمام، وجيزان، والرياض، والقصيم، نعم نريد من وزرائنا أن يذهبوا إىل املواطنني 

ال أن يأيت املواطنون إليهم.
أعتقد - جازًما - أن معايل الوزير سوف تتغري الرؤية لديه أضعاف ما كان يتوقع من 
خالل التقارير التي ترفع له عن أوضاع أي منطقة، بمعنى أننا ال نريد أن تكون فروع 
الوزارات حاجًزا بني معاليه ومواطني هذه املنطقة، وال أن تكون التقارير هي املحطة 

النهائية يف اختاذ القرار.
توثِّق  فهي   ... التجارية  الغرف  يف  تتم  التي  اللقاءات  ببعض  كثرًيا  رسورنا  يزداد 

العالقة بني املواطن واملسؤول، وهذا يشء نريد أن ندعمه بكل وسيلة.
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هل لدينا استراتيجية للتعليم دون الجامعي؟

ملرشوع  اتفاقية  وقَّع  قد  العايل  التعليم  وزير  معايل  أن  قرأت  عندما  كثرًيا  رسرت 
لقيام  كثرًيا  ورسرت  عاًما،   25 يف  السعودي  اجلامعي  التعليم  معامل  د  حيدِّ إسرتاتيجي 

جامعة امللك فهد هبذا الدور املهم؛ فهي أهل لذلك.
ولكرب سني؛ فإنني أحترسَّ عىل سنوات مضت. وكم متنيت أن هذه الدراسة متت قبل 
25 عاًما، ربام لكان كثري من املعاناة التي نجدها اآلن غري موجودة، ولن أستعرض هذه 

االتفاقية؛ ففيها بإذن اهلل اخلري هلذا الوطن.
وكم متنيت لو أن هناك دراسة مماثلة لوضع إسرتاتيجية التعليم املتوسط والثانوي 

وحتى االبتدائي.
وال أعلم إن كان هناك يشء سبق وعمل أم العكس، ولكن عندما أقرأ أن 80 باملائة 
من خرجيي الثانوية العامة من األقسام النظرية، وأن معظمهم ال جيد القبول يف اجلامعات 
وال جيد وظيفة مناسبة له ... بل يصبح عالة عىل نفسه وأهله وجمتمعه، يتأكد لديَّ أننا يف 
حاجة ماسة وعاجلة وغري قابلة لالنتظار إىل أن نعمل مثل هذه الدراسة اإلسرتاتيجية، 
ح مكان اخلطأ الذي نحن سائرون فيه، فليس من املعقول  وإن مثل هذه الدراسة توضِّ
أن تزداد البطالة لدينا ويزداد الشباب غري املؤهل أو املدرب، وليس من املعقول أن ننفق 
املاليني عىل أبنائنا لدراستهم يف اخلارج، سواء عن طريق الدولة أو عىل حساب أولياء 

صحيفة اليوم
1426/5/18 هـ
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أمورهم؛ ألن جامعاتنا ال تقبلهم بسبب عدم قدرة اجلامعات، وبسبب أن ختصصاهتم 
الثانوية غري مقبولة ولسنا يف حاجة إليها.

يعد  املحيل،  السوق  حاجة  تناسب  ختصصات  بدون  وتركهم  الشباب  ضياع  إن 
وحيث  املجتمع،  يف  به  الالئق  دوره  وأخذ  السعودي  املواطن  تنمية  بمفهوم  إخالاًل 
الرئييس  الدخل  تشكل  التي  النفط،  بنعمة  علينا  أنعم  قد   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل  إن 
لبالدنا؛ فالواجب أن يتجه التعليم بمقدار الدخل؛ أقصد أن نوجه ختصصاتنا العلمية 
إىل األنشطة البرتولية والصناعات املستحدثة من هذه املادة، ومن املخجل أن نكون بلًدا 
ر وبضائعه التي يستهلكها من صناعات البرتول تأيت إليه من دول ليس هبا  ينتج ويصدِّ

برتول ... بل إن برتوهلا مستوَرد من بالدنا!
إنني متأكد أننا لو وجهنا ختصصاتنا العلمية إىل هذه الصناعة فسيصبح حالنا أفضل 

من الواقع، وسُيقىض عىل كثري من املشكالت الظاهرة وغري الظاهرة.
مدعاة  فهي  واحلاجة  الفراغ  أما  رزقه،  وبطلب  بأعامله  مشغول  املنتج  فالبلد 
ضياع  أن  أتصوره  والذي  العواقب،  حممودة  غري  الفعل  وردة  الرضر  يف  الستخدامها 
االستثامر يف العنرص السعودي - سواء الذكور أو اإلناث - هو من األخطاء التي ال 
تتغري  املاديات  هذه  فكل  املختلفة،  باملاديات  قياسها  يمكن  وال  عنها،  السكوت  جيوز 
وبعضها ينمو والبعض اآلخر يزول، ولكن يبقى العنرص البرشي املدرب واملؤهل هو 

املحرك الرئييس لتقدم البالد ونموها وأخذ مكانتها الالئقة هبا.
بلدنا يف حاجة إىل صناعيني وتقنيني يف صناعة مستخرجات البرتول.

نطالع  أن  املتدنية  للمستويات  التعليمية  السياسة  بفشل  نحكم  لكي  ويكفي 
املهنية  املجاالت  يف  العمل  عىل  السعودي  الشاب  قدرة  عدم  عن  الواضحة  البيانات 
التعليم، وتوجيه الشباب إىل احتياج السوق، والنظرة  والتقنية والصناعية. إن سياسة 
املستقبلية ملصلحة الوطن، أمور حتددها اخلطط السليمة واملتزامنة مع التطبيق والتفعيل 
لإلسرتاتيجيات العلمية القائمة عىل حتديد االحتياج لبناء الوطن واالستفادة من أبنائه.
ر أمتنا بدون الشباب، وال يمكن للشباب أن ينفع نفسه وجمتمعه  ال يمكن أن نطوِّ

ووطنه بدون إسرتاتيجية علمية ذات نظرة شاملة جلميع املعطيات.
واهلل املوفق.
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مقاولو الشرقية ... والشكر ألرامكو

بادرة طيبة من أرامكو أن تقوم بتلبية دعوة جلنة املقاولني باملنطقة الرشقية، وعرض 
ما لدى هذه الرشكة العمالقة من مرشوعات يف خمتلف قطاعات صناعة النفط.

القاعة امتألت باحلضور، والكل يرقب ما سوف يعرضه رجال أرامكو.
ا أن شباب هذا الوطن والعاملني يف هذه الرشكة هبذا املستوى الراقي من  أسعدين جدًّ
املعرفة، والقدرة، والتمكني، وأمثال هؤالء هم الصورة املرشفة واملثال املحتذى لقدرة 

الشاب السعودي عىل العطاء، وتغيري الصورة العالقة يف األذهان عن بعض شبابنا.
الرشكات  أعظم  قيادة  يستطيعون  أن شبابنا  املوضوع -  لو خرجت عن  بمعنى - 
أو  اجلزارين  أو  السائقني  أو  اخلرضة  بائعي  عىل  تقترص  ال  قدراهتم  وأن  وأكربها، 

الطباخني، مع كل االحرتام والتقدير هلذه املجموعة.
فهو  والتأهيل،  التدريب  فرصة  له  أتيحت  إذا  السعودي،  الشاب  أن  أقصد  لكني 

أفضل من غريه.
أما املقاولون وقضية إرباكهم بسبب ضخامة هذه املرشوعات ... فأتصور أن هذا 
التحدي هو اختبار لقدرة املقاول السعودي، وأنه يستطيع ذلك، سواء باحتاد املقاولني 
خلربيت  األخرية؛  إىل  أميل  ال  أنني  مع  متخصصة،  رشكات  مع  تعاوهنم  أو  بعض  مع 
بمعنى  فقط،  السعودي  قبل  من  يستثمر  أن  السعودي جيب  املال  وأن  املجال،  هذا  يف 

صحيفة اليوم
1426/5/23 هـ
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عىل  للقضاء  سبيل  هذا  وأن  وطننا،  يف  وإيراداهتا  املرشوعات  استثامرات  مجيع  تدوير 
يبقى  السعودي وقدراته، ولكن  املقاول  أربكت كثرًيا من تطلعات  التي  التسرت  أعامل 
تنوع  وحسب  اآلخر،  أخيه  مع  السعودي  املقاول  جيتمع  أن  ألجل  اجلرس  يعلق  من 
أعامل املقاولني، بحيث من لديه القدرة عىل إنشاء املصانع ومتديدات األنابيب بإمكانه 
أن يستعني بمقاول آخر يف أعامل البـــناء، والصيــانة، والتشغيل، وبإمكانه االستعانة 

بمقاول الكهرباء وامليكانيكا.
أن   - املقاولني  جلنة  وبالذات  املبادرات،  صاحبة  وهي   - الرشقية  غرفة  من  نريد 
يقدم  التعاون واالحتاد، بحيث  الراغبني يف  السعوديني  للمقاولني  بدعوة عاجلة  تقوم 
كل مقاول سعودي قدراته وختصصه يف األعامل املختلفة، وأن يشكل جملس إدارة هلذا 

االحتاد.
ولنثبت للجميع أن لدينا القدرة عىل هذه املرشوعات وغريها.

فرصة  وهي  وكبارهم،  املقاولني  صغار  تضم  املقاوالت  ألعامل  قاعدة  ن  ولنكوِّ
أتاحتها لنا رشكة أرامكو، وجيب أال تضيع أو يستغلها األقوى واألجنبي.

لنثبت  وخارجه،  الوطن  داخل  الرشقية  ملقاويل  انطالقة  تكون  سوف  اهلل،  وبإذن 
للجميع أن املقاولني السعوديني أهل هلذه وغريها.

ولن يربكهم أي عمل كان ... إن تاريخ مقاويل الرشقية يشء نعتز به، ونعده رصيًدا 
من اخلربة والقدرة يستفاد منه يف واقعنا املعارص.

مقاويل  من  وغريهم  واخلرضي،  العليان،  والشيخ  فؤاد،  عبداهلل  الشيخ  أعامل  وما 
الرشقية واململكة، إال رموًزا لقدرة وكفاءة املقاول السعودي، وهو ما يسري عليه اآلن 

املقاولون العاملون مع أرامكو أو الراغبون يف املنافسة يف املرشوعات اجلديدة.
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وزارة تنفي ... وأخرى تدعي

بني  املواجهة  حول  1426/5/14هـ  اليوم  هذا  صحفنا  إحدى  يف  نرش  ما  هل 
وزارتني أمام ديوان املظامل يدخل حتت مظلة الديمقراطية، أم هو من باب رمي املسؤولية 

عىل اآلخر؟
درجة  عىل  احلاصلني  من  جامعي  ثالثامئة  فيها  والضحية  الشاطر؟  غلطة  هو  أم 
الدقيقة،  واألحياء  احليوية  الكيمياء  ختصيص  يف  اململكة،  جامعات  من  البكالوريوس 

واملشكلة تكمن يف توظيفهم.
حقيقًة، ال أمتالك نفيس من احلرسة وأنا أكتب هذا )الكشكول(، )والزعل( ليس عىل 
مستقبل هؤالء الشباب الذين أمضوا مجيل سنوات عمرهم يف الدراسة، وال الصدمة 

النفسية التي أصابتهم من ضياع مستقبلهم.
ولكن - وبجانب ذلك - هل يعقل أن ينرش مثل ذلك يف صحفنا؟ أليس من األفضل 

عدم التشهري والبلبلة، وحل األمور بالكتامن.
كذلك هل يعقل أن تكون مثل هذه التخصصات اهلامة حمل الشكوى »واملرمطة« 

يف املحاكم؟
عليهم  وننفق  اجلامعات،  يف  قبوهلم  يتم  إًذا  فلامذا  هلم،  حاجة  هناك  يكن  مل  وإذا 

املاليني، وال تتم االستفادة منهم؟

صحيفة اليوم
1426/5/24 هـ
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وإذا حكم ديوان املظامل يف هذه القضية، فهل هذا احلكم يردُّ االعتبار وُيزيل ما حلق 
بالنفوس ...؟ وما حجم الصدمة التي سوف يواجهها هؤالء الشباب، خصوًصا أهنا 

صادرة بحكم قضائي )يعني مفروضة(؟
املدنية  اخلدمة  وزير  جيتمع  أن  )تستأهل(  القضية  أن  خصوًصا  الواجب  من  أليس 
مع وزير الصحة وحيال مشكلتهم )بسكات(، )يعني هبدوء(، وبدون شورشة، وبالش 

جرايد.
وحرام أن يصاب ثالثامئة شاب مؤهلون بخيبة أمل وقضيتهم يمكن حلها!

صدقوين: حاولُت أن أجد مربًرا لقضية بني جهات حكومية، كيف ال يمكن حلها 
ولو باستعامل التليفون، خصوًصا أهنا جلهتني كل واحدة أكرب من الثانية؟

لصالح  يصدر  احلكم  لعل  الثالث(،  بخت  من  االثنني  )هوشت  يقال:  كام  ولربام 
اخلرجيني، ويتم تعويضهم عن الفرتة التي بقوا فيها بدون عمل.

ويا ليتني عندي خربة يف املحاماة لتصدرت هلذه القضية ... وسالم عىل كل خريج 
ال جيد عماًل.

واهلل املوفق.
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شعرة وزارة العمل

هل قاربت شعرة وزارة العمل ... أن تنقطع؟ أرجو خالف ذلك؟
ولكن من يقرأ احلوار الذي أجراه األستاذ عيل شهاب يف جريدة اليوم االقتصادية 

يتوقع أشياء كثرية قد حتُدث.
الغليان  واملؤسف أن هناك إمجاًعا من خمتلف ختصصات رجال األعامل عىل قرب 

الذي جعل وزارة العمل توصف بـ:
1-التعسف، والتشدد، واإلجحاف.

2-أهنا املتسبب يف اخلسائر املتالحقة، وخروج رشكات وطنية من السوق املحيل، 
وخسارة االقتصاد الوطني، وهروب األموال إىل اخلارج.

3-أهنا تسببت يف معاناة وضغوط من قرار الوزارة بتحديد فرتة سنة للتأشريات.
4-أهنا تسببت يف خسائر مالية للرشكات تقدر بمئات املاليني.

5-أهنا تسببت يف تشويه سمعة الرشكات الوطنية، وتأخري إنجازها للعقود املحددة 
بمدد معينة.

6-روجت قرارات وزارة العمل املجحفة لبيع التأشريات يف السوق السوداء.
7-ال تعري وزارة العمل اهتامًما للخسائر التي حلقت باملنشآت الوطنية؛ لذا تقلصت 

األعامل وهرب الكثري منها خارج الوطن.
8-أفقدت وزارة العمل الثقة ما بني الوزارة ورجال األعامل.

صحيفة اليوم
1426/6/1 هـ
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سوق  وإجياد  جتارية،  إىل  وحتويلها  الصناعية،  األعامل  تقليص  الوزارة  9-سببت 
سوداء للعاملة األجنبية.

دعم  من  املقاولني  من  الكثري  حرمان  العمل  وزارة  قرارات  مركزية  10-سببت 
الدولة، بينام نجد كل دول العامل تساند القطاعات التجارية والصناعية.

11-سبب استهداف املنشآت الصغرية وحرماهنا من التأشريات تقليص السعودة؛ 
بسبب إغالق هذه املؤسسات.

12-أخرًيا؛ تسببت يف رصاع من أجل البقاء بني رجال األعامل والوزارة.
هذه بعض آراء أطياف من رجال األعامل، فهل هناك أمل أشد من ذلك؟ وهل حيتاج 
األمر إىل وجود خرباء لدى الوزارة لتحكم عىل صحة ما تقوم به أو بطالنه؟ أم الغاية 

تربر الوسيلة؟
ع درجة اخلالف بينها  كنت - وال أزال - أمتنى لو أن وزارة العمل - بداًل من أن توسِّ
ورجال األعامل – طلبت منهم حالًّ ملشكلتها، ال أن تقف حجر عثرة أمام أرزاقهم مع 

تأكدي من أهنا يف النهاية هي اخلارس.
وإليك يا سيدي بعًضا من املقرتحات لعلها تفيد:

1-)أعط اخلبز خلبازه ولو أكل نصفه(.
مع االحرتام والتقدير؛ فإن وزارة العمل غري قادرة عىل التدريب والتأهيل، ونصف 
املبلغ الذي تنفقه يكفي إلحضار رشكات أجنبية من أمريكا وأوروبا واليابان وكوريا؛ 

للقيام بتدريب أبنائنا وتأهيلهم، وبذلك تكسب خربات هلا مئات السنني.
2-ليكن دور الوزارة املراقب املايل فقط، ولنرتك العمل لذوي االختصاص.

3-إرسال بعثات من أبنائنا؛ للتدريب والتأهيل لدى الرشكات العاملية يف اخلارج، 
وليمكن تنويرهم وفهمهم للتطور والتجديد.

4-إن أرادت الوزارة أن ترشك رأس املال الوطني، فعليها ختصيص مسألة التدريب 
والتأهيل وتركها للقطاع اخلاص وفق رشوط تضعها وتراقبها.

إيرادات  من  باملائة   90 أن  الكل  ويعلم  الوزراء،  جملس  يف  عضو  العمل  5-وزير 
النفط،  ملستخرجات  صناعية  قاعدة  إجياد  يقرتح  أن  عليه  لذا  النفط؛  من  تأيت  الدولة 
بحيث تصبح بالدنا منتًجا ومصنًعا ومصدًرا هلذه الثروة الغالية، ويكفي سبعون عاًما، 
نفط،  هبا  ليس  دول  ومن  مصنعة  سلع  هيئة  عىل  إلينا  يأيت  ثم  النفط  تصدير  ومهمتنا 
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صناعة  يتعلموا  أن  وبناتنا  أوالدنا  نريد  نستهلكه،  ونحن  نفطنا  وتصنع  تستورد  بل 
للمنشآت  صناعية  قاعدة  بإجياد  البرتول  وزارة  مع  وزارتكم  تقوم  ال  وملاذا  النفط، 
الصغرية والورش مبنية عىل أساس املشاركة واإلقراض امليرس لرشاء املنتج؟ وتأكد لو 
تطالب  ربام  بل  بطالة،  أي  فلن جتد  الصناعات  احلكومة خصصت هلذه  أن مشرتيات 

وزارتكم باالستقدام.
تعلن  أن  إال  عليك  فام  العاطلني  لعدد  احلقيقي  الرقم  تعرف  أن  أردت  6-إن 
بالصحف والتلفاز بأن هناك مكافأة )ولو مقطوعة( للعاطلني عن العمل. وأنا أنصح 
أنفسهم  عىل  لإلنفاق  العاطلني؛  هلؤالء  شديًدا  احتياًجا  هناك  أن  خصوًصا  بذلك، 
وأبنائهم، )وأرجو أال تسمع( ملن ينادي بأن رصف هذه اإلعانة مدعاة لزيادة البطالة؛ 
فهؤالء مل يذوقوا مرارة الفقر واجلوع، وسوف تكون هذه املكافأة بلساًم وأثًرا يمنع عنا 
د  الكثري من املعاناة، وسوف تكون مصدًرا جلمع املعلومات التي تريدها الوزارة، وتأكَّ
ا إذا كان ما لدينا هو ثالثامئة ألف عاطل )ارصف لكل واحد ألف  أن الرقم بسيط جدًّ

ريال(، وسوف ترى العجب العجاب.
7-إجراءاتكم فعاًل قاسية وجمحفة، ومل تقترص آثارها عىل الوطن، بل استفاد منها 
اآلخرون؛ مما جعل هناك تكتالت دولية واستغالاًل هلذا اخللل الذي أوجدته الوزارة، 
فنرجو االنتباه لذلك، والشجاعة تكمن يف الرتاجع عن اخلطأ ال التامدي فيه، ولعلمنا 
أن قيادتكم كانت - وبإذن اهلل سوف تستمر – شجاعة، وهلا مكانتها الثابتة يف نفوس 
حمبيها، فكلنا أمل أن تستمر هذه الشعرة، )خصوًصا أن معظمنا أصابه الصلع؛ فهو ال 

يريد هلذه الشعرة أن تنقطع!(.
واهلل املوفق.
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جامعة سدير الصناعية

موافقة كريمة بإنشاء ثالث جامعات يف بالدنا العزيزة، كل ذلك من أجل االرتقاء 
صدرونا  أثلج  لقد  وانتشاره.  العلم  ألمهية  السامية  القيادة  من  وتقدير  الغايل،  بوطننا 
 - األمر  لوالة  الشاملة  النظرة  هذه  من  وانطالًقا  أمهيته.  مقدار  نعلم  ألننا  اخلرب؛  هذا 
حفظهم اهلل - وحيث إن منطقة سدير - التي تشمل العديد من املدن والقرى واهلجر 
– هلا العديد من املقومات واألمهية إلنشاء جامعة خاصة بالصناعة، فقد أوردت هذه 

املقومات واألمهية حسب األولويات التالية: 
إن منطقة سدير تتعدد مدهنا، وقراها، واهلجر التابعة هلا، ومساحتها تقارب 400 
ألف كيلومرت مربع، وتعداد سكاهنا متزايد بحكم النهضة العمرانية الشاملة يف بالدنا. 
وألن هناك أعداًدا هائلة من خرجيي الثانوية العامة، وهؤالء حيتاجون إىل من يستقطبهم 
اجلغرايف  موقعها  بحكم   - سدير  منطقة  وألن  الصناعية،  سدير  ملدينة  رافًدا  ليكونوا 
املناسب وتوسطها ما بني الرياض والقصيم - تعد حلقة وصل لبقية املحافظات، التي 
هي يف أمس احلاجة إىل إنشاء مثل هذه اجلامعة، ففي ذلك فوائد عديدة أمهها ختفيف 
سعود  بن  حممد  اإلمام  وجامعة  سعود  امللك  جامعة  تواجهه  الذي  املتزايد،  الضغط 
للدولة،  والتابعة  املناسبة  األرايض  توفر  جانب  إىل  هذا  الطالب،  قبول  يف  اإلسالمية 

ووقوعها عىل اخلطوط الرسيعة الواصلة ما بني الرياض والقصيم وبقية مدن اململكة. 

صحيفة الرياض
1426/6/10 هـ 
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إن إنشاء مدينة سدير الصناعية، التي تعد من أكرب املدن الصناعية يف اململكة، والتي 
الصناعي  العبء  تنقل  بحيث  له  خطط  قد   - مربع  مرت  مليون  بامئتي  مساحتها  تقدر 
والكثافة السكانية والصناعية من عاصمتنا الغالية إىل هذه املدينة الصناعية الضخمة، 
يتأتى  ولن  املنطقة،  يكون يف هذه  الصناعات سوف  الصناعي ملختلف  الرتكيز  إن  بل 
أن تؤدي دورها املطلوب إال بوجود املقومات البرشية املدربة واملؤهلة؛ لذا فإن إنشاء 
جامعة سدير الصناعية سوف يوفر الكثري من احتياج هذه املنطقة وبقية مناطق اململكة، 
ويسهل من ذلك وجود األعداد اهلائلة من أبناء املنطقة، الذين هم يف أمس احلاجة للبقاء 
يف بلداهنم؛ مما خيفِّف من التكاليف الصناعية يف حالة أن يوظف أناس من خارج هذه 

املنطقة، مع ما يلزم تبًعا لذلك من مصاريف نقل وإسكان. 
للصناعة،  علمية  قاعدة  يوِجُد  سوف   - املكان  هذا  ويف   - اجلامعة  هذه  إجياد  إن 
وسوف ختدم اجلامعة سائر أنحاء اململكة، ومعلوم أن استقطاب العديد من التخصصات 
الصناعية سوف يكون ثروة علمية هامة ختدم القطاعات املختلفة، وينشأ عنها مراكز 
علمية وبحثية تفيد الوطن، وهذا األخري - وهو البحث العلمي - نحن يف أمسِّ احلاجة 
إليه، وسوف تزداد أمهيته بوجود املصانع املختلفة يف صناعاهتا، وهذا يعزز أمهية وجود 

مثل هذه املراكز البحثية واملعاهد الصناعية. 
ال شك أن اختاذ مثل هذه اخلطوة، بحيث تكون اجلامعة مركًزا علميًّا متكاماًل جلميع 
التخصصات الصناعية والبحثية، سوف يكون مثاًل حُيتذى به يف املرشوعات الصحية 
والعلمية األخرى، وبحيث ال يكون الرتكيز عىل املدن الكربى، وهو ما نحن بحاجة 
الكثافة  وختفيف  وتطويرها،  الصغرية  املدن  لتنمية  فائدة  ذلك  يف  أن  شك  وال  إليه، 
والعائيل  النفيس  االستقرار  جانب  إىل  الكربى،  املدن  عن  املرورية  واحلركة  السكانية 

ألبناء هذه املنطقة. 
واملحافظات  سدير  منطقة  أهايل  إليه  يتطلع  وما  مقومات،  من  إليه  أرشت  ما  إن 
مجيع  تشمل  بحيث  اجلامعات  إنشاء  يف  األمني  العهد  لويل  الثاقبة  والنظرة  املجاورة، 
املأمولة.  بجامعتهم  سدير  أهايل  فرحة  ونكمل  الطلب  هبذا  م  نتقدَّ جيعلنا  املحافظات، 

حقق اهلل املساعي ملا فيه خري الوطن. 
واهلل املوفق.
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رفًقا بنا ... يا معالي الوزير

أو  التجديد  تقبل  ال  واحدة  سنة  العمل  تأشرية  مدة  أن  خرب  نرشت  الصحف  كل 
التمديد.

لدى  والبديل   ... بديل(  يدور   ... )واليل مش عاجبه  ُأقفلت  األبواب  يعني مجيع 
 ... متويل  إىل  حيتاج  والتبديل   ... تبديل  إىل  حيتاج  البديل  لكن  العمل،  وزارة  مكتب 
والتمويل حيتاج إىل حتصيل ... والتحصيل ضاع ما بني وزارة املالية ورجال األعامل، 
ق ... وطبَّاخ، وهذا أقىص ما حصلنا  وهكذا تبقى مستوياتنا التدريبية والتشغيلية إىل حالَّ
عليه يف سعودة الوظائف ... وأقوهلا بحق: إن سعودة هذه املهن هي بمنزلة القضاء عىل 
مواهب وقدرات باإلمكان استغالهلا ملا هو أهم وأحوج هلذا الوطن، ولنكن عىل بينة أن 
ر فلن يتخطى هذه املهنة ... فهل هذا هو الشاب الذي نرغب  ق والطبَّاخ مهام تطوَّ احلالَّ

يف تطويره وجتديد مواهبه؟
التجديد، فكنت  أو  للتمديد  قابلة  التأشرية سنة واحدة غري  مدة  وأما قضية جعل 
أمتنى لو أن مقام وزارة العمل استمعت لوجهة نظر رجال األعامل، الذين سوف يطبق 
عليهم هذا اإلجراء وهم املترضرون منه. ومل نعتقد أن وزارة العمل - ونحن يف زمن 
الشفافية وسامع الرأي اآلخر - تتخذ هذا القرار، ضاربة عرض احلائط بالسلبيات التي 
سوف تنتج عنه ومقدار الرضر عىل املواطنني قبل رجال األعامل ... وقلنا - وال نزال - 

صحيفة اليوم
1426/6/11 هـ 



 166 

أنا والصحافة وربع قرن

نقول إن أخطاء الغري جيب أال يتحملها رجل األعامل وحده، بل املفروض البحث عن 
احللول دون اإلرضار باآلخرين.

وأمر غريب أن تقف وزارة العمل هذه املواقف السلبية، وأن تتخذ هذه القرارات 
العاجلة غري املدروسة، والتي ال تعطي أي اعتبار للمحرك االقتصادي يف البلد.

إن هذا القرار العاجل - وغري املدروس - سوف يؤدي إىل زيادة يف أسعار البناء، 
العمل  مشكالت  يف  وزيادة  التسرت،  يف  وزيادة  النظامية،  العاملة  هروب  يف  وزيادة 
تعود  بالتايل  والتي  إضافية،  بأجور  األجنبية  العاملة  ومطالبة  األعامل،  وأصحاب 
وغريها  هذه  وكل  تزداد،  سوف  واملخالفات  اجلرائم  إن  بل  املواطنني،  عىل  أرضارها 
املادية عىل  بانشغاهلا هبذه املشكالت أو باألرضار  الدولة، سواء  هلا ثمن سوف تدفعه 

الدولة واملواطنني.
وكان بإمكان وزارة العمل أن توازن بني األمور ما دام أهنا صاحبة القرار )الفرد(، 
كان  فمثاًل  واملعنوية؛  املادية  االستفادة  خالهلا  من  تستطيع  أخرى  بدائل  تضع  وأن 
يف  القانونية  الناحية  تكسب  وبذلك  التمديد،  أو  التجديد  قيمة  تضاعف  أن  بإمكاهنا 
وجود العاملة األجنبية، أو أن تضع معياًرا آخر، وهو أنه من أراد أن جيدد أو يمدد ألكثر 
من مخس تأشريات يلزمه توظيف أحد الشباب السعودي، أو أن يدفع تكاليف تدريب 
هذا الشاب يف أحد املعاهد املعرتف هبا. وبذلك نستطيع حتقيق أهم أهداف السعودة، 

وهو التأهيل والتدريب.
ثم كلمة أخرية؛ ملاذا تريد وزارة العمل قطع شعرة معاوية بينها وبني رجال األعامل؟
مثل هذه  اختذت  األعامل حتى  مع رجال  املحاوالت  الوزارة يف كل  فشلت  وهل 

القرارات دون مراجعة أو أخذ الرأي أو املناقشة؟
يعلم اهلل أننا - كلنا - نحب الوطن ونحرص عليه، وما هذه اخلريات والنعم التي 
بني أيدينا إال ثمرة من ثامر هذا الوطن الغايل. وما أقول إال ... )رفًقا بنا يا معايل الوزير(.

واهلل املوفق ...
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يوم في محكمة

ليعذرين املسؤول عن القضاء يف بالدنا، ولكن هذه خواطر وأفكار اصطدهتا صيد 
الغزالة؛ فقد تكون عىل لسان أي زائر ملحكمة، ولربام هي أيًضا تدور يف خلد القايض 

نفسه، ومن املؤكد أن الوزارة مل تغفل هذه اجلوانب املهمة:
بوضع  إال   - ا  خاصًّ أو  حكوميًّا  سواء   - للبلديات  خمطط  أي  يعتمد  أال  أرى   -1
يكن  مل  وإن  واملساكن.  واملواقف  املحكمة  مباين  جلميع  تكفي  حمكمة  إلنشاء  مساحة 

هناك حاجة للمحكمة، فأقل تقدير تكون أصواًل ثابتة تستفيد منها املحاكم.
السجالت  من  البد  كان  وإن  املحاكم،  أعامل  مجيع  يف  اآليل  احلاسب  2-إدخال 

فليكن ذلك يف أضيق نطاق.
3-تصاميم مباين املحاكم ال تتناسب ومكانة القضاء وأمهيته، سواء يف الشكل أو 
التوزيع الداخيل، وال تليق ببلد هو بفضل اهلل من يطبق هذا الرشع يف كل أعامله؛ لذا 

جيب أال يقل تصميم املحاكم وشكلها عن البالد املتقدمة.
4-ملاذا حتى اآلن نستأجر مباين سكنية ونخصصها للمحاكم؟ وملاذا وزارة الشؤون 

اإلسالمية والدعوة واإلرشاد غافلة عن هذا اجلانب املهم؟
إن هيبة القضاء ومكانته جيب أن تكون متكاملة يف كل يشء، أما أن تدخل منزاًل ال 
يفرقه عن جريانه إال لوحة مكتوًبا عليها: املحكمة فهذا غري مقبول، خصوًصا يف هذا 

صحيفة اليوم
1426/6/18 هـ 
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الوقت الذي منَّ اهلل علينا فيه باخلريات الكثرية.
هلذا  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  استعدت  هل  العاملية،  التجارة  منظمة  5-بدخولنا 
احلدث، سواء بزيادة أعداد القضاة أو عمل الدراسة الالزمة ملواجهة خمتلف الشعوب 
القضايا األجنبية؟ الشك أهنا سوف  واألمم، وحتى دراسة من سيدفع تكاليف هذه 
تكون عبًئا عىل القضاة وعىل معامالت املواطنني، بمعنى احتساب تكاليف عىل القضايا 

املعروضة، وختصيص هذه اإليرادات لصالح تطوير املحاكم.
املساجد  أئمة  أقل استحقاًقا من  القايض - بمكانته ومسؤوليته -  6-ال أعتقد أن 
ومؤذنيها، أو من العسكريني أو املؤسسات التي ختصص مساكن ملنسوبيها، ومن حق 
القايض أن يوجد له االرتياح النفيس واملايل؛ فهو يتحمل من املسؤولية أكثر من غريه؛ 
لذا أقرتح أن ُتنَشَأ جممعات خاصة بالقضاة بجانب كل حمكمة تنشأ، وفيها مجيع وسائل 

الراحة واالستجامم وبدون مقابل.
7-من يطلع عىل مواعيد القضايا املعروضة عىل القضاة جيد أن هناك تراكاًم شديًدا 
يف القضايا التي تأخر البت فها، فليس بمستغرب أن ُتعَطى موعًدا للنظر يف قضيتك بعد 
شهرين أو ثالثة ومع ذلك ال يزال الوضع مل يتغري ... فهل تتعطل مصالح الناس هلذا 
السبب؟ أم عىل الوزارة أن توجد حالًّ رسيًعا، بتعيني قضاة، وإدخال وسائل التحديث 

يف دراسة القضايا والبت الرسيع فيها؟
8-من يطلع عىل تاريخ القضاء يف بالدنا العزيزة، ومقدار التقدير الذي حيظى به هذا 
السعودية األوىل  الدولة  إنشاء  بعد  التاسع اهلجري،  القرن  منذ  املهم واملتصل  اجلانب 
وحتى هذا العهد الزاهر، جيد أننا - بحمد اهلل - ال نزال بخري، وأن نعمة تطبيق الرشع 

احلنيف جيب أن نحافظ عليها، ونشكر القائمني عليها، وندعو هلم بالتوفيق والسداد.
وما أمجل أن يقوم بعض القضاة بتعريف الناس بأمهية القضاء ودوره يف حل املشكالت، 

وتوضيح أمهية الصلح بني املتخاصمني ... وأن ذلك سبيل ميرس إلرضاء اجلميع!
وهذا مجيل إذا تضافرت جهود القضاة يف إلقاء املحارضات والكتيبات اإلرشادية 

بأن طلب الصلح ليس وسيلة لتأخري املعامالت. 
واهلل املوفق.
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جامعة أرامكو السعودية

سبب قوي من أسباب نجاح الدول املتقدمة أهنا تربط التعليم باحتياجاهتا؛ إذ تدرس 
ننهج هذا  أن  أن نحرص عىل  علينا  إليه، وجيب  التعليمية  الربامج  فتوجه  ينقصها،  ما 
النهج، وأن نوجه االهتامم إىل االستفادة من البرش عن طريق تنمية قدراهتم ومهاراهتم، 
فكرة  الكاتب  يطرح  املقال  ... يف هذا  السوق  التي حيتاجها  التعليمية  الربامج  وتوفري 

تصبُّ نحو اهلدف الذي يرمي إىل ربط التعليم بسوق العمل.
ونوابه،  مجعة،  عبداهلل  باملهندس  أو  النعيمي،  عيل  املهندس  بمعايل  أشدنا  مهام 

والقائمني عىل أرامكو السعودية، بقيادة جملس إدارهتا، فلن نفي بحقهم.
ولكن الشكر يوصل إىل أهله؛ فإن ما نراه من حرص عىل تنمية سوق البرتول املحيل 
والعاملي، واتساع نطاق هذه الرشكة إىل معظم أطراف األرض، وعقد االتفاقيات مع 

الرشكات العظمى - وكل هذه ثوابت اقتصادية - يعود نفعه عىل الوطن واملواطن.
للعنارص  والتأهيل  التدريب  وعىل  الوظائف،  سعودة  عىل  الشديد  احلرص  أن  كام 
السعودية، وإرسال البعثات العلمية للخارج، وعمل برامج تعليمية مكثفة - كل ذلك 

أرصدة حتسب للقائمني عىل هذه الرشكة.
اليوم - جريدة كل  منرب جريدة  يكتمل، ومن خالل  أن  اجلميل  العقد  هلذا  ونريد 
مواطن باملنطقة الرشقية، وسائر بالدنا الغالية - نوجه الطلب مشفوًعا باألمل أن يلقى 

صحيفة اليوم
1426/6/26 هـ  
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القبول، وذلك بإنشاء جامعة أرامكو السعودية ... نعم جامعة يطلق عليها هذا االسم، 
وختتص بدراسات النفط وأبحاثه، باعتباره الدخل القومي الرئيس، سواء يف اإلنتاج، 
ا؛ ألننا –  أو التصنيع، أو التصدير والتسويق، أو األبحاث العلمية، واألخري مهم جدًّ
بوصفنا أكرب منتج للبرتول - نريد أن يكون لدينا مركز للبحث العلمي؛ فإن هذه املادة 

التي تعطينا 80 باملائة من دخلنا القومي تستحق أن يكون هلا مركز لألبحاث العلمية.
والتقنيني  املهندسني  الرشكة من  احتياجات  لتوفري  ًقا  يأيت حمقِّ اجلامعة  إنشاء  إن  ثم 
لصناعة  علمية  قاعدة  لدينا  يوِجد  سوف   - اهلل  وبإذن   - ذلك  إن  بل  والفنيني، 
العلمي  املفهوم  خ  ترسِّ أن  استطاعت  بذلك  الرشكة  فتكون  البرتول،  مستخرجات 

والعميل هلذا املنتج اهلام.
وقتنا وحاجتنا يقتضيان أن يكون لدينا ختصص يف علوم البرتول، ولن يكون أحد 
قادًرا عىل هذه املهمة إال رشكتنا الغالية؛ فإن رصيدها من اخلربة الداخلية واخلارجية، 
وعالقتها بالرشكات األجنبية، يؤهلها ألن َتبني هذا الرصح العلمي عىل أسس قوية، 

ورؤية ثاقبة، ومعرفة باحلاجة الوطنية.
د عىل أن أرامكو السعودية هي من يقوم هبذا العمل، فإن ذلك ليس  وعندما أشدِّ
تقلياًل من دور وزارة التعليم العايل، التي قامت مؤخًرا بنهضة عالية تشكر عليها ... 
ولكن مشاركة أرامكو السعودية – بثقلها، وقدرهتا، والستفادهتا، سواء من اخلرجيني أو 
من مركز األبحاث - سوف يكون أثرها عظياًم لوطننا ولشبابنا، وأواًل وأخرًيا للرشكة 

نفسها.
إن حكومتنا الرشيدة - أعزها اهلل - حريصة كل احلرص عىل تنمية مواهب الشاب 

السعودي والشابة السعودية وقدراهتام، وما طلبنا هذا إال إضافة هلذا النهج السليم.
ويطمئنني - عندما أجترأ بمثل هذا الطلب - علمي أن معايل املهندس عيل النعيمي، 

وسعادة املهندس عبداهلل مجعة كالمها أشد حرًصا عىل منفعة هذا الوطن ورخائه.
وكلمة أخرية: نريد هلذه اهلدية أن تذكر؛ فيشكر كل من قام وساهم فيها.

واهلل املوفق.
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المصاب الجلل

بالصرب  وامتحاًنا  اختباًرا  إال  اجللل  احلدث  هذا  وما  وقدره،  قضائه  عىل  هلل  احلمد 
صعب  مصاب  ربه  جوار  إىل  وانتقاله  الرشيفني،  احلرمني  خادم  فقدنا  إن  والسلوان، 

لرجل أخلص لدينه وشعبه وبالده.
لقد فقدنا األب والقائد ورجل املهامت الصعبة؛ الرجل الذي - بحمد اهلل - نقل 
الشواهد عىل ذلك: مكانة  ا وعلميًّا، وها هي  أمته إىل مكانة رفيعة، سياسيًّا واقتصاديًّ
فرضته  الذي  االحرتام  هذا  هلا،  اجلميع  واحرتام  مواقفها،  وتقدير  األمم،  بني  بالدنا 
سياسة فهد بن عبدالعزيز، الذي استطاع بحنكته، وخربته، واحرتام اجلميع له، َجْعَل 
بالدنا رمًزا للسالم واألمن والرخاء االقتصادي، وها هي أكرب املصانع واالستثامرات 
األب  هذا  أحبَّ  لقد  بالدنا،  يف  تستثمر  العامل  رشكات  وأكرب  والبرتولية  البرتوكيامئية 
الغايل شعبه فأحبه اجلميع، حقيقة مل نكن نعتربه وليًّا ألمرنا فقط، بل والد اجلميع، يؤمله 
ما يؤمل شعبه، وكان شعبه أغىل وأثمن ما لديه، فهو يريد له دائاًم أن يكون يف الطليعة علاًم 

وثقافة وتطوًرا.

صحيفة اليوم
1426/6/27 هـ
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إن فهد بن عبدالعزيز مدرسة جيب أن تنمو وتوضع يف مكاهنا املناسب، وأن يستفاد 
من هذا القائد اجلليل، حتى بعد وفاته.

وال شك أن هذه املصيبة ليست للبيت السعودي فقط، بل للبيت السعودي الكبري 
شيًبا وشباًبا، وما نقول إال كام قال الصابرون: إنا هلل، وإنا إليه راجعون، وال حول وال 

قوة إال باهلل العيل العظيم.
جرب اهلل مصيبتنا، وغفر اهلل مليتنا، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه اهلل خري اجلزاء عىل 

ما بذله طوال حياته.
وأحّر التعازي إىل خليفته امللك عبداهلل، وويل عهده األمري سلطان، وأبنائه، وأرسته 

الكريمة، وإىل كل فرد يف هذه األمة.
واحلمد هلل أواًل وأخرًيا.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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وزارة الشؤون ... والشجون

اعذرين عىل هذه التسمية، فأول ما عرفنا وزارتكم كان لقبها )الشونة( ... ألهنا كانت 
ترصف اإلعانة للمحتاجني، وكنا نعترب الشونة حاوية ملستودع أرزاق وأموال، وإذا هبا 
عدة،  سنوات  هلا  العرشة  وهذه   ... يوميًّا  رياالت  عرشة  حمتاج  لكل  ترصف  النهاية  يف 
أتطفل بعرضه  املعيشة. وما سوف  ارتفاع األسعار وتكاليف  الوزارة غائبة عن  وكانت 
إنام هو جانب من خربة عرشين عاًما يف األعامل اخلريية، سواء رئاستي إحدى اجلمعيات 
مديًرا  السابق  عميل  بحكم  واملحتاجني،  بالفقراء  خربيت  أو  أرسيت،  صندوق  أو  اخلريية 
ا للرصف الصحي بالرشقية؛ لذا فإنني من خالل بند اليوم أعرض خدمتي جماًنا لوجه  عامًّ

اهلل تعاىل.
وطالت  خالية،  والبطون   ... ومفهومه  الفقر  اسم  تدرس  والوزارة  املدة  1-طالت 
إشكاليات  يف  واقعة  هبا  وكأين   ... الوزارة  ختص  التي  اخلريية  باملساكن  سمعنا  ما  املدة 
بريوقراطية ... أدخلتها يف دهاليز لن خترج منها ما دامت مل ُتشبِع اجلائع أو تكُس العريان، 

أو ُتْؤِو من يلتحف السامء.
ر يف إدخال مفاهيم متعددة للفقر ... مثل التأهيل والتدريب،  2-نسمع أن الوزارة تفكِّ
فأرجوكم اتركوا هذا األمر، وأشبعوا الناس قبل تدريبهم، وكفانا وزارة العمل ومراكز 

تدريبها، واهلل يعيننا عليها.

صحيفة اليوم
1426/7/7 هـ
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3-ملاذا هذه التعددية للخدمات اإلنسانية يف جهة واحدة ...؟ فام دام لديكم وكالة 
للضامن، واجلمعيات اخلريية، واملستودعات اخلريية ... ضموها لبعضها.

عن  املصادر  هذه  مسؤولية  منطقة  كل  تتوىل  بحيث  التمويل  مصادر  عن  4-ابحثوا 
طريق الغرف التجارية، وطلب أراٍض حكومية هلا عرشات السنني ومل تستخدم، ولتكن 

مصدًرا يمكن بيعه.
5-ملاذا ال ُتضم مصلحة الزكاة إىل وزارتكم؟ فام دام أن األمر زكاة فيجب أن توزع 

عىل مستحقيها.
أما املساكن الشعبية:

تواجه  سوف  ألهنا  األرايض؛  عىل  احلصول  يف  جهدها  الوزارة  تبذل  أن  1-جيب 
مشكلة صعبة، وأقرتح التوجه للجهات العليا باستصدار أمر بتخصيص أو بتغيري بعض 
مسميات األرايض احلكومية غري املستغلة؛ لتكون خاصة باملساكن الشعبية، خصوًصا أهنا 
داخل النطاق العمراين وال حتتاج إىل خدمات مكلفة، كذلك الطلب من وزارة البلديات 
ألن  الشعبية؛  للمساكن  أراٍض  بتخصيص  إال  أهيل  أو  حكومي  خمطط  أي  اعتامد  عدم 

احلاجة إىل هذه األرايض مستمرة ودائمة.
2-استغالل بعض املواقع املهمة لبناء أبراج بداًل من الفلل؛ لتستوعب أكرب عدد من 
املواطنني، وكذلك اختيار نامذج متشاهبة للفلل، بحيث تكون أقل تكلفة يف التنفيذ واملواد 

والصيانة والتشغيل.
ملدة عرش سنوات؛ ألن ذلك  والتشغيل  بالصيانة  املنفذ  املقاول  3-وضع رشط عىل 

غ ألمور أهم. سوف يقلل التكلفة بشكل كبري، وجيعل الوزارة تتفرَّ
4-جتزئة مراحل التنفيذ، بحيث تعَطى الفرصة ألكرب عدد من املقاولني، وهذا سوف 

ينجز املرشوع رسيًعا، ويقلل التكلفة.
5-فتح باب التربع للرشكات والبنوك ورجال األعامل؛ لبناء املساكن الشعبية، وقبول 
الوقف والوصايا، وال يمنع من إطالق اسم املتربع عىل األرض أو املسكن الذي تربع به.
يف زمن الشفافية وسامع اآلخر ينبغي أن يكون جانب النقد هو املسيطر عىل املوقف، 
يؤخذ  وأن  الود،  نريد كسب  فنحن  متاًما؛  الشؤون خيتلف  وزارة  يا  معكم  ولكن حالنا 
النهاية عبارة )حيفظ، حرك  اهلادف، ووجدنا  اهلادف وغري  النقد  بنا  نكتب؛ ألننا جرَّ بام 

تبلش( العالقات الختاذ الالزم ... وهذا الالزم هو صندوق.
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وعيدية  الرواتب  يف  زيادة  باملائة   50 بريد،  يا  عليكم  مربوك  ألف  وألف  مربوك، 
يف أيام األعياد ... اهلل يزيدكم، )وعني احلسود فيها عود، بس يشء واحد نبغيه منكم 
...(؛ أن يكون هناك تنظيم لوصول الرسائل إىل منازلنا مثل كل الدنيا ... يف السابق 
ملبس،  وحب  برميت،  )حالوة  وكانت  بالعيدية،  كثرًيا  نفرح  – كنا  أطفال  ونحن   -
كنا  باحلكومة  التحقنا  وبعدما  شيًئا،  يعطينا  ال  الذي  البيت  لصاحب  وويل  وملون(، 
وقت إعالن امليزانية أمام الراديو ثم التليفزيون ننتظر سامع زيادة الرواتب، وكان هذا 

نا الشاغل، )وكام يقال كل يغني عىل لياله(. هو مهَّ
هذا يف وقت كانت أسعار املعيشة رخيصة، والسكن متوافر، وليس هناك مصاريف 
دراسة، وال مصاريف مستشفيات، وال مصاريف إقامات، وال رسوم كهرباء وتليفون 
أو  ثوبان  السنة  يف  والبنت  االبن  ويكفي  بسيطة،  األمور  كانت  الراتب.  نصف  تأكل 
ثالثة، وربام تستخدم بعد ذلك ملن هو أصغر، واليوم شامغ واحد يعادل قيمة مالبس 
سنة كاملة ... وال تزال رواتب املوظفني واملتقاعدين - وأنا منهم - وليتهم يستبدلون 
كلمة )مت ... قاعد(، ال تزال رواتبهم )خربك ... قديم(، حانا اهلل من تقصيص وزارة 
اخلدمة ووزارة املالية الزوائد وتأخري دفع الرواتب، فكل يوم نسمع جديًدا من األنظمة 

)اليل تشذب البقية الباقية(.

العيدية

صحيفة اليوم
1426/7/15 هـ  
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من املالحظ أن نسبة التوظيف قلَّت كثرًيا عن السابق، بينام ازدادت نسبة املتقاعدين 
بشكل كبري )اهلل يعني حريمهم عليهم(، وليت مؤسسة التأمينات االجتامعية ُتعيد النظر 
أعامر  أن  خصوًصا  االجتامعية،  التأمينات  نظام  من  واستفادهتم  تشغيلهم  مسألة  يف 
يزيدون يف  كانوا سابًقا  وقد  بطاقاهتم،  املسجل يف  متاًما عن  احلقيقية ختتلف  معظمهم 
أعامرهم من أجل احلصول عىل الوظيفة أو احلصول عىل منحة ... لذا فإن االستفادة 

منهم ومن خرباهتم سوف حتل الكثري من األزمات واملشكالت املالية والعائلية. 
فهؤالء املتقاعدون لدهيم أرس وأوالد وبنات، هلم متطلبات صعبة، سواء يف األكل، 
التقاعد لن يفي هبذه  املختلفة، وراتب  أو مستلزمات احلياة  املدارس،  أو  املالبس،  أو 
االحتياجات املتزايدة، هذا إىل جانب أن القطاع اخلاص ال يقبل هبم؛ فهم يف نظر هؤالء 
هنيًئا  أخرى  مرة  متجددة.  غري  روتينية  أعامل  عىل  واعتادوا  تنفع(،  ال   ... )عواجيز 

ملوظفي الربيد وعساها فاحتة خري.
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بوركت يد العطاء!

األمر  أن يكون ويل  تعد، ومن أمهها  نِعم اهلل - سبحانه وتعاىل - ال حتىص وال 
يفرح بفرح شعبه

د هذا املنهج السليم بني ويل األمر  ويتأملَّ بأملهم. وما نشهده سابًقا - واليوم - جيسِّ
بالتايل  املفتوح أو يف العطف والرأفة واملحبة، وهذا  الباب  وشعبه، سواء يف سياسة 

جيعل الشعب
بأكمله ُيِكنُّ الوالء والوفاء هلذه الدولة الكريمة ونعمة األمن، وهي أغىل وأثمن 
خوف  هناك  وليس  نرغبها،  مدينة  أي  إىل  نسافر  وأنا  فأنت  املعارص؛  وقتنا  يشء يف 
أو وجل، وأهم من ذلك بيوت اهلل التي تنترش يف كل حي ومكان، ورشع اهلل الذي 
الرواتب  يف  الزيادات  هذه  وما  والفقري،  الغني  والكبري،  الصغري  عىل  ويطبَّق  يقام 
واإلعانات التي أمر هبا خادم احلرمني الرشيفني إال دلياًل عىل أن يد العطاء مبذولة، 

وأن ما أنعم اهلل به علينا من خريات يشمل اجلميع، وبدون استثناء. 
وال شك أن التوزيع الذي تمَّ عىل هذه املخصصات املالية جيعل هناك توازًنا بني 
املعاش اليومي واالدخار السنوي، وحتقيق الطمأنينة يف املسكن املناسب، واالستثامر 

صحيفة اليوم
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الوطني يف القروض الصناعية والعقارية، بحيث يكون هناك حتريك لكافة القطاعات، 
وبالتايل يكون العائد شاماًل للجميع، سواء كانوا أفراًدا أو مؤسسات أو مجعيات يف 

القرية واملدينة واملنطقة. 
خادم  إىل  موصول  الشكر  ثم  عليها،   – وتعاىل  سبحانه   - اهلل  شكر  جيب  نعم 
املحبة  التي تدل عىل  الطيبة،  البادرة  احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني عىل هذه 
والوفاء لكافة أبناء الشعب. حفظ اهلل هذه البالد من كل مكروه، وأعان القائمني عىل 

تنفيذ هذه املخصصات بالرسعة والدقة التي يريدها خادم احلرمني الرشيفني!
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الضيافة الخيرية

أهايل حائل   الشغديل، من  عبدالرزاق  للشيخ  الوثائق،  كتاب حديث  قرأُت يف 
م الطعام  يقول: يف سنة 1361هـ أمر جاللة امللك عبدالعزيز بافتتاح )تكية( بحائل تقدِّ

للفقراء واملساكني. فقال الشيخ قصيدة منها:

الفعـــاِلرعـــاك  اهلل مـن مـــلـك كـــريــٍم حمـمــود  الـــدهر  فــريد 

وأوســعـت الرعـــيــــة بالنـــــواِللقـــد أنقـذت بـاإلطـعــام خلـًقــــا

كذلك قرأت يف كتاب سيد اجلزيرة العربية ملؤلفه هـ. س. آرمسرتونج، وهو يصف 
الذين  باجلمهور،  مليًئا  الدوام  القرص عىل  فناء  يقول: وكان  عبدالعزيز   امللك  كرم 
عظيمة  مطابخ  القرص  حتت  كانت  إذ  السور؛  من  بالقرب  املقاعد  عىل  جيلسون  كانوا 
أطباًقا عظيمة  يقدم هلم  يوم، حيث  )باملجان( كل  الناس  منها آالف  ابن سعود  يطعم 
من األرز واللحم واخلبز واللبن الرائب، عىل الرغم من أن احتياجاته الشخصية كانت 
ا؛ فقد كان يوسع عىل اآلخرين، وكان كرمه يصل إىل درجة التبذير، وحني كان  قليلة جدًّ
حيتجُّ أحد وزرائه عىل هذا اإلرساف كان يقول له: ال أنا وال أساليف احتفظنا ألنفسنا 

بيشء من املال ... ولو سأل أحد جلبايب الذي ألبسه فإين أعطيه إياه. انتهى كالمه. 
بالدنا فيها خريات كثرية، وأهلها أرسع من هيبُّ لفعل اخلري، وها هي - واحلمد 
ع ما يقدمه أهل اخلري، يرجون بذلك رمحة العزيز  هلل - اجلمعيات اخلريية تستقبل وتوزِّ

صحيفة اليوم
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الكريم. وال شك أن هذه السنَّة احلسنة التي سنَّها امللك عبدالعزيز قد أصبحت قانوًنا 
اسم  حتت  واملراكز  واملحافظات  اإلمارات  ميزانية  بنود  ضمن  توضع  مالية،  وقاعدة 

)الضيافة(، ولكنها اليوم ال تكفي ولو ملناسبة واحدة. 
والرأي أن ُيتََّفق مع مطاعم قائمة عىل تقديم وجبة الغداء لكل سعودي حيمل بطاقة 
اإلعانة، ونريد هلذه العادة الطيبة أن تستمرَّ بشكل أوسع وأنسب وأشمل، خصوًصا أن 
بعض األرس والشباب السعوديني - الذين ليس هلم عمل أو عائل - يعانون احلاجة، 
وسوف جيدون يف هذه املطاعم اخلريية أو الضيافة اخلريية مالًذا جيًدا لسد حاجاهتم، 
أو  اخلريية،  اجلمعيات  تتبع  أن  باإلمكان  اخلريية  الضيافة  وهذه  جوعتهم،  وإشباع 
اإلمارات، أو أي جهة مسؤولة، وتوضع هلا آلية مناسبة من حيث التمويل والتشغيل 

وإجياد نظام خاص للمستفيدين منها. 
وإن كانت وزارة العمل يف املايض تعارض إعطاء مساعدات أو رواتب للعاطلني 
عن العمل، فهي اآلن - بحمد اهلل - قادرة عىل التمويل، فباإلمكان حتويل بعض من 
إيراداهتا إىل هذه املطاعم اخلريية، وبداًل من إعطاء نقود باإلمكان تعويض ذلك بإعطاء 
بعض  يف  به  معمول  األسلوب  هذا  بأن  علاًم   - املناسب  األكل  والعاطلني  املحتاجني 
الدول املتقدمة - بحيث يستفيد منه حامل البطاقة املخصصة لذلك. بل ربام نجد أن 
سبحانه   - اهلل  من  الثواب  رجاء  باسمهم  خريية  ضيافات  إنشاء  يتبنَّون  قد  املورسين 

وتعاىل - وبذلك تسنُّ سنة حسنة هلم أجرها إىل يوم الدين. 
وربام لو ُعملت جتربة يف إحدى املدن، وشاركت الغرف التجارية، وكان هناك متويل 
- ولو بصفة مبدئية - من وزارة املالية، فسوف يكون هلا وقعها الطيب لدى املواطنني، 
ا الحتياجاته، وما أمجل أن يرفع رب هذه األرسة  خصوًصا أهنا متثِّل إشباًعا للجائع وسدًّ
يديه إىل اهلل - شاكًرا وداعًيا - ألهل املعروف؟ وما أمجل أن جيد الشاب العاطل عن 
بأن جيزيه  آمنًا ُيشبع جوعته، داعًيا اهلل بأن جيزي من أشبعه وأطفأ ظمأه  العمل مالًذا 
العزيز الكريم يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. األمر ميسور 
وما   - الطيبة  للوجوه  دعوة  وهي  جوازيه،  يعدم  وال  اخلري  يفعل  أن  أراد  ملن  وسهل 
َدنا والة األمر - أثاهبم اهلل - أن يكونوا يف مقدمة  أكثرهم يف بالدنا العزيزة! - وقد عوَّ
من ينادي لفعل اخلري، ورحم اهلل امللك عبدالعزيز، وأثابه اهلل عىل ما فعل، وال حرمه 

األجر والثواب! 
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ونبقى بحمد اهلل في المرتبة األولى

كلمة اململكة - التي ألقاها ويل العهد األمني أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
- وضعت النقاط عىل احلروف ... وليعلم العامل كله أن بالدنا مل تتأخر يف دعم مجيع 
الدول املحتاجة والنامية ... وليس 4 باملائة من إمجايل الناتج املحيل، وال أيًضا إلغاء 
النامية  الدول  للعديد من  املستحقة  الديون  أكثر من ستة باليني دوالر أمريكي من 

ا، باليشء البسيط. واألقل نموًّ
لقد أوفت حكومتنا الرشيدة بام عليها وأكثر من ذلك، واستحقت فعاًل أن تكون 
ْبَق يف كل يشء، بل ذلك  األوىل يف العامل، وهذا أمر آخر جيعل هلذه البالد الطاهرة السَّ
ذلك  يف  وليس  اخلارجي،  الصعيد  عىل  لبالدنا  ا  حموريًّ ودوًرا  وأمهية  مقداًرا  يعطي 
الذي دأبت عليه حكومتنا  الواجب اإلسالمي واإلنساين،  بل هو   ... أو رجاء  ِمنَّة 

الرشيدة.
ومن واجبنا - كمواطنني - أن ُنشيد هبذا اإلنجاز الذي يعود عىل عزة ديننا ووطننا 

باخلري ... بل عىل كل فرد من أبناء هذا الشعب املخلص.

صحيفة اليوم
1426/8/14 هـ 
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إن احرتام دولتنا للعهود واملواثيق، وبذل املساعدات، أكسبها تقدير اآلخرين هلذا 
البلد؛ مما يعود عليه وعىل شعبه باملعطيات الكثرية واهلامة.

من  النعم  شكر  ومن  واخلارج،  للداخل  اخلري  مصدر  بالدنا  تبقى  وهكذا 
طابع  وإضفاء  الود  كسب  عىل  دأبت  وحكومتنا  اآلخرين،  مساعدة  الكريم  العزيز 
أو  العام،  الدين  مالية، سواء يف تسديد  أزمات  به من  األمن والسالمة، رغم ما متر 
تتبع  بذلك  وهي  املواطن،  ومتطلبات  احتياجات  وتوفري  السياسية،  االلتزامات  يف 
أسلوب املوازنة السليمة، وحتسب لكل قرار حسابه ومعطياته، والنتيجة هي ما يوفِّر 

من اخلري واألمن والسالمة هلذا الوطن، واهلل املوفق.
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نظام العمل ... أم نظام المفاجآت؟

النور  يرى  سوف  وأنه  العمل،  لوزارة  جديًدا  وليًدا  هناك  أن  صحفنا  أصدرت 
خالل مخسة عرش يوًما.

أن  جازًما  وأعتقد  هم،  عىل  ا  مهًّ يضيف  ال  حتى  والدته؛  تتعرسَّ  أن  اهلل  دعوت 
معظم رجال األعامل قالوا: آمني!

غريب أمر بعض أنظمتنا ... هناك من األنظمة ما ننتظره سنواٍت حتى ينتهي من 
جملس، ثم ينقل ملجلس آخر، وهكذا حتى تنتهي صالحيته.

أما نظام العمل، فهو أرسع نظام ُيراد والدته ولو بالقيرصية. وال نعلم هل بلغ هذه 
األمهية ... أم أن هناك رضبة قاضية؟ أم هناك مفاجآت جتعلنا نتشوق يف مقاساهتا؟ أم 

دليل )ما عندك أحد(؟ أم هو )نظام ... ونفذ ... وكل شحمه(؟
أليس من حقي وحقك وحق كل املواطنني أن نناقش مسودة هذا النظام؟

النظام يف الصحف، ويف موقع الوزارة عىل  أليس من الواجب نرش مسودة هذا 
اإلنرتنت، ويف الغرف التجارية؟

وأين جملس الشورى من هذا النظام؟ هل نوقش مع رجال األعامل؟
اقتصادنا  عىل  تأثريها  ومدى  العمل،  لوزارة  املتعجلة  القرارات  هلذه  حيسب  أمل 

وعىل األرضار التي حلقت برجال األعامل؟

صحيفة اليوم
1426/8/2 هـ  
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السوق  العاملة، وانتشار  ارتفاع أسعار  اء  املواطنني جرَّ بل شملت هذه األرضار 
بالتحايل عىل األنظمة، وملاذا هذه احلرب  للتأشريات، والرضر الذي حلق  السوداء 
املعلنة بني وزارة العمل ورجال األعامل حتى إهنا تكتب يف صحفنا بالبنط العريض؟

(؟ ملاذا استخدمنا السعودة )كقميص عثامن 
وهل يعقل أن تلحق السعودة الرضر بكل منزل ومواطن؟ وهل السعودة إنقاص 

عدد العاطلني مهام كانت الوسيلة؟
منازهلم،  يف  قابعون   - العمل  وزارة  محلة  وفق   - املعينني  أغلب  أن  يعقل  وهل 

وقابلون باملبالغ البسيطة التي تدفع هلم؟
كنا نقول - وال نزال نكرر، وسوف يستمر حالنا -: إننا عاجزون عن التدريب 
يف  الطويلة  خرباهتا  هلا  عاملية  رشكات  تدعى  أن  الواجب  من  كان  وإنه  والتأهيل، 
التدريب والتأهيل، بحيث يوجد نظام للقروض الصناعية الصغرية والورش البسيطة 
واملنتهية بالتمليك، وتقوم هذه الرشكات بتدريب أبنائنا يف الداخل واخلارج، وترشف 

عىل إنشاء وتشغيل هذه املصانع والورش، ويتم بيع املنتج إىل الدولة. 
آالف  منه  نوِجد  أن  نستطيع  البرتول  أن  ومعلوم  صناعي،  برتويل  بلد  فنحن 
وهنتم  نبادر  مل  إذا  السكان  عدد  بزيادة  سوًءا  يزداد  وحالنا  املختلفة.  الصناعات 
هو  بام  الشباب  فراغ  إشغال  هو  جانب  وأهم  الصحيح،  بالتدريب  األوىل  بالدرجة 
هها نحن وال نرتك لآلخرين استغالهلا، ويكفي ما  نافع، فالشباب طاقة نريد أن نوجِّ

نقاسيه من اختالل يف بعض املوازين؛ بسبب الفراغ والبطالة وعدم التأهيل.
أعتقد أن األموال املوجودة يف صندوق املوارد البرشية كافية ملعاجلة هذه املشكلة 

هت بشكل صحيح. لو ُوجِّ
أخرًيا )كالم الليل يمحوه النهار(.

وأسأل اهلل أن يكون كل ما قلته غري صحيح، واهلل املوفق.
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حياة ... وزير

نقلة جيدة من التلفزيون السعودي، قد أنسبها للمخرج أو للممول أو لصاحب 
املقابالت  هذه  أترك  ولن  تلفزيوننا،  عليه  يشكر  إبداع  النهاية  يف  ولكنها  االمتياز، 
ملجرد )الوناسة(، خصوًصا أهنا تعرض آخر الليل؛ مما اضطرين للسهر وهو ليس من 

عاديت ... لذا فلنا وقفات ال بد أن نستفيد منها يف حياة هؤالء الوزراء.

الوقفة األوىل

ح لنا كفاح ابن احلارة أو ابن القرية، الذي سافر إىل أمريكا وتعلم، ثم عاد  توضِّ
ا عىل أن الدولة -  ً ليخدم وطنه ويمتطي صهوة جواد الوزارة ... هذا ُيعطي مؤرشِّ

حفظها اهلل - ختتار األفضل علاًم وفطنة ومقدرة عىل القيادة.

الوقفة الثانية

فتحت لنا باًبا للنقاش، وعىل أقل تقدير يف جمالس من سامهم القصيبي )جمالس 
احلش(، أرجو أن ال تفهمني خطًأ؛ فمعلوم لديَّ أن هناك مدارس كالمية كانت – وما 
زالت - موجودة، اسمها )جمالس احلشاشني(، وغالًبا ما ُيطَلق عليهم )املعارضني(، 

صحيفة اليوم
1426/8/18 هـ



 186 

أنا والصحافة وربع قرن

أو  ماله  أو  عقله  يف  نقص  تعويض  ُيريد  من  هو  املعاِرض  أن  معلوًما  أيًضا  وليكن 
وضعه االجتامعي، فتجده ينتسب هلذه املدرسة - أقصد مدرسة احلشاشني، أعاذنا 
اهلل وإياكم منها - لذا جتدهم ُيثريون الزوابع دون احتساب ألي اعتبار ... ولألسف 
هناك من يستفيد من )هرطقات( هؤالء؛ فهم قد أثاروا عدة عالمات استفهام حول 
وما  وملاذا؟  )ليش؟  قالوا:  نقدهم،  من  أحد  يسلم  ومل   ... واألشخاص  املقابالت 

اهلدف؟ وهل هي جمرد سوالف؟(.

الوقفة الثالثة

املقابالت ممتعة، وفيها من الفوائد ما يطول احلديث عنه ... لكن الذي مل يعجبني 
كلنا  املعرفة(،  )وقلة  واجلهل  بالعفوية   - القرية  ابن  قل  أو   - احلارة  ابن  توصيف 
اهلل  أعاذنا  أبناء )سام(،  من  ذكاًء وفطنة  أكثر  أنفسنا  سافرنا ودرسنا، ولكن وجدنا 

وإياكم من »السام« ومن صانعيه.

الوقفة الرابعة

هذه املقابالت، وتأثري مدارس احلشاشني، خصوًصا يف اإلنرتنت، الذي أصبح 
أهم قناة للجميع وبدون استثناء، جعلتنا، أو لنقل جعلت من هم يف كريس الوزارة 
املواطن،  مه كل وزير يف خدمة  يقدِّ ما  يعيدون احلسابات، أقصد باحلسابات مقدار 
اهلل  قدر  إذا  سيقول  وماذا  الكريس؟(،  تركه  بعد  باخلري  يذكر  سوف  )هل  يعني 

وأجريت له مقابلة مثل سلفه.
عباءة  حتت  خيتفي  من  نريد  وال  إنجازاته،  املسؤول  يعدد  أن  العيب  من  ليس 

ومقولة: )هذا واجبي، وليس هناك رضورة لذكر ما قمت به(.
بل العكس هو املطلوب؛ فاملواطن يريد أن يسمع ويرى ويلمس إنجازات هذا 
يف  صورته  نرى  أن  جمرد  وليس  هبا،  ويذكر  تبقى  التي  اإلنجازات  أقصد  الوزير، 

اجلرائد اليومية وكأنه عمل عقًدا إعالنيًّا نصبح ونميس عليه.
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رحم اهلل محمد عبدالرحمن

احلمد هلل عىل قضائه وقدره، وأدعو العزيز الكريم أن يغفر لنا وملحمد عبدالرمحن، 
هذا السوداين الذي عرفته قبل عرشين سنة، وكانت معرفة كراهية، وانتهت بمحبة 

ووفاء.
نرش  لقد   - احلقيقة  نكره  كنا  كمسؤولني  ومعظمنا   - احلقيقة  ذكر  ألنه  كرهته؛ 
باخلط العريض يف جريدة اليوم أن الدمام تسبح عىل بركة من املجاري ... استدعيته 
ًكا  ب باللقاء ... وحاولت إقناعه باألسباب وراء ذلك، ولكنه كان عنيًدا متمسِّ فرحَّ
برأيه، وهذه عادة عند إخواننا أبناء النيل اجلنويب، ال يمكن أن يتزحزحوا عن رأهيم 
املقالة يف خاطري طوال أربع سنوات، كلام اجتمعت مع املسؤولني  ... بقيت هذه 
املقالة، وبجانبه  يمرَّ عيلَّ رشيط هذه  أن  بد  فال  دراسة جديدة  أو عملت  باملصلحة 
ا فيام قال ... وكنت وزمالئي - وعىل  صورة فقيدنا الغايل حممد عبدالرمحن ... كان حمقًّ
رأسهم كمبيوتر املصلحة حممد اجلربوع وعيل التارويت - مهمتنا اليومية أن نحسب 
عدد الكسور يف خطوط الرصف الصحي، التي مل تكن تقل عن أربعني كرًسا، تتكرر 

وكأهنا تؤيد ما رآه حممد عبدالرمحن.

صحيفة اليوم
1426/8/26 هـ
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فرط  ومن  القديمة،  الصحي  الرصف  خطوط  مجيع  استبدلنا  لقد  العموم  عىل 
احلساسية واخلوف قمنا بتغليفها باخلرسانة، وخالل كل عمل نقوم به يتمثَّل لنا هذا 
النويب، الذي أتى من بالد السود ليعلمنا كيف نعمل ... وهذا فعاًل هو الذي حصل.
م الشكر  لكنه - وبعد أن تم االستبدال وانتهت مشكلة الدمام - حرض ملكتبي ليقدِّ
عىل هذا اإلنجاز، ويف خاطري أنه له الفضل الكبري، وكم كلمة قالت لصاحبها دعني 
املفاهيم ...! وكم كلمة صادقة كانت سبًبا إلزالة  ت كثرًيا من  ...! وكم كلمة غريَّ

الرضر وتقديم اخلري للناس! 
رمحك اهلل يا حممد عبدالرمحن! وأحسن اهلل عزاء أهلك وذويك وحمبيك! وجزاك 
اهلل كل خري عىل صدقك وأمانتك يف عملك! ولن تنساك الدمام، وال جريدة الدمام، 

وال كل جمال صحفي عملت فيه.

واحلمد هلل عىل قضائه وقدره.
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الحوار الوطني ... والقيلولة

 ... املواقع  وتعددت  املسميات،  وتعددت  الوطني،  احلوار  لقاءات  تعددت 
وتعددت الوجوه، وتعددت املواضيع ... وتعددت التوصيات ... واألخرية هي 
مربط الفرس؛ إذ نحن نؤكد ونبصم باخلمس أننا يف أمسِّ احلاجة للحوار، وتأصيل 
احلوار )مع النفس(، ومع األوالد، وأمهم، ومع األقارب، ومع الناس، حتى من 
هم ليسوا بلوننا احلنطي األسمر ... كنا قبل أكثر من ربع قرن أكثر ثقافًة، وحواًرا، 
ومناقشة، وقراءة، واقتناًء للكتب عىل خمتلف مواضيعها، ومنها ما كان سابًقا ممنوًعا 
واليوم مرغوًبا. أعود للحوار الوطني وتوصياته، وأعتقد أن كل جلسة حوار ال 
ختلو من عرشين توصية، بمعنى أن لدينا اآلن - حتى ال نبالغ - مخسني توصية يف 

َذ يشء منها. خمتلف املواضيع اهلامة، وال نعلم أين مصريها وهل ُنفِّ
بعض  أن  األخرية  الفرتة  يف  الحظنا  وقد  خيفت،  بدأ  احلوار  هذا  ضوء  وملاذا 
اللقاءات تعقد وتعمل توصياهتا ثم تغيب، وال أحد يعلم متى بدأ هذا احلوار ومتى 
يعطينا  أن  احلوار  مع مسؤول يف هذا  لقاء  أي  من  دنا  تعوَّ لقد  نتائجه.  وما  ينتهي 
العبارات املعهودة ملجرد اإلعالم، وأحتدى أن خيرج أحدكم بأي فائدة ُتذكر من 

صحيفة اليوم
1426/8/29 هـ 
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هذه التصاريح اإلعالمية، ملاذا ال تكون هناك مواجهة ومصارحة معلنة ومبارشة؟ 
فمجلس احلوار الوطني ليس مثل أي مصلحة حكومية تسري وفق أسلوب حمدد 
هذه  تعجبني  ال  اآلخر.  الرأي  وسامع  والشفافية  املصارحة  الواجب  بل  ومسري، 
الصورة القامتة يف أعامل احلوار الوطني، ونحن يف وقت وظرف نحتاج فيه لكل 

صوت ينادي لبناء هذا الوطن وشدِّ أزره.
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بين أرملة ويتيم

نرشت صحفنا أنه جيري البت يف قروض املتوفِّني.
ألمكنني   - املالقيف  صحافة  مسؤولية  عىل   - اخلرب  هذا  إعداد  يف  اسُترِشت  لو 
التالعب يف ألفاظه، بحيث يصبح برشى لكل مواطن، كيف ال ونحن بحمد اهلل وفضله 
يف ظل حكومة ال يميض وقت إال ونسمع ونحس منها بيشء جديد ُيثلج الصدر ويبعث 

عىل الطمأنينة؟
كنت أمتنَّى لو أن هناك جهاٍت تراقب مقدار التأثري الشعبي عىل كل هبة ملكية، هذا 
اجلانب جيب أال نغفله، بل جيب أن نرصد تأثرياته - ومن ثمَّ ارتياح الناس له - فهذا 
ا أن  منهج قلَّ أن جتده يف البلدان األخرى، ونعود لقروض التنمية العقارية، ال نخفي رسًّ
البنك العقاري عندما صدرت املوافقة السامية بإنشائه كنا نتطلع ألن ُيصدر إعفاًء ألي 
قرض يقدم، وأن دور البنك جمرد تنظيم يف منح هذه القروض، واليوم الناس ينتظرون 
برجاء من مقام خادم احلرمني الرشيفني - وبإقبال هذا الشهر الكريم - أن يشمل بعطفه 
ته أبناء شعبه املحب والويف املخلص، بإصدار األمر الكريم بإعفاء املقرتضني من  وأبوَّ
السداد، وال خَيفى أن معظمهم قد مىض عىل قرضه ما يزيد عىل ربع قرن، ومنهم املتوىف، 

م من طول املدة. ومنهم األرملة، ومنهم اليتيم، ومنهم من قد اسُتْهِلك منزله وهتدَّ

صحيفة اليوم
1426/9/10 هـ
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إن النظر الثاقب ملقامكم الكريم – سيدنا خادم احلرمني الرشيفني - يف إضفاء اخلري 
والطمأنينة واالستقرار العائيل له أثره الشامل عىل مجيع فئات الشعب.

ولن نتعرض للبنك العقاري وأسلوب التحصيل، ولكن لو حسبنا مقدار القروض 
النفيس  التأثري  مقابل  بسيطة،  أهنا  لوجدنا  سدادها  املطلوب  القروض  أو  املقدمة 
ه  والوطني، واالنتامء، وقلبت كثرًيا من املوازين، بل سوف تكون رادًعا لكل من يوجِّ

االهتام هلذه الدولة الفاضلة.
نحن يف هذا الزمان بحاجة إىل االلتقاء، وإىل البذل والعطاء، وتيسري أمور الناس، 
وكسب حمبتهم وودهم، وما أبلغ ذلك، عندما ُيزال عن كاهل هذا اليتيم أو األرملة أو 
ل حكومته بإعطائه املنزل وبدون مقابل! إن هذا  كبري السن أو هذا الشاب الذي تتفضَّ
مواطن،  لكل  الرئييس  املطلب  أبنائها، وهذا هو  مع  الدولة  تعامل  إليه  ما يصل  أرقى 
وال إخال موظفي صندوق التنمية العقارية - وهم أبناء الشعب الويف - إال أن يعطوا 
الصورة الصادقة عن مدى تأثري هذه املكرمة، وليست هي الوحيدة أو األخرية، ولكنها 

أهم وأعظم املكارم.
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حوادث السير .. من المسؤول؟

حوادث سري مفجعة، وخسائر برشية ومادية ختطَّت حاجز املسموح به ... ونحن 
وإدارات املرور والطرق يف رصاع له ما يزيد عىل نصف قرن، وكل جهة ُتلقي باللوم 

، خذ بعًضا منها واترك الباقي جلهيل به: عىل األخرى ... ملفات ساخنة مل جتد هلا حالًّ
1- هل لدينا نظام مروري سليم؟

املخالفات  تطبيق  أم  الغالب  هو  الناس  محاية  عىل  املرور  نظام  يف  الرتكيز  هل   -2
واجلزاءات؟

علاًم بأن املؤرش يقول بزيادة نسب احلوادث، وزيادة اإليرادات من املخالفات.
3- لنعد بالذاكرة إىل ما قبل عرشين سنة، هل تغريَّ يشء؟ أم أن أبسط أمور السالمة 
- وهو عالمة )قف( - إما خملوعة وإما ملتوية تشكو عدم وجود الراعي لصيانتها؟ أم 

أهنا فقدت مصداقيتها واسُتهني هبا.
4- هل النظام املروري ينطبق عليه املثل: )من أمن العقوبة أساء األدب(؟ ومشكلتنا 

أن هذه اإلساءة هلا عرشات السنني.
5- هل املشكلة تكُمن يف تقنية املرور إن كانت توجد تقنية؟ أقصد يكفي أن تسافر 
الثابتة واملتحركة، حتى  الغرب لرتى مقدار األمهية لإلشارات واللوحات  أو  للرشق 

إهنا جتربنا عند سفرنا عىل أن نحرتم األنظمة.

صحيفة اليوم
1426/10/4 هـ 
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الضباط  آالف  ا  سنويًّ ج  ُنخرِّ أننا  مع  البرشي؟  املروري  اجلهاز  يف  املشكلة  أن  أم 
وصف الضباط، وقد يكون االختيار والراتب واملزايا وتكوين اجلسم والثقافة املرورية 

سبًبا يف استمرارية االنتقاد الالذع لرجال املرور.
ا أنني   قد تعتقد أنني متحامل عىل املرور، سواء رجاله أو نظامه ... وال أخفيك رسًّ
- وغريي كثريون - ممن حيبون أن يكون نظامهم املروري من خري املوجود وأفضله ... 

ولكنها وقفة مع الوضع، والتي حتتاج إىل املصارحة والشفافية وسامع الرأي اآلخر.
مهول  وبمعدل  يوميًّا،  تذهب  والتي   - شبابنا  من  الغالية  األنفس  هذه  إن  فواهلل 
ح األوضاع بام يليق بمكانة بالدنا  خميف - ليست بالرخيصة ... وعلينا مجيًعا أن نصحِّ
بأمهية  ونظامها  املرور  إدارات  عىل  للحكم  كاٍف  قرن  نصف  أن  وأعتقد  وحكومتنا، 
ذلك. كنت - وما أزال - أطالب بتخصيص ولو جزء بسيط من اختصاصات املرور، 
وأن ترتك للقطاع اخلاص إدارته وحتصيل رسوم املخالفات، وللمرور أن يضع رشوطه 
ب جهة أخرى، وال يمنع أن نستفيد من جتارب الدول التي سبقتنا  ... لكن املهم أن نجرِّ

يف هذا املجال.
مرة ثانية، أرجو أن ينطبق املثل القائل: )رحم اهلل من أهدى إيلَّ عيويب(.
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دندنة الخليج ودانة غاز

بأي درهم يدخل بالدها، وبأي  الدانات ترحب  دانة غاز وغريها من  أن  ال شك 
طريقة كانت، وال مانع من تزاحم السعوديني يف البنوك والفنادق والطريان اخلليجي.

املهم أن اجلميع يدندن عىل رشكة غاز وغريها من الدانات التي تلوح يف األفق. وما 
دام أن السعوديني متعطِّشون هلذه االستثامرات خارج بالدهم، فاجلميع وبلسان واحد: 

)مزيٌد من البريوقراطية(.
فهي يف النهاية تصبُّ يف بنوك خارج الوطن، وكام تالحظون أن صحفنا أكثرت من 
ام  اآلراء املختلفة عن أسباب هروب املال السعودي، وكان أكثر ترصيح أزعجنا هو اهتِّ

السعوديني بالفوضوية وعدم النظام.
لرشكات  أخرى  أحداث  تليه  سوف  شك  ال  الذي  احلدث  هذا  أمام  وقفات  ولنا 

خمتلفة:
1( جيب أن ُنزيل احلرج عن عموم الشعب السعودي، الذين سامهوا يف هذه الرشكة، 
وغالبيتهم من ذوي الدخل البسيط ... فلهم احلق يف حتسني مستوى دخلهم ما دام ذلك 

مل يتوفَّر يف بالدهم.
2( من املسؤول عن تنظيم االستثامرات، وتسهيل اإلجراءات واختصارها، وهل 
تعدد اجلهات سبب يف هذه األزمة؟ هل املجلس االقتصادي األعىل، وهيئة االستثامر 

صحيفة اليوم
1426/10/7 هـ
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والبنوك السعودية، ووزارة التجارة والغرف التجارية سبب يف هذه املشكلة، ومل نستطع 
أن نعلِّق اجلرس؟

نحن أمام أزمة اقتصادية سوف تزداد هبروب رأس املال الوطني، واليوم إن ضاع 
علينا سبعة مليارات فسوف ال يمر عام آخر إال وتكون سبعني ملياًرا من الرياالت، بل 

ربام أن هناك أيدي خفية جتعل كل يشء )عىل طامم املرحوم(.
وبالذات  األجنبية  الرشكات  هذه  يف  املسامهني  كبار  من  هم  من  نسأل  ال  ملاذا   )3
البلد؟  السكوت عن ذلك ما دام أهنم استفادوا من خريات هذا  ملاذا   ... السعوديون 
ومثلام يقال: )بطاطها يف غري حوضها(، وتزداد املشكلة واألزمة إذا كان كبار املسامهني 
من أعضاء الغرف التجارية، ولو كنت مسؤواًل ألعلنت عن أسامئهم، وطلبت طردهم 

من هذه الغرف، فهم من املفروض أن يكونوا القدوة احلسنة يف استثامر املال الوطني.
4( كنت أمتنى لو أجريُت مقابلة معلنة بني املسؤولني عن االستثامر يف بالدنا وبعض 
طرف  كل  وليوضح  املقابلة،  هلذه  عنواًنا  والرصاحة  الشفافية  ولتكن  األعامل،  رجال 
املغلقة  الغرف  من  وشبعنا   ... ومبارشة  ُمعَلنة  املقابلة  هذه  ولتكن  األزمة،  أسباب 

والترصحيات اإلعالمية )احصد هواء وغمر ماش(.
ا،  جدًّ قريًبا  عنها  ُيعَلن  سوف  )الرشكات(  الدانات  عرشات  هناك  إن  يقال:   )5
سني. ولألسف الشديد إن هناك بعض رجال األعامل )الكبار( سوف يكونون من املؤسِّ
حقيقة؛ ال ألومهم، إنني واحد منهم ... لكنني ال أعرف إال أن أبيع وأشرتي املطرقة 

واملسامر، ومزيًدا من الدندنة عىل ضفاف اخلليج.
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احلمد والشكر هلل عىل قضائه وقدره، ومصاب أرسة العبدالكريم يف املنطقة الرشقية 
والرياض وشقراء، وكذلك أســرة آل اجلميح، ومجيع حمبي هذا الرجل ... هذا املصاب 

اجللل جعلنا ُنعيد الذاكرة ملآثر الشيخ عبدالرمحن بن حممد العبدالكريم. 
لقد عرفته قبل ثالثني سنة، كان يعمل بصمت وهبدوء، ال ُيريد التحدث عن نفسه 
وعن أعامله يف اخلري، يريد بذلك وجه اهلل - سبحانه وتعاىل - صمته حكمة، وكالمه 
خربة، ال يمل اجلالس معه ألخذ اخلربة من معينها الصايف، عاش هنضة االقتصاد يف 
طوروا  الذين  األول  الرعيل  من  كان  هلا،  املؤسسني  أبرز  أحد  وكان  الرشقية،  املنطقة 
اقتصاد هذه املنطقة، فكانت مشاركاته يف عضوية الغرفة التجارية والصناعية، ومشاركاته 
يف القرارات واالجتامعات االقتصادية، ومشاركاته يف املرشوعات املختلفة، إىل جانب 
أن له إسهامات عديدة يف األعامل اخلريية، كان حديثه عندما أزوره عن مستوى خدمات 
باخلدمات  اجلميع  ينعم  أن  ه  هُيمُّ الرشقية،  املنطقة  وشموليتها  الصحي  والرصف  املياه 
التي تقدمها الدولة، وبالذات املنطقة الرشقية، وعندما أسأله عن أي أمر اقتصادي أجد 
أن هناك كنًزا من املعلومات، كان من املفروض عىل املتابعني القتصاد هذه املنطقة أن 

يستفيدوا من هذه اخلربة.

العبدالكريم ... كما عرفته

صحيفة اليوم
1426/10/8 هـ
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لقد أراد أن تشمل هذه املعرفة اجلميع، وها هي يف أبنائه الكرام عبداهلل وعبدالعزيز 
حُيَْتذى يف  َمَثٌل  الكريمة  بدر ومساعد، هذه األرسة  ابنه حممد  وهم  وأبناء  وخالد، 

القدوة احلسنة، والتواضع، وحمبة اآلخرين.
أخرًيا، ندعو العزيز الكريم أن يرحم الشيخ عبدالرمحن، وأن حيسن عزاء أم حممد، 

وأبنائها، وبناهتا، وأرسة آل العبدالكريم، ومجيع من أحبوا هذا الرجل. 
وإن شاء اهلل إن هذا احلضور الكبري عند دفنه لدليل عىل حمبة اهلل له. 

رحم اهلل أبا حممد، ومجعنا وإياه يف الفردوس األعىل!
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سليمان القاضي ... والكهرباء

املنطقة الرشقية، وأنا كنت  القايض فيها مسؤواًل عن كهرباء  سبعة عرش عاًما كان 
ركم  مسؤواًل عن املياه، وفرق بني االثنني، واجتامعهام مًعا خطر عىل اإلنسانية، وأحذِّ

ونفيس من قرب املاء من الكهرباء.
ومع هذه املفارقة التقنية إال أن هناك عالقة فرضتها أخالقية ووطنية هذا القصيمي 
املحبوب ... نعم ال يمكن أن جتلس معه وتناقشه إال ويفرض عليك أسلوبه وتواضعه، 
والتواصل  التواضع  عنها  املعروف  طباع أرسته  هي  هل  أدري  وال  وتقدره.  فتحرتمه 
وحمبة اآلخرين؟ أم أن ذلك لعمله يف رشكة أرامكو السعودية ...؟ أم هو نفسه بام حباه 
اهلل من معرفة وذكاء؟ أم أن مجيع ذلك أوجد - بفضل اهلل - مثل هذا الرجل، الذي 
نترشف بأن نقول له بعد أن تركنا ومل نرتكه: لقد عملَت فأجدَت، وأتقنَت مهمتك حتى 

وصلت إىل هذا املستوى الراقي من اخلدمة وحسن األداء.
لقد كان مهك - وأنت يف الرشقية، ثم أثناء رئاسة الرشكة التنفيذية باململكة - أن 
الفنية ... ومن حقك علينا أن  تصل خدمة الكهرباء إىل اجلميع وبأحسن املواصفات 
ُنثني عليك وأن نذكرك باخلري، وأرى أن من الصعب عىل كل مواطن خملص أن يرى 

أمثالك يرتكون املناصب املهمة، وبالذات عندما يكون البناء بأيدهيم.

صحيفة اليوم
1426/10/9 هـ
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لطلبك  التام  الرفض  ألعلن  الرشكة  إدارة  جملس  يف  عضو  أنني  لو  أمتنى  كنت 
االستقالة، فال تزال الرجل املعطاء ونحن يف أمس احلاجة ملثلك، وإن كان هناك تنازل 
أفكارك وخربتك. اعذرين؛  الطلب ألبقيتك مستشاًرا؛ فنرتوي من معني  وتقارب يف 
فحديثي مثقل يف شأنك رغم أن السالب واملوجب كام ذكرت سابًقا ال يلتقيان. دعائي 
للعزيز الكريم أن جيزيك خري اجلزاء عىل ما قمت به يف خدمة وطننا الغايل، وأن يسعدك 

وأهلك يف عمرك املديد بإذن اهلل!



 201 

أنا والصحافة وربع قرن

خليجنا ... يشتكي

تلوثه  يكون  أن  يعقل  فهل  ظلم،  ألنه  صوته؛  يرفع  وأن  يشتكي  أن  خلليجنا  حق 
بمخلفات النفط 74 )سبعة وأربعني( ضعف التلوث يف أي بلد يف العامل. 

لقد نزل هذا التلوث يف أحشائه، وكل سنة تزداد آالمه ونحن ننتظر الفرج بأن حيكم 
األمهية  أن  مع  السنني،  عرشات  ولنا  نريد  ما  ُنعَطى  أن  وهيهات   ... املتسبِّب  ضد  لنا 
نفسها  عن  لتدافع  وقفت  جهاٍت  عىل  باللوم  نلقي  وال  الغري،  رمحة  ننتظر  أال  تقتيض 
وتبعد التهمة عنها ... واملصيبة أن هذا التلوث من أخطر عوامل نقل املرض، سواء من 
خالل السباحة يف البحر، وبالذات يف البحر الراكد ... وكام هو معلوم فإن خليجنا ُيعدُّ 
من اخللجان الراكدة، بام يعني ازدياد عوامل التلوث ورسعته، وازدياد نسبة األمالح، 
وازدياد القضاء عىل األعشاب البحرية، بل ازدياد االستغالل اجلائر يف دفان البحر، )يا 

حرسة ... من قلة األرايض ... ما لقينا إال البحر ندفنه ...(. 
ويا لألسف، إن ما يصدر من تعليامت وإنذارات ضد الدفان اجلائر ال تأخذ طريقها 

إال إىل أرشيف البلديات واجلهات التي يعتقد أهنا حتمي البيئة وحتافظ عليها. 
هذا  يسبِّب  ربام  بل   ... بيئته  يف  حيصل  تلوث  ألقل  ثائرته  تثور  حولنا  من  العامل 
املعارك واالعرتاضات، ونحن نخلق املربرات واألعذار لالعتداء  الترصف سياًل من 

صحيفة الرياض
1426/10/30 هـ
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الطمع واجلشع، وكأننا أصبحنا أعداًء هلذا  بيئتنا وختريبها، وكل ذلك جرًيا وراء  عىل 
الوطن الغايل. 

ب دخول البحر؛ لرتى كيف أن  ق ما أقوله، فام عليك إال أن جترِّ إن كنت ال تصدِّ
يديك وساقيك )وانتبه لبقية جسمك( وربام كامل جسدك يغوص يف الوحل، فال نجد 
لك قراًرا، وقد تضيع مثلام ضاع قرار احلفاظ عىل خليجنا من قبلك. وإذا كانت إزالة 
التلوث حتتاج ملئات املاليني من الرياالت، وحتتاج إىل عرشات السنني من العمل الشاق، 
ة حلامية هذا اخلليج، فإنني من خالل هذا املنرب أجدها مناَسبة  وال توجد أبحاث مستجدَّ
التعاون اخلليجي، مهمتها احلفاظ عىل خليجنا،  تتبع جملس  بإنشاء هيئة عليا  لنطالب 
اخلليج،  مياه  الغري عىل  اعتداء  من  احلامية  إىل  يتعدى  بل  البيئة،  ذلك عىل  يقترص  ولن 
احلشائش  عىل  والقضاء  التلوث  أزمة  من  زادت  للتحلية  حمطات  إنشاء  إىل  والتسابق 

البحرية، وبالتايل القضاء عىل الثروة السمكية. 
يا  عليكم  غريب  )مهوب  قائاًل:   – وأمل  حرسة  وبكل   - خليجنا  جاوبني  أخرًيا، 
عرب ... نكران اجلميل، نسيتوا خريايت من اللؤلؤ والدر ... نسيتوا أين أطعمتكم أحىل 
األسامك والربيان، نسيتوا أن جتارتكم وأموالكم أخذمتوها من جويف ... هل هذا جزاء 

املعروف ... ولكن إىل اهلل املشتكى ...!
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الغرفة التجارية والصناعية لسيدات األعمال

لقد كرم اهلل - سبحانه وتعاىل - املرأة يف كثري من املواضع يف كتابه العزيز، وكذلك 
رسول اهلل  وهذا التقدير واالحرتام لألم واألخت والزوجة والبنت أصبح رشًعا 
ذاته  بحد  وهذا  التطبيق،  الواجبة  املسلَّامت  من  فهي  مسلم؛  كل  عىل  حمسوًبا  إسالميًّا 
كاٍف لتميُّز اإلسالم وأهله هبذه الصفة، وبحمد اهلل وفضله نرى هذا التكريم يف بالدنا 

يف العديد من جماالت العمل اخلاصة بالنساء. 
إقامة  اخلمسية  اخلطط  أولويات  ضمن  وضعت   - اهلل  حفظها   - الدولة  إن  بل 
األعامل  ممارسة  يف  األعامل  لسيدات  الفرصة  وإعطاء  واملدارس،  واملعاهد  الكليات 
سوف  بالدنا  أن  وباعتبار  اإلسالمية،  والتقاليد  التعاليم  ضمن  ذلك  كل  التجارية، 
العاملية، وألن يف  التجارة  بانضاممها ملنظمة  تدخل جمااًل جديًدا يف االقتصاد واألعامل 
ذلك حدًثا جديًدا يستلزم اإلعداد له من حيث طبيعة العمل والقائمون عليه، بل إن 
تعدد الديانات وأعراف األمم التي سوف تدخل السوق السعودي تستوجب بعًضا من 

اآلراء اجلديدة، مثال ذلك:

صحيفة اليوم
1426/11/5 هـ
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يف  األعامل  سيدات  إن  حيث  األعامل؛  لسيدات  وصناعية  جتارية  غرفة  إنشاء   -1
اململكة يف ازدياد مستمر، وهناك عرشات الباليني من الرياالت تستثمر بواسطة نساء 
سعوديات، إضافة إىل أن دخول سيدات أعامل يف خمتلف دول العامل يستلزم استقاللية 

النساء يف إدارة أعامهلن.
2- ال شك أن استقاللية النساء بأعامهلنَّ سوف تزيد من التخصص، ومن استيعاب 
خطوط  وزيادة  األعامل  لتنوع  انطالقة  ُيعطي  سوف  بل  النسائية،  الوظائف  وإشغال 

اإلنتاج، وبالذات يف املواد االستهالكية اخلاصة بالنساء.
3- استقاللية النساء بغرفة جتارية وصناعية خاصة سوف تزيد من فرص التدريب 
تلتزم الرشكات واملؤسسات األجنبية هبذه اخلصوصية يف  والتأهيل، خصوًصا عندما 

بالدنا.
هبذه  لاللتحاق  بناهتم  توظيف  عن  املحجمني  ع  تشجِّ سوف  االستقاللية  هذه   -4
احلاصلة  البطالة  بعض  القضاء عىل  نساهم يف  أن  نستطيع  وبذلك  النسوية،  الوظائف 
لبناتنا، إضافة إىل تنوع األعامل النسوية، وتعدد التخصصات، وكام هو معلوم فإن املرأة 
أعامل  ألي  املناسبة  اخلطط  تضع  أن  تستطيع  وبذلك  الرجل،  من  باحتياجاهتا  أدرى 

مستقبلية.
لبالدنا، ومتسًكا برشيعتنا وعاداتنا، وهذا  متيًزا  ُتعطي  5- أخرًيا؛ هذه االستقاللية 
الرصاعات  وبالذات  نشهدها،  التي  السلبيات  من  الكثري  عىل  يقيض  سوف  املطلب 

القائمة ضد املرأة أو معها.
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ال عذر في تنفيذ المشاريع

محًدا هلل، وشكًرا عىل هذا العطاء؛ فمنه الفضل وإليه الشكر، وهذه النعمة بجانب 
ميزانية  أكرب  هي  فها  عليها،  احلفاظ  واجب  فعلينا   - وتعاىل  سبحانه   - املعطي  شكر 
خري تشهدها بالدنا العزيزة، وها هو ويل أمرنا ال يعذر الوزراء واملسؤولني يف رسعة 
تنفيذ املرشوعات، وألن لسان حاله - حفظه اهلل -: وماذا بعد ذلك إال العمل اجلاد 
واملخلص يف بناء اإلنسان السعودي؟ وبناء مسجده، ومدرسته، وجامعته، ومصنعه، 
ومنزله عوامل مشرتكة يكمل بعضها بعًضا يف دولة، ويف جمتمع، وأرض خصها اهلل - 
ورثتها عن  مقومات  وما هبا من  بالدنا  أنبيائه.  – برسالته، وأرسل هبا أحب  سبحانه 
العلوم  خمتلف  يف  مفيد  جديد  بكل  تأخذ  هي  وها  عليها،  وحافظت  السابقة،  أجياهلا 
ع  لرقي اإلنسان السعودي، واملال عصب هذه احلياة وحمركها، وهو اآلن متوافر وموزَّ
بشكل حيقق الطموحات ويبعث اآلمال يف مستقبل مرشق لكل مواطن ومستثمر من 

داخل هذا الوطن وخارجه.
التنمية -  إنفاق هذه األموال - يف خمتلف قطاعات  القائمني عىل  وال نشك يف أن 
يبذلون اجلهد يف رسعة طرح املرشوعات اإلنامئية والصناعية، وإن كان املال هو أساس 
هذه التنمية فإن الوفاء واإلخالص من هذه احلكومة الكريمة يقرن ذلك وحيافظ عليه، 
وبجانب املال وأمهيته فإنه سوف ُينهي معظم املشكالت التي نعانيها، سواء من حيث 

صحيفة اليوم  
1426/11/13 هـ
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املال  يقال:  وكام  واألمني،  االقتصادي  واالستقرار  املالئم،  املسكن  وتوافر  البطالة، 
يف  وترغب  البالد  هذه  ودَّ  ختطب  سوف  التي  األجنبية  الرشكات  أكثر  فام  باملال؛  يأيت 

االستثامر، خصوًصا بعد االنضامم ملنظمة التجارة العاملية.
 - االستثامرية  القطاعات  يف  وبالذات   - املسؤولني  بعض  يعي  أن  اهلل  بعد  وأملنا 
العام،  النفع  القرارات ذات  النقص يف اإلجراءات، والرسعة يف إصدار  معاجلة أوجه 
من  أيًضا  نريد  اخلارج،  إىل  أموالنا  من  كثري  هجرة  سببت  التي  البريوقراطية  وإلغاء 
الشباب السعودي أن يعمل يف القطاعني التجاري والصناعي، وأال يعترب الوظيفة هي 
الدخل الوحيد؛ فإنه بحكم التجربة فإن سوقنا عامرة بجميع أنواع الفرص واملجاالت 
جماالت  أمامه  يفتح  سوف  قطاع  أي  إىل  دخوله  وجمرد  تنوعاهتا،  بمختلف  التجارية 
عديدة ... أعتقد جازًما أنه أحق هبا من غريه، كام كنت أمتنى أن يسمح ملوظفي الدولة 
فه جيعله  بمامرسة التجارة، خصوًصا أنه توجد طاقات عالية الكفاءة والقدرة، ولكنَّ ختوُّ
حيجم عن ذلك، ولو حسبنا مقدار األموال التي خترج من بالدنا - وهي باملليارات من 

الرياالت - لكان ذلك كافًيا أن نجعلها يف أبنائنا.
وإنه - بإذن اهلل - لن يكون هناك تأثري يف واجبات الوظيفة وأدائها، ويؤيد ذلك أن 
الدولة - حفظها اهلل - تتجه إىل إعادة هيكلة معظم الوزارات، مع سعيها نحو ختصيص 

العديد من القطاعات احلكومية.
حفظ اهلل بالدنا من كل مكروه، وأعاننا عىل تأدية بعض من أفضال هذا الوطن علينا 

مجيًعا!
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رسالة إلى المجالس البلدية

الدولة - أعزها اهلل وحفظها من كل مكروه - تريد اخلري لشعبها، وتريد أن  هذه 
حتافظ عىل ما منَّ به - سبحانه وتعاىل - من معطيات ال حتىص وال تعد، وعندما يصدر 
تشكيل املجالس البلدية يف املدن واهلجر والبحر إنام يكون ذلك ألجل أن يشارك املواطن 
يف صنع القرار، وإيامًنا من الدولة بأن هذه املرشوعات واخلدمات ما ُعملت إال ألجله، 
وهنا يربز دوره، وهو الدور املسؤول عن اإلنجاز واحلفاظ عليه، وما أعضاء املجالس 
البلدية إال ممثلني للعني الساهرة عىل هذه اإلنجازات؛ لذا فإن املسؤولية واألمانة كبرية 

ا، وهم بإذن اهلل أهل هلا. جدًّ
ولنا وقفات أمام هذا القرار الوطني املهم:

األمانة،  هبذه  للقيام  أهل  األعضاء  هؤالء  ألن  تمَّ  إنام  التعيني  أو  االنتخاب  1-إن 
فهي تكليف سوف يسأل كل فرد عام أداه وعمله، وسوف تبقى مجيع أعامله ذكرى له 
بقيت ذكراهم خالدة  بلدية  بلديات وأعضاء جمالس  ولذريته وأهله، فكم من رؤساء 
يف أذهان املواطنني، وبمجرد ذكرهم إما أن يشكروا وإما أن يرتحم عليهم، فنرجو اهلل 

العيل القدير أن تكونوا مثل هذا الصنف من الناس.

صحيفة اليوم
1426/11/21 هـ
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طلبات  يف  داعاًم  بل  للبلديات،  ومساعًدا  سنًدا  تكونوا  أن  منكم  تتوقع  2-الدولة 
ومتابعة  األخطاء،  تصيُّد  ها  مهُّ املجالس  أن  البعض  يفهم  وال  املسؤولني،  أمام  البلدية 
نرى  أن  نتمنى  املواطنني،  كافة  خيدم  بام  وتعديلها  األخطاء  تصحيح  بمقدار  اآلخرين 
التعاون والتآزر بني املجالس والبلديات، بحيث يكون هناك تكامل يف الرؤية ووضوح 

يف التعامل واملكاتبات.
3-املواطن هيمه أداء اخلدمة املعهودة، وهي املاء، والكهرباء، واألسفلت، واملدرسة، 
واملستشفى؛ فهذا أقىص ما يريده؛ لذا فإن تطلعاته وأهدافه التي يريد حتقيقها مجيًعا تدور 
هذه  عىل  املجالس  إنجازات  يف  الرتكيز  يكون  أن  فنرجو  اخلدمات،  هذه  توفري  حول 
أعامله  املجلس  يبعد  أال  بمعنى   ... لتنفيذها  الالزمة  املبالغ  تدبري  وكيفية  اخلدمات، 

وإنجازاته عن هذه األهداف.
4-نتمنى أن يسود التعاون بني أعضاء املجلس الواحد، وأن تكون كلمتهم واحدة، 
هذه  حتقيق  ملقدار  جلسة  كل  يف  وينظر  والسنوية،  السنوية  نصف  أهدافهم  د  حتدَّ وأن 
األهداف، أال تضيع اجللسات يف مناقشات بعيدة عن األهداف املحددة، خصوًصا أن 
تكون يف  فلعلها  التأسيس،  فرتة  وبالذات يف  كافية،  أهنا  أعتقد  اجللسات شهرية، وال 
أول فرتة ثالثة األشهر األوىل ثالث جلسات أسبوعية، وحتى تكون االنطالقة قوية 
واملعلومات واضحة، وبمقدار ما تكون أمانة املجلس قوية فإن املعطيات سوف تكون 

َوْفق األهداف املطلوبة.
املراد  للمشاريع  أو  املنفذة،  للمشاريع  األعضاء  من  امليدانية  الزيارات  أمجل  5-ما 
تنفيذها، أو للمشاريع التي تطلب حديًثا، وأن تكون هذه الزيارات مفاجئة ويف أوقات 
خمتلفة، وأن تبعد عن البهرجة واإلعالم، وأن تشرتك فيها البلديات أو حتاط علاًم هبا! 
املجالس وجمموعة من  ربع سنوي بني أعضاء  اجتامع  يكون هناك  أن  ما أمجل  كذلك 
املجلس  إنجازات  تعرض  وكذلك  واحتياجاهتم،  آراؤهم  ُتسمع  بحيث  املواطنني، 
املواطن واملجلس والبلدية، وسوف  العمل سوف يوِجد رابطة قوية بني  عليهم! هذا 
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للمواطن هبذا  املشكالت يف مهدها، ويوِجد االرتياح والطمأنينة  يقيض عىل كثري من 
االهتامم من قبل حكومته.

6-ألن طبيعة أعامل املجلس فنية - بمعنى أن معظم التقارير سوف يكون طابعها 
فنيًّا - فهي بحاجة إىل التعاون مع املكاتب االستشارية وكذلك اجلامعات ودور اخلربة، 
ولن يقلل ذلك من دور البلديات، بل سوف يكون داعاًم لتوجهها نحو اختيار األنسب 

واألفضل، سواء يف التصاميم الفنية أو دراسات اجلدوى االقتصادية.
ص إحدى  ا بإنجازاته، وأن ختصَّ م تقريًرا شهريًّ 7-أخرًيا؛ أمتنَّى من كل عضو أن يقدِّ
اجللسات لتقييم عمل كل عضو؛ فنحن ال نريد املجامالت، أو التسويف، أو انشغال 

أحد األعضاء عن املجلس، أو اعتبار هذا املجلس أحد املنابر اإلعالمية له.
أمام  ثم  الدولة،  أمام  ثم   - وتعاىل  سبحانه   - اهلل  أمام  وأمانة  مسؤولية  أمام  أنتم 

املواطن، وعليكم تتعلق آمال كثرية.
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رسالة إلى أعضاء الغرف التجارية

ال ُنريد اخلوض يف مقدار إنجازات أعضاء الغرف السابقني؛ فهذه ليست من شأننا 
أو حتى قدرتنا نحن وغرينا عىل تقييم إنجازاهتم، 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:
ة إىل الكفاءات القادرة عىل العطاء، والتي تضع األولوية  1- وطننا يف حاجة ماسَّ
ظل  يف  وانتقاًء  فهاًم  أكثر  أصبحوا  الغرف  منسويب  أن  خصوًصا  العامة،  للمنفعة 

االتصاالت الرسيعة وفتح النوافذ عىل مجيع املعطيات.
هذا  العاملية،  التجارة  ملنظمة  بانضاممها  مهم،  دويل  حدث  عىل  ُمقِدمة  بالدنا   -2
بل  السعودي،  والتاجر  املقاول  خدمة  يف  الغرف  أعضاء  دور  أمهية  من  َيزيد  احلدث 
سوف جيعل عمل األعضاء أكثر صعوبة ومسؤولية ... فمعظم املؤسسات الوطنية مل 
إجرائية  أمور  حتصل  فلربام  وإجياًبا،  سلًبا  تأثريه  ومدى  االنضامم  هذا  نتائج  تستوعب 
ل أعضاء الغرف نتائج هذه السلبيات. تؤثِّر عىل منسويب الغرف؛ مما - كام أرشت - حُيَمِّ
ما  وبالذات  الغرف،  منسويب  طلبات  يف  ينظروا  أن  اجلدد  األعضاء  من  أمتنى   -3
وخصوًصا  حتقيقها،  وحماولة  دراستها  تعاد  وأن  السابقة،  املجالس  يف  منها  ق  يتحقَّ مل 

صحيفة اليوم
1426/11/25 هـ
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وهتيئة  االستثامرية  الفرص  وتعطيها  الصغرية  املؤسسات  مستوى  من  ترفع  التي  تلك 
شاملة،  هنضة  عىل  مقبلة   - اهلل  بحمد   - بالدنا  أن  خصوًصا  العتامدها،  اإلمكانيات 
سواء البرتوكيامئية أو املنتجات البرتولية وأعامهلا، أو يف قطاع السياحة واالستثامر، هناك 
الكثري من وسائل املعرفة واالتصال قد تنقص هؤالء املستثمرين الصغار، وهم بحاجة 

ح هلم الطرق السليمة والصحيحة للعمل التِّجاري. مستمرة إىل من يوضِّ
4- نتمنَّى من أعضاء الغرف اجلدد أن يبتعدوا عن استخدام الغرف ألجل املصالح 
التي تؤخذ  لزيادة استثامراهتم؛ فهذه من األشياء  الغرف جمااًل  اعتبار هذه  أو  الفردية، 
تتحقق،  التي  اإلنجازات  ببعض  قد يذهب  استياًء  الغرف، وسبَّبت  غالًبا عىل أعضاء 
إىل جانب أن بعض األعضاء استخدم الغرف منرًبا إعالميًّا ال ختلو صحفنا من أخباره 

اليومية.
د دائاًم السؤال: أين تذهب إيرادات الغرف؟ وملاذا تزداد املرصوفات وبدون  5- يرتدَّ
نتائج ذات نفع عام ...؟ لذا نتمنَّى أن يالحظ ذلك أعضاء الغرف اجلدد، وأن حتدد طرق 
الرصف 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 
ح مسارات بالدنا، والطرق الصحيحة  تنفق يف أبحاث اقتصادية وجتارية وإدارية توضِّ
التي  والتوقعات،  األبحاث  هذه  مثل  ينقصنا  ألنه  االقتصاد؛  دفة  توجيه  يف  والسليمة 
قد تقوم هبا جهات ختدم مصاحلها اخلاصة قبل غريها، بخالف الغرف التجارية ذات 
أو  اإلنرتنت  مواقع  املعرفة، سواء عىل  أبواب  اإلنفاق يف  توجيه  العام، وكذلك  النفع 
يف املجالت والنرشات التي تصدرها الغرف، بحيث خترج جمالهتا املوجودة اآلن عن 
بمعنى  جدوى،  ذات  ليست  بمواضيع  الفراغات  ملء  أو  املتفرد  اإلعالمي  الطابع 
التعاقد مع بيوت خربة يف األعامل التجارية، وكذلك اقتصاديني وأساتذة جامعات هلم 
دور يف رفع مستوى الثقافة االقتصادية والتجارية؛ ألن هذه املجالت هي الصورة عن 

هذه الغرف.
د،  6- املالحظ أن األقسام اإلدارية يف الغرف قد تأقلمت عىل هنج تقليدي غري متجدِّ
بل إن بعضهم قد وقف عند حد معني يف التطوير والتحديث، نتمنى - كام حيدث تغيري 
التدريب  الفرصة يف  يعطوا  أن  أو  الغرف،  تغيري يف موظفي  أن حيدث   - األعضاء  يف 
َدفَّة  يمثِّلون  النهاية  يف  فهم  والتجديد،  والتقنية  املعرفة  يف  سابقة  غرف  لدى  واإلدارة 
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العمل يف هذه الغرف، ومهام جتددت جمالس اإلدارة فإن كل يشء يبقى كام كان، ما دام 
املوظفون مل يتجددوا أو يتدربوا أو حيصل بينهم تنقالت وإدخال عنارص جديدة.

7- هل تشاركني الرأي أن غرفنا احلالية ال خترج عن كوهنا )ختم وتصديق، ودفع 
مقابل البصمة(؟ وهذه الصفة ال تزال - وأعتقد أهنا سوف تستمر - صفة لغرفنا ما 
ر اإلنجاز  دام فيها )ادفع(، مع أن هذا اإلجراء أصبح يف وقتنا احلارض جمرد روتني يؤخِّ
التاجر وعىل رسعة  لعدم جدواه ورضره عىل  متاًما؛  إلغاؤه  بل  ويمكن االستغناء عنه 

إنجاز معامالته.
كذلك ألن التاجر منتِسب للغرفة التجارية ويلزم بدفع مبلغ مقابل ذلك، فأعتقد أن 
عىل الغرف واجَب تأديِة املقابل الذي يدفعه املنتِسب بشكل يناسب مقدار هذا املبلغ، 
وهو لألسف شبه مفقود يف أعامل الغرف ومعطياهتا، مع رجاء أال يكون هدف األعضاء 
حتقيق إيرادات الغرف - وبأي وسيلة كانت - دون الرتكيز عىل البدائل والفوائد جلميع 

املنتسبني.
هذه  إن  التجربة  خالل  فمن  املتعددة،  اللجان  عىل  يقوم  العمل  معظم  وألن   -8
املكتبية ألعامهلم، مع  الوسائل  بمعنى هتيئة  واملعنوي،  املادي  الدعم  إىل  اللجان حتتاج 
إعطائهم الصالحية ملزيد من اإلنتاج؛ ألنه من املالحظ أن هذه اللجان صورية ال ختدم 
وفق ما هو من مسؤولياهتا، بل قد ينشأ بينها وبني إدارات الغرفة وأعضائها خالفات 
توِجد نوًعا من اإلحباط لدى هذه اللجان، وعىل األعضاء اجلدد تقييم إنجازات اللجان 
السابقة، مع أنه ليس من الرضوري أن يدخل يف هذه اللجان أعضاء من جملس اإلدارة، 

ومن خالل التجربة أيًضا اتَّضح يل فشل هذا اإلجراء لعدة أسباب.
تسهياًل  وذلك  جديدة؛  فروًعا  تفتح  أن  اجلديدة  املجالس  من  نتمنَّى  أخرًيا   -*
من  أفضل  وصالحياهتا  الغرف  خدمات  توزيع  أن  اتضح  وألنه  للمواطنني،  وتيسرًيا 
تكديسها يف اإلدارة العامة، خصوًصا أن هذه اخلدمات مدفوعة مقدًما ومن حق كل 

مواطن احلصول عليها بشكل ميرس وقريب.
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نحن ... ثم نحن ... ثم نحن ...

ما  وفق  األدراج،  مصريه  يكون  لن  اخلامس  الوطني  اللقاء  أن  نقرأ  أن  مجيل  يشء 
ف منه يف مقاالت سابقة، خصوًصا أنه عندما تكثر التوصيات ختتلط األمور،  كنت أختوَّ
وال  حياتنا،  يف  موضوع  ألي  األمهية  تقل  وهكذا  تغيب،  أو  تضيع  األولويات  إن  بل 
 ...  ... نحن  عنوان  اخرتت  وعندما  ملموسة.  نتائج  له  تكون  أن  أو  ل  ُيفعَّ أن  يمكن 
إلخ، فإن اآلخر يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا؛ فهو يعرفنا بسبعة ماليني أجنبي يزيدون 
بمقدار  باملاليني، ويعرفنا  بالقادمني للحج والعمرة وهم  يوم، ويعرفنا  وينقصون كلَّ 
اهلاربني من حر الصيف من بني جلدتنا وهم باملاليني، ويعرفنا أكثر عندما يزداد سعر 

برميل البرتول، ويعرفنا باألحداث الدامية بعد 11 سبتمرب.
ت عليه اتفاقات منظمة  وسوف يعرفنا أكثر وأكثر بعد قدومه إىل بالدنا حسبام نصَّ
التجارة العاملية؛ فهو يعرفنا من احتالله بالدنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان، وهو 
ُأِكَل الثور األبيض«، ويا  يطبق املثل العريب الذي فهمه أكثر مما فهمناه: »ُأكلُت عندما 
يف  الثريان  جنون  وأصاهبا  الثريان،  باقي  ُأِكلْت  فقد  فقط!  األبيض  عىل  تتوقف  ليتها 

ختبُّطها وأعامهلا.
وإن كنتم تريدون مصداقية ما أقوله، فإن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لدهيام 

اجلواب الشايف والكايف عن كل صغرية وكبرية يف بالد العرب واملسلمني.

صحيفة الجزيرة
1426/12/5هـ
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وإىل هنا نكتفي باآلخر؛ فهو قد شمل مجيع النواحي السياسية واالقتصادية والدينية 
واالجتامعية ... )أتريدون أكثر من ذلك؟(.

كنا من قبل ال نعطي أمهية ملسألة املذاهب واختالفاهتا؛ فلسنا نعرف تعصًبا وتشدًدا 
وتكفرًيا، وال نعرف إن كان سلفيًّا أو وهابيًّا أو ليرباليًّا أو علامنيًّا أو صوفيًّا أو شيعيًّا أو 

... أو .. ... إلخ.
علَّمتنا التجارب )احفر البري يزداد ورده، فرد عليه صاحبه: اردم البري يقل ورده(.

أعتقد جازًما أنه ليس من صاحلنا أن نثري هذه التسميات؛ ليس من صاحلنا أن نعطي 
جمااًل لألعناق املشبوهة أن ترفع أعناقها بحجة الدفاع عن املرأة أو األقليات، أو مثل 
وْليعلم  والتسامح،  بااللتقاء  عليه  اهلل  َمنَّ  ملجتمٍع  املألوفة  وغري  املستغلة  األلفاظ  هذه 
اجلميع أن املجتمع السعودي ال يمكن أن نعامله كبقية املجتمعات؛ فهو جمتمع متديِّن 
ومؤمن بتقاليده وأعرافه، وتربطه بحكومته - التي تطبق رشع اهلل - رابطة ال يمكن أن 
تؤثِّر عليها أي نزعات مهام كان مصدرها، هذه بالد احلرمني الرشيفني؛ أرض الرسالة 
النبوية، والدولة الوحيدة التي تطبِّق ما ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله  والبلد الوحيد 
الذي ال يؤمن بالقوانني الوضعية، البلد الوحيد الذي - بفضل اهلل - مل يدخله مستعمر 

ومل ُتفرض عليه قوانني الغري.
بات ما أنزل اهلل هبا من  هذه الدرر الغالية والثمينة ال نريد أن ُتثار أمامها أسامء وحتزُّ
واهلدوء  الطمأنينة  نريد   ... فنحن  السابق؛  عهدنا  مثل  دعونا  الناس  أهيا  ويا  سلطان. 
والديمقراطية  احلرية  تدعي  التي  للمجتمعات  حيصل  ما  ويكفينا  العيش،  وسالمة 
والتحزبات، يكفينا ما هبا من ويالت وحروب وفقر ودمار ... هيمني وهيمك مستقبل 

أوالدنا.
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معوقات تنفيذ المشاريع

َه برسعة تنفيذ املرشوعات، ويف اعتقادي أن هذا التوجيه  خادم احلرمني الرشيفني وجَّ
ن أموًرا عديدة لعل بعضها: الكريم يتضمَّ

األساسية  اخلدمات  وتنفيذ  تقديم  إىل  ماسة  حاجة  هناك  بأن  القيادة  1-إحساس 
-وهي احلد األعىل يف نظر املواطن - مثل املدرسة، واملستوصف، والطريق، واإلنارة، 
واملاء، والكهرباء. أما يف نظر القيادة فهي احلد األدنى؛ ألن التطلعات للمزيد من أوجه 

العطاء يف بلد اخلري والنامء.
2-إحساس القيادة بأن هناك رصًدا تارخييًّا ألسلوب تنفيذ املرشوعات؛ فهو يريد أن 
خيرج من نمط التأخري والتسويف وتسبيب األسباب )واليل ما خيلص اليوم ... خيلص 
بكرة(، بمعنى أن هذا األسلوب جيب أن يتوقف، ويكون هناك حماسبة عىل أي تقصري.
عليها  جيب  واالقتصادية  املالية  لألنظمة  عة  املرشِّ اجلهات  بأن  القيادة  3-إحساس 
إعادة موازينها، وغربلة أنظمتها، بمعنى أنه مطلوب غربلة نظام املشرتيات واملناقصات 
احلكومية وما يلحق به من أنظمة وتعليامت، والتي جاوزت أضعاف عدد مواد النظام 
نفسه، وأمهها عدم التقيد بأقل األسعار يف املناقصات، وعدم تأخري دفع املستخلصات، 
حساب  عىل  الوسادة(  كربت  التي  اجلهات  )هذه  أخرى،  بجهات  تقييدها  وعدم 

مستخلصات املقاولني، وعىل حساب تأخري اإلنجاز، وبحجة أن النظام حيميها.

صحيفة اليوم
1426/12/6 هـ
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كانت  مهام  يطبق  سوف  واالقتصادي  املايل  اإلصالح  بأن  القيادة  4-إحساس 
التأثريات عىل اآلخرين، وعىل اجلميع إصالح أنفسهم قبل أن ُيفرض عليهم ذلك.

النفع العام  القيادة بأن ما توفِّر من سيولة وختصصها للمشاريع ذات  5-إحساس 
حتتاج إىل إعادة هيكلة لطرق ختصيصها، ووضع أولويات التنفيذ للبنية التحتية، وهناك 
توجه نحو هذا اهلدف؛ لالستفادة مما هو قادم بشكل يكفل حتقيق متطلبات املواطنني، 

وحتقيق خطط القيادة العليا نحو رفاهية املواطن، وأنه اهلدف األول هلا.
أن  الرقابية  اجلهات  عىل  وأن  حياسب،  سوف  مقرص  كل  بأن  القيادة  إحساس   -6
تؤدي دورها املطلوب، بل قد تكون هي عرضة للمساءلة يف حالة تأخر التنفيذ وتأخر 
تنفيذ  بدايات  يف  الدولة  تطلعات  وحتقيق  الرقابة  تكون  أن  جيب  أنه  عىل  الرصف، 

ذ. املرشوعات، وليس كام هو حاصل أن تكون الرقابة بعَد الرصف وانتهاء املنفِّ
انتهاء  بمعنى  الوطن،  يف  تبقى  أن  جيب  الوطنية  األموال  بأن  القيادة  7-إحساس 
واملنافع،  التخصصات  خمتلفة  رشكات  بإنشاء  والسامح  اإلجراءات،  يف  البريوقراطية 
البطالة، وإجياد فرص  القضاء عىل  أن يكون عائدها إجيابيًّا يف  وأن هذه األموال جيب 
لالستثامر  األجنبية  الرشكات  وجلب  وتنوعها،  الوطنية  االستثامرات  وتعدد  العمل، 
القيادة. حقيقة هناك  والسيايس هو هدف  االقتصادي واالجتامعي  فاألمن  بالدنا،  يف 
لعلنا مجيًعا نعي هذا   ... العديد من االستنباطات من توجيه خادم احلرمني الرشيفني 

الدرس، ونحقق مًعا هذه األهداف.
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المعجل ... والغياب المر

للمتوىف  والدعاء  واالحتساب  الصرب  إال  لنا  وما  منه،  مفر  ال  وقدره  اهلل  قضاء 
باملغفرة، وأن ُيلِهم أهله الصرب والسلوان، وشيخنا سعد بن حممد املعجل من الرجال 
القالئل يف هذا الزمان، وفقده بعد هذا اإلنجاز الذي استمر ما يزيد عىل ستني سنة ُيَعدُّ 
ن قاعدة اقتصادية وخربة مالية ومشاركة اجتامعية عىل مستوى  أمًرا صعًبا؛ فهو  كوَّ

الوطن واخلليج والعامل العريب.
كان يف املنطقة الرشقية يف مقدمة رجال االقتصاد واملال، وبخربته أفاد الوطن، حتى 
إنه ترأس الغرفة التجارية لعرشات السنني ... بل إنه  املؤسس والباين هلذا الرصح 
وصلت  ملا  التجارية  الغرفة  لتصل  ووقته  وماله  جهده  بذل  لقد   ... الكبري  التجاري 
هادًئا  كان  األمور.  ملجريات  الفاهم  االقتصادي  الرجل  جتد  فإنك  حتادثه  عندما  إليه، 
بتواضعه  حترتمه  فإنك   - ذلك  حيدث  ما  ونادًرا   - معه  اختلفت  إذا  حتى  حمادثته،  يف 

وحرصه الشديد عىل مصلحة وطنه.
ب أبناء  مل يبخل بامله يف أوجه اخلري، وكان حريًصا أشد احلرص عىل أن يتعلَّم ويتدرَّ

ع كل علم جديد ينفع البالد. هذا الوطن؛ فأنشأ املراكز العلمية، وشجَّ
إنشاء  يف  العديدة  املسامهات  فله  الصحية،  األوجه  يف  البذل  عىل  حريًصا  وكان 

املستشفيات وبذل املال يف التربعات لصالح املرىض وبناء املستشفيات.

صحيفة اليوم
1426/12/22 هـ
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ي فيه البالد كافة، إن ما كان يتحىل به  من حسن األخالق،  حقيقة؛ إن فقده نعزِّ
أبناء  ورجاحة العقل، وحمبته لوطنه، وحمبته ملساعدة املحتاجني، كل هذا وغريه جعل 
هذا البلد حيرتمونه ويقدرون له ذلك، حتى أصبح رمًزا من رموز هذا الوطن الغايل ... 
عزاؤنا ألم فهد - هذه الوالدة الكريمة – وألبنائها، وبناهتا، وألبناء أخيه عبدالعزيز، 

وملحبيه، وألرسة املعجل يف كافة أنحاء اململكة واخلليج.
ونقول هلم: إن رحل الشيخ سعد بجسده فإن ذكراه ستبقى يف أفعاله وما قدمه من 

أعامل اخلري والعطاء.
الكريم،  الرجل  حياة  يسجلوا  أن  أبنائه  إىل  رجاء  املحزنة  املناسبة  هذه  يف  ولنا 

م هذا الرجل بإطالق اسمه عىل أحد الشوارع املهمة. وللمسؤولني أن يكرَّ
ين. مجوع من املعزِّ
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التعليم الفني بين ... ال ... ونعم

يف  جلسات  ثالث  من  ألكثر  استمر  ا  حادًّ جداًل  هناك  أن  صحفنا  إحدى  نرشت 
جملس الشورى.

كنت أعتقد أن هذه األمهية وهذا اجلدل سوف يوجدان لنا حالًّ ملشكلة العاطلني عن 
العمل، أو حالًّ ملشكلة تعريف الفقر، أو حالًّ للمساكن الشعبية.

املهم، كل هذه اجللسات والنقاشات احلادة ملجرد تغيري اسم  أو ...  أو ...  أو ... 
»املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني« إىل »املؤسسة العامة للتدريب التقني 
واملهني«. يف اعتقادي أن اخلسارة املادية يف هذه اجللسات وضياع الوقت لن يقال عن 
يديل  أن  أراد  ملن  مفتوح  الباب  أن  دام  ما  املطبوعات، وعىل كل حال  تغيري  مصاريف 
التسمية كاملة؟ وهي  الدلو فارًغا(، فلامذا ال نلغي هذه  بدلوه )اخلوف أن يكون هذا 

فرصة لعدة أسباب:
1- فصل هذه املؤسسة عن وزارة العمل، ولعل هذا الفصل ُيذهب عقدهتا وَيفكُّ 

أرسها.
القطاع  القطاع احلكومي، خصوًصا أن مهمتها ختريج فنيني للعمل يف  2- فصلها عن 
اخلاص، وتكوينها بحيث تالئم احتياجات السوق املحيل، وخاصة أننا مقبلون عىل ختصيص 

معظم القطاعات احلكومية واحتياج السوق بعد انضاممنا إىل منظمة التجارة العاملية.

صحيفة اليوم
1426/12/27 هـ
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وزارة  إىل  تضم  ال  فلامذا  وتدريب،  تعليم  هي  التسمية  أن  دام  ما  آخر:  ورأي   -3
الرتبية والتعليم، بحيث تلتزم وزارة الرتبية والتعليم بتخصصات علمية وفق احتياج 
السوق، وليس كام هو حاصل من ختريج شباب دون علم يستفاد منه؟ وهذا يفتح جمااًل 

أوسع لشبابنا منذ صغرهم لالنخراط يف األمور املهنية والفنية.
التقنية،  4- والرأي اآلخر: ملاذا ال تتحول هذه املؤسسة إىل جامعة وطنية للعلوم 
املناسبة  بالتخصصات  أيًضا  الوزارة  تلتزم هذه  العايل بحيث  التعليم  وتضم إىل وزارة 

الحتياج السوق؟
العمل،  وزارة  عن  وفصلها  املؤسسة،  هذه  ختصيص  وهو  اآلخر،  الرأي  أما   -5
وإعطاؤها االستقاللية التامة، ودعمها بزيادة رسوم التأشريات والدعم احلكومي، فهو 

بعيد االحتامل؛ لعدم موافقته لكثري من الوزارات.
قد  والتأهيل،  للتدريب  عليا  هيئة  إىل  وحتويلها  هلا  البرشية  املوارد  صندوق  وضم 
يكون استدراًكا ملا فات علينا من تدريب وتأهيل أبنائنا، وإجياد جهة مستقلة وصاحبة 

قرار وهلا قدراهتا املالية والفنية.
أخرًيا؛ يقولون إذا أردت تغيري اسم أحد أبنائك أو بناتك فام عليك إال أن تذبح كبًشا 
وتصنع وليمة ألصدقائك، وأنا مستعد أن أذبح بكل حرف يتم تغيريه كبًشا يأكله أبناؤنا 

بون. املتدرِّ
واهلل املوفق.
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إن شانئك هو األبتر

تشقى بعض األمم بفعل أهلها، وعدم احرتامهم لألديان واألخالق، فليس هناك 
مانع لدهيم أن ُتسبَّ األديان ورسل اهلل، بل إن بعضهم ال هيمه إال الغاية مهام كانت 
التي - بحمد اهلل -  الدانامرك،  الوسيلة رخيصة وقذرة، مثلام فعلت هذه الرشذمة يف 

ن يف نفوسهم هلذا الدين ورسوله وأهله. كشفت للمسلمني سوء النية والكره املتمكِّ
ود عن رسول اهلل  ال نساوم عليه أحًدا، ونفديه بأرواحنا ...  وإن كان كفاحنا والذَّ
ولكن شاءت مشيئة اهلل - سبحانه وتعاىل - أن تكشف للعامل بأرسه عن ضعف وهوان 
احليوانات،  أفعاهلا مع  فتساوت يف  أو عرف،  دين  يردعها  التي ال  الكافرة،  الفئة  هذه 

ألجل أن يظهر زيغ هؤالء األنجاس وبطالهنم.
وما هذه املقاطعة ملنتجات هذا البلد، وطلب سفرينا منه إال مؤرشات عىل أن بالدنا 
- بحمد اهلل - القائمة عىل هذا الدين واحلامية له، ولن يضري السحاب نباح الكالب، 
يسب  عندما  يستبرشون  املسلمون  كان  كام  األمة،  هلذه  النرص  عالئم  من  ذلك  إن  بل 
رسول اهلل بالفتح املبني، واهلل - سبحانه وتعاىل - كفيل باالنتقام منهم وممن يتجرأ عىل 
رسول اهلل  وعقوبته سبحانه كفيلة بأن ُتظهر هلؤالء وغريهم أن دين اهلل هو احلق، 

وأن رسوله  هو رسول للبرشية كافة.

صحيفة اليوم
1427/1/9 هـ
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وما  بمصلحتها  ومعرفة  اًل  تعقُّ أكثر  تكون  أن  الدانامركية  احلكومة  من  نتوقع  وكنا 
سوف يلحق هبا من أرضار ال طاقة هلا هبا.

ولكن الكفر وأهله ملة واحدة، بل إن ذلك يكشف ختبط سياسة هذه الدولة، سواء 
األعراف  ومعارضتها  اخلارجية  سياستها  يف  أو  الرأي  حرية  يف  الداخلية  سياستها  يف 
دنا مع أي حدث  الدولية وهيئة األمم املتحدة يف عدم التعدي عىل األديان ... لقد تعوَّ
له إىل فائدة تعود بالعزة والنرص لرسول اهلل وهلذا الدين، وما نراه اليوم  حيصل لنا أن نحوِّ
من نرصة لرسول اهلل، وتالحم بني املسلمني، جعل حتى بعض املتهاونني من املسلمني 
يرجعون لنرصة رسوهلم، وتأخذهم يف ذلك املحبة والوالء مهام كانت الُفرقة أو البعد، 
ل له نفسه أن يعتدي عىل  كذلك فإن هذه احلادثة ونتائجها سوف تكون رادًعا ملن تسوِّ

ر الوحيد من ذلك. رسول اهلل أو عىل ديننا ألنه املترضِّ
تعاليم  الداخل واخلارج من بث  املسلمني يف  أبناء  نت  مكَّ احلادثة  فإن هذه  كذلك 
عىل  املواقع  هي  وها  الكتب،  هي  فها   ... عموًما  البرشية  دين  وأنه  وسامحته،  ديننا 
اإلنرتنت والقنوات الفضائية تبنيِّ للعامل أمجع سامحة ديننا وعمومية رسالة رسولنا - 
عليه الصالة والسالم - وها أنت بعد وفاتك وانتقالك إىل الرفيق األعىل تبقى املنترص 
الدين وأهله، ما أكثر أفضالك علينا يا رسول اهلل! فداك  األول واحلامي بعد اهلل هلذا 
نفيس وأيب وأمي، وبارك اهلل يف حكومتنا الرشيدة عىل ما قامت به من إجراءات لتأديب 

هؤالء، وإعطاء درس لآلخرين.
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ما أكثر الصناديق حين تعدها ... ولكنها..

من  اهلائل  الكمَّ  تذكرت   - صحفنا!  يف  أكثرها  وما   - صندوق  كلمة  قرأت  كلام 
صناديق )التجوري( التي ال تفتح إال لتخزين األموال ... ونادًرا ما تفتح إلخراجها. 

تذكرت كلمة )صندقة( التي ال ختلو منها بعض قرانا وهجرنا.
تذكرت كلمة صندوق املوارد البرشية، الذي كثرت فلوسه وال يعرف كيف ينفقها. 
تذكرت كلمة صناديق املدارس من أجل مجع تربعات لصيانة املكيفات ودورات املياه. 
استثامر  له من حيسن  اهلل  يقيِّض  أن  التقاعد، ومتنيت  تذكرت كلمة صندوق معاشات 
أمواله اهلائلة؛ لتفيض باخلري عىل املحتاجني من املتقاعدين واملتقاعدات، األحياء منهم 
إنك  حتى  والعقم،  العقر  أصابه  الذي  العقاري  الصندوق  كلمة  تذكرت  واألموات. 
حتتاج لعرشات السنني ليصل دورك يف قرض، سوف تقف عن تكملة بناء منزلك إن مل 
تقرتض وترتاكم عليك الديون. ومع ذلك فهو يالحقك بطلب التسديد، وقد يمنعك 
د له، وسوف جتد يوًما من األيام أن راتبك )طار نصفه( من أجل  من السفر إن مل تسدِّ

التسديد للصندوق.
اجلهات  بعض  لدى  معلًقا  نجده  الذي  االقرتاحات،  صندوق  كلمة  تذكرت 

احلكومية، الذي غطته األتربة من طول فرتة إغالقه.
الصناديق - أقصد صندوق  أبو  الفقر( - فهو  وأخرًيا - وليس آخًرا - )صندوق 

صحيفة اليوم
1427/1/14 هـ 
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لدينا  املسؤولني  بعض  لدى  الفقر  لكلمة  تعريف  إىل  الوصول  وعدم  الفقر،  معاجلة 
ف حسب  د هلا، فكل يعرِّ رين بكلمة تعريف اإلرهاب، التي مل ُيتََّفق عىل تعريف حمدَّ يذكِّ
ما يناسب وضعه، فهل يعقل أننا حتى تارخيه ونحن نبحث عن تعريف لكلمة الفقر ... 

وهل يعقل أننا نستعني بخرباء أجانب ليعرفونا بتحديد معنى كلمة الفقر؟
وهل يعقل أننا نحتاج إىل مكاتب استشارية وخربات أجنبية ومنظرين وخرباء اجتامع؛ 
بني  )نراوح(  ونحن  سنتان  لنا  بالدنا؟  يف  الفقر  معاجلة  أسلوب  عن  دراسة  لنا  ليضعوا 
التعريف والدراسة ... والفقري يزداد فقًرا والغني يزداد هرًبا بأمواله للخارج، حتى ضاقت 

البنوك املحلية واألجنبية بأموالنا، وأصبحت تضع الرشوط القاسية والفوائد التي تراها.
وتزداد  اجلريمة  نسبة  تزداد  زيادهتا  ومع  يوم،  بعد  يوًما  تتفاقم  مشكلة  أمام  إننا 
الُفرقة واالختالف، حتى أصبح بعضنا ال يأبه بزيادة أسعار البرتول أو نقصها ما دام 

الوضع مل يتغري.
اآلراء؟  وإبداء  الدراسة واللجان  الطويل يف  الوقت  تأخذ هذا  اهلامة  أمورنا  وملاذا 
التوجهات الوطنية بتشكيل جلان ال حرص هلا؟  وملاذا نريد أو نرصُّ عىل قتل مثل هذه 
وملاذا نلجأ إىل تعريفات وتسميات من اخلارج ...؟ أليس يف كتاب اهلل ما يكفي لتعريف 

الفقر ...؟ أليس أول الثامنية املستحقني للزكاة هم الفقراء؟
هل تريد وزارة الشؤون االجتامعية أن نضع هلا قوائم بأسامء الفقراء، الذين ال جيدون 
قوت يومهم، وال يستطيعون تسديد إجيارات منازهلم، أو حتى دفع قيمة األدوية؟ أليس 
من احلكمة أن نحدد الفقري يف بلد يعترب أكرب منتج للبرتول بأنه: الذي ال يملك منزاًل 
أن  نريد  املواطنني؟ هل  بقية  مثل  أبناءه  يعالج  أن  يستطيع  وال زوجة وال سيارة، وال 
د مستوى الفقر بمقدار املبلغ التافه والبسيط الذي تدفعه وزارة الضامن لكل حمتاج،  نحدِّ

وهذا املبلغ ال يكفي وجبة واحدة؟
إن األمور التي هلا ما هلا من آثار عىل الوطن، وعىل األمن، وعىل حتقيق أدنى حد من 
املعيشة الرشيفة لكل مواطن جيب أال نتهاون هبا، أو أن هُنملها بحجة الدراسة واللجان، 
وهي مسؤولية أعتقد أن املحاسبة يف التقصري فيها جيب أن تؤخذ بعني االعتبار. أخرًيا 

أال توافقني الرأي يف قول الشاعر:

قليـــُلمـا أكــثر الصنــاديق حـني تعـدهـــا النــائبــــات  يف  ولكنـــهـا 
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جواثا وظلم ذوي القربى

مدينة  إىل  بالسفر  الدراسة  وزمالء  سعدت  الفضيل،  عيل  األخ  من  كريمة  بدعوة 
املراح، تلك املدينة الناهضة برجاهلا وشهامتهم وكرمهم وبتطورها، وكأهنا تربعت عىل 
هضبة ترشف منها عىل مدن األحساء، لن أحتدث عن كرم الضيافة وحسن االستقبال 

من أخينا، فذلك ليس بغريب عنه وال عن أهله.
وأراد - جزاه اهلل خرًيا - أن يكرمنا أكثر - وليته مل يفعل - بأخذ جولة يف بعض 
معامل منطقة األحساء، هذه املنطقة التي شمل خريها القايص والداين يف يوم كانت فيه 

هي سلة الغذاء جلميع املناطق.
الذي  املسجد  وهو  جواثا،  مسجد  رؤيتها:  عدم  وصحبي  متنَّيت  التي  املعامل  ومن 
لألهل  ذلك  وأجعل  وأمهيته،  لتارخيه  أتطرق  ولن  اإلسالم،  يف  مجعة  ثاين  فيه  أقيمت 
ربع  قبل  املسجد  زرنا هذا  أن  فقد سبق  أحزنني وصحبي؛  ما شهدته  التاريخ، ولكن 
قرن، وكانت حاله أفضل بكثري من وضعه احلايل؛ فهو اآلن أصبح أثًرا بعد عني، ومل يبق 
مة املنذرة بالزوال بسبب الرياح واألمطار واإلمهال  إال هياكل من اجلدران البالية املتهدِّ

وضياع املسؤولية. 
به بعض من االهتامم، كوجود سقف  السابق - عىل ضعف اإلمكانات -  كان يف 
وكان  باآلثار،  االهتامم  عدم  عىل  للحكم  مرآة  فهو  اليوم  أما  ونظافة،  ودرج  وحمراب 

صحيفة اليوم
1427/3/19 هـ 
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ه أصابع االهتام إىل  لسان احلال يريد أن يزيل هذا األثر ويمحوه من الوجود، لن أوجِّ
يف  املسؤولة  اللجنة  أو  السياحة،  هيئة  أو  اإلسالمية،  الشؤون  وزارة  أو  اآلثار،  إدارة 
الدولة، وأترك ذلك ألجل حماكمة املتسبِّب يف ضياع هذا األثر، ولكن العتب كل العتب 

عىل أهايل األحساء وجلنة تطوير األحساء )إن وجدت(.
لقد كان أبسط اقرتاح أن يوضع صندوق خريي يسمى )الصندوق اخلريي حلامية 
ك بعض اجلهات  مسجد جواثا(، ويرتك أمام أطالل هذا املسجد، ولربام هذا العمل حيرِّ
أصاب  عام  راضون  أنتم  هل  األحساء؟  يف  األعامل  رجال  أين  أقول:  واجبها.  لعمل 
م املسجد، وأزيل سقفه وجدرانه  مسجدكم؟ هل تنتظرون الغيث من الغري؟ وقد هتدَّ
الغرية  أين  به من كل جانب،  الطني والرمال حتيط  أكوام  وحمرابه ودرجه، وأصبحت 

والوطنية عىل أقدم اآلثار يف بالدكم؟
صدقوين، إن ريااًل واحًدا من كل مواطن من املواطنني يف األحساء - والذين جتاوز 
املسجد، وإعادته إىل وضعه  عددهم بحمد اهلل 1،5 مليون نسمة - يكفي حلامية هذا 
السابق. عىل أنه إذا عدمت احللول فأبسطها أن يعلن عنه لالستثامر السياحي، وأن ُيلَزم 
م العطاء بإعادة بناء هذا املسجد وإدخال التحسينات ووسائل الرتفيه للزائرين، هذا  مقدِّ

إذا كانت األرض املحيطة به قد سلمت من الطمع، وهو ما قلقت منه عندما 
لرصف  تعمل  املعدات  وبعض  باملسجد،  املحيطة  اجلوانب  بعض  عىل  اطلعت 
الشوارع ومتهيد األرض، أي إنه ال يستبعد أن يدخل هذا املسجد ضمن احلراج عىل بيع 
هذه األرض، فيجب أال متنح أي أرض بجانب هذا األثر، وأن يرتك ما ال يقل عن ألف 
ه  مرت من كل جانب ألجل استعامهلا يف املنفعة العامة ومحاية هذا األثر، وهو رجاء موجَّ

إىل سمو وزير البلديات.
َم بالتجني؛ فمن  أما الزيارة الثانية، فقد كانت جلبل قارة، ولن أحتدث عنه حتى ال ُأهتَّ
أراد أن يرى اإلمهال وضياع املسؤولية باألماكن السياحية فليذهب إىل هذا اجلبل، ولري 

بأم عينيه، ولكن يلزمه الصرب، وعدم التحسب عىل األخرى، فام أكثرها يف بالدنا!
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قيادتنا وقرار الحسم

عندما يتحدث ويل العهد األمني - وعىل لسان خادم احلرمني الرشيفني - بأنه لن 
يكون هناك عاطل عن العمل يف السنوات اخلمس املقبلة، فإن هذا القرار الكريم نابع 
اإلجراءات  اختاذ  يف  األولويات  من  وأنه  املوضوع،  هذا  بأمهية  القيادة  إحساس  من 

ح سموه بعًضا منها بذكر املعاهد والكليات والتدريب. الفاعلة، وقد وضَّ
لكنني أنظر إىل هذا بأنه توجيه ورسالة إىل مجيع القطاعات احلكومية واألهلية أن عىل 
اجلميع مسؤولية مشرتكة ال يعذر فيها أحد، وأن تدريب الشباب والشابات وتوظيفهم 
أصبحا من املسلامت التي ال رجعة فيها، ولربام تصدر قرارات حاسمة يف حالة رصد 
املؤرشات السنوية - بل الشهرية - ملا جيب عمله، ومن هذا التوجيه حيرضين بعض مما 

جيب عمله، ولعلها أمنيات نرى بعضها:
1- أن تقوم وزارة العمل - ممثلة يف صندوق املوارد البرشية - بعمل عقود تدريب 
وتوظيف وإنشاء ورش صناعية يتم متويلها من إيرادات الصندوق، وتقوم هبا رشكات 
هلا سابقة خربة، مثلام يتم يف بعض بالد الرشق، بحيث تقوم هذه الرشكات املتخصصة 
قروض  هيئة  عىل  للشباب  وُتعَطى  والورش،  املصانع  وإنشاء  والتوظيف  بالتدريب 

صحيفة اليوم
1427/3/28 هـ  
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تنتهي بالتملك، ومجيع منتجات هذه الورش يتم رشاؤها من قبل الدولة، بحيث تصدر 
قرارات حتمي منتجات هذه الورش واملصانع، وتسد حاجة الدولة من مجيع املستلزمات 
امليرسة، وبحيث تتوافر لدى أصحاب هذه الورش اخلربة واملال، وبذلك تتوسع أعامل 

هذه الورش وتأخذ صفة االستقاللية.
2- االجتاه إىل إنشاء صناديق إقراض الشباب، ويتم ذلك بإعداد مواصفات األعامل 
، وتتم محايتها عن طريق  د هلا أماكن يف املناطق الصناعية بشكل ميرسَّ والورش، وحُتدَّ
الدولة بتحديد مشرتياهتا من هذه املنتجات الوطنية، ويتم متويل هذه الصناديق من قبل 
بأن  ا  يريد أن يوظف سعوديًّ البرشية والبنوك والرشكات، ويرتك اخليار ملن ال  املوارد 
بزيادة  وتزداد  تعيينها،  عليه  املفروض  السعودية  العاملة  عدد  بمثل  ا  نقديًّ مقاباًل  يدفع 

العاملة األجنبية، كام أهنا تقل بنقص العاملة األجنبية.
للبرتول  املنتجة  السعودية هي من أكرب الرشكات  أرامكو  يعلم أن رشكة  3- كلنا 
أبالغ إذا قلت إهنا من أقل الرشكات.  يف العامل، ولكن مسامهتها يف خدمة املجتمع ال 
قروض  برامج  تضع  أن  بمعنى  بالدنا،  يف  البرتول  صناعة  توطِّن  أن  منها  فمطلوب 
البرتولية  املنتجات  إنتاج  يف  عليهم  واإلرشاف  وتشغيلهم  تدريبهم  ن  تتضمَّ للشباب 
ر برتولنا لدول ليس هبا برتول، ثم  املمكنة، وأعتقد جازًما أنه ليس من العدل أن نصدِّ
يرجع إلينا عىل هيئة بضائع متنوعة ...! وإن كانت أرامكو رشكة إنتاج وتصدير فقط؛ 
فالواجب البحث عن رشكات أخرى تقوم هبذا الدور ... نريد أن تكون هناك مماثلة 
وتأهيل  تدريب  يقابله  أن  البرتول،  من  باملائة   90 يمثل  الذي  القومي،  الدخل  ملقدار 
وتشغيل نفس النسبة من العاطلني عن العمل ... أليس من املؤسف أن ثوبك ومعظم 

حاجياتك مصنوعة من برتولنا يف غري بلدنا؟
4- إىل متى وجامعاتنا وثانوياتنا تنتج شباًبا وشابات مؤهلني بعد التخرج إلضافة 
احتياجات  تدريس  إىل  تتجه  ملاذا ال  للعاطلني؟ كذلك معاهدنا وكلياتنا  أرقام أخرى 

السوق املحيل؟
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سابك  رشكة  مشاركة  نتائج  ودققنا  مضت،  سنوات  خلمس  األرقام  أعدنا  لو   -5
والرشكات  الوطنية،  وأنصاف  الوطنية  والبنوك  العام،  االستثامر  وهيئة  والكهرباء، 
الشباب  وتدريب  توظيف  يف  ومنسوبيها  التجارية  الغرف  ودور  بالدنا،  يف  العظمى 
أكثر حزًما  وقرارات  إجراءات  ولعملنا  أرقام خمجلة،  أمام  أنفسنا  لوجدنا  السعودي، 

ومواجهة.
6- أخرًيا؛ نريد أن نقيِّم أعامل وزارة العمل يف ظل القرارات التي اختذهتا: هل كل 
االستمرار  األفضل  من  وهل  والسلبيات؟  اإلجيابيات  مقدار  وما  أثمر؟  قد  عمل  ما 
عىل هذه السياسة أم أنه جيب املراجعة وإعادة املوازين وعمل جتارب أخرى )يؤسفنا 
بل  متعجلة،  بقرارات  أحياًنا  يأيت  قد  والذي  املؤمل،  واقعنا  هذا  ولكن  كلمة جتارب(؟ 

بمصادمات هلا أثرها عىل االقتصاد وعىل توظيف الشباب.
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القيادة ... وتلمس االحتياج

ختضع  وهذه  واملقيم،  املواطن  لها  يتحمَّ خمتلفة  نفقات  هناك  أن  يعرف  الكل 
تتعلق  أكثر شمولية وأمهية؛ ألهنا  البنزين تكون  لألمهية واالحتياج، ولكن مصاريف 
املسافات  تباعد  عند  وبالذات  األرسة،  ميزانية  عىل  تؤثِّر  يومية  ونفقات  بمصاريف 
الوقود  وكثرة االحتياجات، حتى أصبح أي مشوار لقضاء عمل معني قد يكلِّف من 
أكثر من قيمة هذا اليشء، ومن يدقق يف مصاريف منزله جيد أن الوقود يأخذ حيًزا كبرًيا 

يف ميزانية األرسة.
هذا جانب مل تغفل عنه قيادتنا احلكيمة، وأما اجلانب اآلخر فإن بالدنا - بحمد اهلل 
وفضله - تنعم هبذه املرشوعات املختلفة، التي ختدم املواطن يف كافة النواحي، وحتتاج 
إىل سهولة االتصال، وتقليل التكاليف يف املواصالت والنقل؛ وبالتايل يعود ذلك عىل 
مستوى إدارة املرشوعات ورسعة التنفيذ ومعقولية األسعار، وكذلك يف تلمس احتياج 
صاحب  وعىل  املزارع  عىل  يعود  وسوف  الوقود،  أسعار  ختفيض  خالل  من  املواطن 
املصنع وعىل أصحاب الورش بالفائدة وتقليل النفقات؛ وبالتايل يرجع ذلك إىل خفض 

األسعار وتداوهلا وعدم حتميل املواطن تكاليف هذه النفقات. 

صحيفة اليوم
1427/4/9 هـ
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لنفقات  الدولة  ميزانية  فيه من حتميل  ما  اهلام - مع  الوطني  القرار  قيادتنا هبذا  إن 
زائدة – تكون قد اختذت القرار السليم يف الوقت املناسب، انطالًقا من إحساسها بأن 
زيادة الدخل سوف تعود بالنفع عىل املواطن وعىل املقيم وعىل املستثمر األجنبي. شكًرا 
والعناية  ومعيشته  املواطن  األول  مههام  اللذين  نائبه،  وسمو  الرشيفني  احلرمني  خلادم 
يعم  فإنه  أتى  إذا  اخلري  أن  والداين  القايص  وليشهد  يطيق،  ما ال  تكليفه  بأموره وعدم 

اجلميع وينعم به اجلميع. 
حفظ اهلل بالدنا من كل مكروه!
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المجالس البلدية - كل عام وأنتم بخير

ت سنة عىل تأسيس املجالس البلدية، ومن جهتي مل أسمع ومل أَر شيًئا جديًدا قد  مرَّ
حدث ... ويمكن أن يكون ذلك ألنني مشغول ما بني املطرقة والسندان.

وال أريد أن أستعجل يف احلكم ... وأعتقد أنك تؤيِّد ذلك، ولكن من حق املجالس 
ح هلم ما نريد »وبالش يا ليت ... ولو أن ... ويا حالالة«، وربام  البلدية علينا أن نوضِّ
لة: هذه النقاط غري خافية عىل أعضاء املجالس البلدية ... ولكنها حتى الساعة غري مفعَّ
ح هلم إنجازات  1- من أبسط حقوق من انتخب أعضاء املجلس البلدي أن توضَّ

املجلس خالل اثني عرش شهًرا.
2- أن تتم املشافهة واملقابلة ما بني أعضاء املجلس البلدي وأبناء كل مدينة يمثلها، 
سواء عن طريق التلفاز، أو املذياع، أو عقد اجتامعات يف الغرف التجارية أو حتى يف 
بعض  فربام   ... البلدية  واملجالس  األهايل  بني  ما  العالقة  توثَّق  أن  املهم   ... املدارس 
األهايل جيهل دور املجالس البلدية، أو حتى بعض أعضاء املجالس البلدية حيتاج إىل أن 

يفهم مسؤولياته كعضو يف هذا املرفق املهم.
يعد  العام  هناية  يف  ثم  سنوي،  ربع  تقريًرا  ُيعدَّ  أن  بلدي  جملس  كل  من  نتمنى   -3
تقريًرا شاماًل، بام حققه من أعامل ... وأن ُتنرش بالصحف؛ فهذه - ولو أن اإلنجازات 

هبا بسيطة - تشعر املواطن بأمهيته، وأن هذا اجلهاز املنتخب يؤدي دوره بشكل سليم.

صحيفة اليوم
1427/5/3 هـ



 233 

أنا والصحافة وربع قرن

من  العديد  هناك  فإن  والتوزيع،  والطبع  للنرش  مايل  اعتامد  هناك  يكن  مل  إن   -4
املؤسسات ترغب يف ذلك، وهي مستعدة لدفع كافة املصاريف ما دام أهنا سوف ترعى 
االجتامعات  جمريات  بتنسيق  اإلعالنية  املؤسسات  بعض  تقوم  قد  بل   ... النرش  هذا 
ا؛ فمن حق كل مواطن أن يعرف  ووضعها ضمن كتيبات مناسبة ... وهذه ليست رسًّ

عنها.
من  العديد  بأن  توحي  األعامل  هذه  بمثل  اخلربة  ولكن  متأكد،  إنني  أقول  ال   -5
املجالس البلدية ال يعرتف بمسألة إعداد التقارير وحتديد أوجه النقص وتدارك األخطاء 
واالستفادة من جتربة عام كامل يف يشء جديد عىل بلدنا ... لذا يلزم أن تكون هناك جهة 

د االحتياج للسنة القادمة. ُتلِزم هذه املجالس بتقييم العمل خالل السنة املاضية، وحتدِّ
ح األعضاء الفاعلني  6- وحتى داخل املجلس من مسؤولية الرئيس ونائبه أن يوضِّ
والسمعة،  الوجاهة  ألجل  املجالس  هذه  دخل  من  ينبِّه  أن  َيلزمه  قد  بل  غريهم،  عن 
وأن يطالب كل عضو بتقديم تقريره اخلاص به عام قام به وخطته للعام القادم، وأن ال 
ح إنجازاهتام  يرتك األمور جتري كام تريد هلا الرياح. وحتى الرئيس ونائبه يلزم أن توضَّ
تلبية هذه  املواطنني، ومقدار  ودورمها يف تفعيل املجلس، وحتديد األولوية يف طلبات 

الطلبات، ورشح السلبيات التي واجهتهم من أي جهة كانت.
املجالس،  وهذه  املواطنني  بني  قوية  رابطة  ُتوِجد  سوف  وغريها  النقاط  هذه  كل 
وبذلك تأخذ دورها وفاعليتها، وال تعترب نفسها كبقية اجلهات التي ال تسأل عام فعلت.
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متى »يفجر« الوزير القنبلة؟

لو قيل إن جملس الشورى طلب أي جهة لالستجواب )معذرة هلذه الكلمة(، فإن 
ذلك ُيعدُّ إنجاًزا كبرًيا؛ ألن ذلك شبه معطل، ولكننا نجد نوًعا من الثقة واالطمئنان 
بأن هناك من يراقب ويسأل ويستجوب، ولكن أن يطلب وزير الصحة لقاًء مع أعضاء 
جملس الشورى ... فمعنى ذلك خمتلف متاًما، وخُييَّل لنا أن الوزير قد ضاق ذرًعا بحال 
وزارته، وأقرب بوابة يطرقها جملس الشورى، لعل هناك من يستجيب أو يردُّ النداء، 
علاًم بأننا نفهم أن جملس الشورى )جملس استشاري( )وبس(؛ مما يزيد التأكيد فيام ذكر 
ر قنبلة )أقصد قنبلة االعتامدات املالية(،  أن صحفنا نرشت أن وزير الصحة يريد أن يفجِّ

وإليك ما نرش خمترًصا.
ملعاليه: خذ هذه  لقلت  مقابل -  بدون  أعمل مستشاًرا - ولو  أنني  لو  وقبل ذلك 
الشاي  وهات  املالية،  وزارة  بوابة  أمام  البساط  )افرش  تقول:  التي  املجربة،  الروشتة 
والقهوة والقدوع، ورابط لثالثة أيام، وبإذن اهلل سوف جتد من يلبي طلبك(. وباختصار 

هذا ما ورد يف صحفنا:
فيوجد  بالدنا  يف  وأما  نسمة،  ألف  لكل  أطباء  ثالثة  يوجد  املتقدمة  الدول  يف   -1

طبيب واحد لكل ألف نسمة.
2- إن وزارة الصحة مل تعِط من احتياجاهتا املالية إال 10 باملائة.

صحيفة اليوم
1427/5/21 هـ 
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3- إن اهلند رفضت التعاقد معنا بسبب انخفاض رواتب األطباء.
4- إن االبتعاث ودراسة الطب مرهونان باالستقالة من العمل بالصحة.

بينام  ريال،  مليون   90 هو  العالج  وهدر  املعلومات  الحتياجات  املرصود  إن   -5
احلاجة إىل 900 مليون ريال.

أعتقد كفاية ... إىل هذا احلد.
معذور يا وزير الصحة ... اهلل ال يلومك، واهلل يكون يف عونك ما دامت هذه حال 
وزارتك، والواضح أننا جيب أن نبدأ بعالج وزارة الصحة، ثم نلتفت للناس، وإن أردنا 
باملائة، وهي   9 إىل  باملائة  منخفض من 90  فهو  الصحة  االستثامر يف  نقيس مؤرش  أن 

ظاهرة خطرية عىل املواطن وخطرية يف برامج وخطط الوزارة.
متنيت أن لو كانت مقابلة الوزير هذه مع جملس الشورى كانت بحضور وزير املالية 
ووزير التعليم العايل؛ لنسمع الردود، وأن تكون املقابلة معلنة، وما أمجل أن يتبنى مركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني هذا املوقف اهلام ...! إهنا مساس مبارش بكل مواطن، 
وهو حديث الساعة، ولن يرقى شعب أو أمة ما مل تتغري األرقام التي ذكرها معايل وزير 

الصحة.
ح لنا ملاذا هذا التجاهل  وليت وزارة املالية ووزارة االقتصاد ووزارة التخطيط توضِّ
يف اعتامدات وخطط وزارة الصحة؟ وإن كان املطلوب من هذه الوزارة أن ختصص ... 
فليس هناك مانع، ولكن عىل هونكم وبدون هذه املعاناة، وكان اهلل يف عونك يا دكتور 

محد املانع.

رسالة من القلب
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  د  يتفقَّ أن  بمستغرب  ليس 
أمور إخوانه املواطنني، وأن يصل إليهم يف مواقعهم ... فهذا إحساس بواجب األمانة 
وواجب الوالية، وتعد زيارته - حيفظه اهلل - تقديًرا وزيارة لكل فرد يف مجيع حمافظات 
اململكة، سواء من املدينة أو القرية أو اهلجرة ... وكل واحد منهم يقول: نحن الضيوف 

وأنت رب املنزل؛ فتحية إكبار وإعزاز هلذا الضيف الكريم.
حميا  يعلو  الذي  والرسور  الصدر  رحابة  مدى  البالد  هذه  يف  مواطن  كل  ملس  لقد 
ب هلذا املواطن الكريس ليجلس  م إليه أحد بمطلب أو حاجة؛ تراه يقرِّ مليكنا عندما يتقدَّ
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عليه ويشد عىل يده أو عصاه إن كان شيًخا كبرًيا ... بل وينبِّه عىل الكاتب باحلرص عىل 
معاملة كل من يراجعه ... إن هذه الصورة اجلاملية لرجل هذه األمة يشء نعتز به ونفاخر 
األمم، التي قلَّ أن جتد فيها رئيًسا أو ملًكا يعمل مثل هذا العمل، ولكنه الرجل املحب 

ألمته، والذي بادلته حبًّا بحب حتى أصبحا كاجلسد الواحد.
أو  شكوى  أو  حاجة  له  فمن  بينكم؛  هأنذا  يقول:  كمن  الرشقية  للمنطقة  وزيارته 
مطلب فليعرضه علينا، وألنني من املتابعني لبعض األمور اهلامة فسوف يقترص طلبي 

عىل أمرين:
1-التعليم: فنحن باملنطقة الرشقية نحتاج إىل املزيد من اجلامعات والكليات؛ فأبناؤنا 
يدرسون يف الدول املجاورة وبأعداد هائلة ... وكان األوىل أن حتتضنهم بالدهم ويتلقوا 
تعليمهم بني أهلهم ... نريد يا سيدي أن يكتمل عقد جامعتي امللك فيصل وامللك فهد 
بجامعة امللك عبداهلل ... نريد يا سيدي أن تتوقَّف جامعتا امللك فيصل وامللك فهد عن 
حتصيل رسوم الدراسة فيام يسمى بالدبلوم، وإصدار أمركم الكريم بقبوهلم بعد انتهاء 
ل الدولة  الدبلوم من هاتني اجلامعتني ... نريد يا سيدي أن يصدر أمركم الكريم بتحمُّ

لنفقات الدراسة ألبنائكم يف اخلارج.
2-املستشفيات احلكومية: ال تستطيع أن تلبي احتياجات املرىض، سواء يف األماكن 
عىل  ذلك  وأصبح  الثمن،  باهظة  اخلاصة  املستشفيات  ازدادت  وبالتايل  األدوية؛  أو 
العديد من  فهناك   ... العالج  تكاليف  يستطيع حتمل  الذي ال  املواطن  حساب صحة 
مدن املنطقة الرشقية حتتاج إىل مستشفيات متخصصة، مثل القطيف واخلرب واألحساء، 
متكاملة  مستشفيات  إىل  احلاجة  أمس  يف  ونحن   ... عدة  وقرى  مناطق  ختدم  والتي 

التخصصات الطبية.
- لعل يا سيدي هذين أهم مطلبني أرامها من وجهة نظر شخصية.
- مع كل التقدير واالحرتام لالحتياجات األخرى املنوطة بأهلها.

حفظكم اهلل!
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الوزير يتدخل

من  رمًزا  وأصبحت  كثرًيا،  رت  تطوَّ أهنا  باألحساء  التجارية  الغرفة  عن  أعرفه  ما 
 ... احلامد  سليامن  األخ  رأسهم  وعىل  العاملني  جلهود  وكان  األحساء،  حمافظة  رموز 
د النتائج واإلجيابيات التي حققتها هذه  الفضل - بعد اهلل - يف هذا النجاح، ولن أعدِّ
الغرفة، ولكن املؤمل أن حيدث ما حدث يف البيت الواحد، وأن يأخذ هذا املسار املخجل.
والظروف االقتصادية - كدخولنا ملنظمة التجارة العاملية، وكذلك الرغبة يف زيادة 
الصعبة - كل هذه وغريها  املهامت  املحافظة يف  متثيل  وإىل  املحافظة،  االستثامرات يف 
سوف تتأثَّر بخالفات شخصية قد حتل بجلسة هادئة بني أصحاب الرأي والفكر من 
التسامح  وأعضائها  الغرفة  رئيس  من  نريد   ... أحد  من  تدخل  دون  األحساء،  أهايل 
يكون  أن  نريد   ... التهم  ورمي  األعصاب  تشنج  دون  ورشح  بعضهم  مع  واجللوس 
أهايل األحساء ورجاالهتا مثل أرضهم اخلصبة ذات الفضل عىل سائر بالدنا العزيزة ... 
نريد عودة االطمئنان للرشكات الوطنية واألجنبية، وأال يكون ما حصل مدعاة لنفور 
القيادة  نصيبها يف ظل هذه  تأخذ  وأن  تتطور،  أن  نريد لألحساء   ... املستثمر وهروبه 

احلكيمة.
األحساء وأهلها هلام حق عىل رئيس الغرفة وأعضائها، ومن أبسط احلقوق أن حتل 
خالفاهتا داخل بيتها ... وال أقوهلا جماملة لرئيس الغرفة ... ولكنها احلقيقة؛ فالرجل 

صحيفة اليوم
1427/5/27 هـ
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)حساوي إىل أمخص قدميه( ... ال يتحدث إال عن مصلحة األحساء وكيف يطور هذه 
قرار  أو  وإن حصل جتاوز  بامله،  أو  بجاهه  تعلمون مكسب، سواء  كام  ... هو  الغرفة 
ولكن  عنه،  يرتاجع  سوف  احلامد  سليامن  األخ  أن  متأكد  فأنا  جتاوًزا؛  األعضاء  اعتربه 

م كل عضو عقله لرأى أن هناك طرًقا أفضل وأسلم ... ليس هبذه الطريقة التي لو حكَّ
أما تدخل مقام الوزير، فال نريده إال )للعوزة(.
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حسبي اهلل ... على الصندوق العقاري

ـ هذا ما قاله ابن الثامنني عاًما عندما دار احلديث بيني وبينه ... أنا ال أعرفه وهو 
كذلك ... وإليكم خمترص احلديث:

عىل  )وأكد  التقاعد  راتب  وهو  ريال،  وسبعامئة  ألف   )1700( راتبي  يقول:  ـ 
بيتني( ... )يعني عىل عجوزين وعياهلن(، والصندوق طلب )بالقوة( - أي باستخدام 
السلطات احلكومية - )980( تسعامئة وثامنني ريااًل والباقي )يا و لدي، هل يعقل أنه 
يكد عىل بيتني(، واملشكلة أن البيت أصبح دماًرا، ومىض عليه ربع قرن ... والصندوق 
توه صحي من النوم ... واملشكلة أنه استخدم بعض )الدوائر احلكومية ... الستعراض 

عضالته علينا( ... خليها عىل اهلل، وأنا ما أريد أموت ويف ذمتي دين ألحد.
ـ حاولت أن أبعده عن املوضوع ... وسألته كيف صحتك؟ ... قال: )بتسأل عن 
الصحة ... واملستوصف ما فيه حتى حبة دواء(، واملستشفيات األهلية ... نار ... نار؟

ا ألنني قلَّبت  فت جدًّ ـ أخذ نفًسا عميًقا وقال: حسبي اهلل ونعم الوكيل ...! وتأسَّ
عليه املواجع ... ولنا وقفات أمام هذا املشهد ألحد أبناء هذه البالد العزيزة ... رجل 

جتاوز الثامنني عاًما وتنتهي حياته وهو يتأمل من صندوق التنمية )التصفية( العقارية:

صحيفة اليوم
1427/6/6 هـ
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1- إن فكرة وقرار حتصيل ديون الصندوق هبذا األسلوب )غري املدروس( سوف 
يكون له خماطر وآثار ... أعتقد أن التفكري البسيط فيمن اختذ هذا القرار دليل عىل أن 
ح وأن ينظر للسلبيات، وأمهها أننا يف زمن نريد فيه االلتقاء  هناك خطًأ جيب أن يصحَّ
بطاقته  أو  جوازك  جتديد  تريد  أو  تسافر  وأنت  أنك  فتخيَّل  والوفاء،  واملحبة  واالنتامء 
مطلوب لدى اجلهات احلكومية، وقد متنع من السفر ... إننا نناشد قيادتنا احلكيمة أن 
القرارات اجلزافية، ولو أهنا أقرت من أي جهة كانت ... املهم لدينا  توقف مثل هذه 

كسب الوالء وااللتقاء والوفاء هلذا البلد املعطاء.
مثل  التسديد،  من  وإعفاؤها  أوضاعها  يف  النظر  جيب  اجتامعية  حاالت  هناك   -2
األرملة، واليتيم، والعاجز، والفقري، واملعرس، ومن راتبه ال يتجاوز أربعة آالف ريال، 
ومن يعيش عىل راتب تقاعدي وليس له دخل آخر يعيش منه، وكذلك شهداء الواجب 

ومن يف حكمهم.
املبلغ  لكامل  بالتسديد  يقوم  ملن  العقاري  البنك  حق  نصف  إعفاء  ُيرى  قد   -3

املستحق عليه.
4- قد ُيرى إعفاء ربع القسط ملن يقوم بالتسديد بشكل منتظم.

5- هناك من يريد أن يتخلَّص من قرض الصندوق، باعتبار أن عمر منزله جتاوز 
بنائه؛ فهو ال يامنع أن يسقط القرض عنه  ربع قرن وأصبح حيتاج لقرض آخر إلعادة 

ويسلم الصندوق هذا البيت وأرضه ما دامت مرهونة للصندوق.
األهايل،  استبرش  الصندوق،  هذا  بإنشاء   - اهلل  أعزها   - الدولة  قامت  عندما   -6
باعتباره هدية لكل مواطن ال جيد منزاًل ... فهل يعقل أن يصبح مشكلة أمام املواطن 

)وغصة يف حياته(.
7- أمتنى ممن فكر يف أسلوب التحصيل ومدى إساءته للناس ومقدار التربم والتذمر، 
أن ُيعيد النظر، وأن يفكر فيام لو أن هذا األسلوب ُطبِّق عليه أو عىل أحد أقاربه، مثلام 
شاهدته وسمعته من ابن الثامنني ... وأضم صويت له وأقول: حسبي اهلل عىل الصندوق 



 241 

أنا والصحافة وربع قرن

العقاري ...! واهلل يكفيناه بصاحب القلب الكبري، الذي أحب شعبه وبادله حبًّا بحب 
... وبإذن اهلل لن يموت هذا )الشايب( وعندنا مثل عبداهلل، والذي يصدق عليه قول 

الشافعي:

ُتقـضىَ عـىل يده للنـــاس حاجـــاُتوأفضـل النـاس مـا بني الورى رجــٌل

أحــٍد عـن  املعــروف  يـد  متــنعنَّ  تــاراُتال  فالسـعد  مقتــدًرا  مــادمـت 

إلــيك اللك عــند النــاس حاجـاُتواشـكر فضائـل صنع اهلل إذ جعــلت

وعـاش قوم وهم يف النــاس أمـــواُتقـد مــات قـوم وما ماتت مكــارهـم
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شارع أبو بكر الصديق

شارع أبو بكر الصديق، شارع عمر بن اخلطاب، شارع عثامن بن عفان، شارع عيل 
بن أيب طالب.

أو  تسبقها  كلمة حمببة  إضافة  بدون  )احلافة(  )اجلافة(  التسميات  أعلم هل هذه  ال 
التباهي  عدم  منها  املقصود  هل   ... بيته  وبأهل  اهلل   رسول  بصحابة  وتليق  تتبعها 
أهنا  أم  الشارع،  معرفة  ليسهل  االسم  يف  االختصار  املقصود  أم  واألسامء،  باأللقاب 
وردت هكذا، بحكم أن معد الدراسة استشاري له معايري معينة يف طريقة وضع االسم 
وإيصال املعلومة، وتولدت قناعات لدى املهندسني يف البلديات وأصبحت واقًعا ال بد 

من قبوله؟
ولكن يبقى أن مثل هذه األمور ال ختضع هلذا وال هلذا، بل إن هذا املجتمع الذي 
تربَّى عىل اختيار األلقاب واألسامء املحببة يستوجب أن حيرتم رأيه، فهل يعقل يف أي 
جملس أو حديث أن تطلق االسم هلذا الصحايب اجلليل بدون كلمة  أو خليفة رسول 
اهلل أو أمري املؤمنني ولو بشكل مصغر يعطي داللة عىل أمهية هذا الصحايب واحرتامنا 
ر وحترتم صحابة نبيها - عليه  له، وحتى من هو ليس بمسلم يشعر بأن هذه األمة تقدِّ
الصالة والسالم - إضافة إىل غرس حمبة صحابة نبينا لدى أبنائنا، واقرتان كلمة  يف 

حديثهم وجمالسهم.

صحيفة اليوم
1427/6/8 هـ
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وجيب أن ُيفَهم أنه ليس يف ذلك تعظيم أو مباهاة، بل هو حق هلم قرره اهلل - سبحانه 
وتعاىل - عندما قال وهو أصدق القائلني: ﴿ ک ک ک گ  گ گ گ 
كتابه  وتعاىل - ريض عنهم وسجل ذلك يف  اهلل - سبحانه  كان  فإذا  ڳ ڳ﴾، 
الكريم، وقرر رسول اهلل  أن هؤالء صحابته، ال يستطيع أحد أن يبلغ من أحدهم 

أو نصيفه،  وأرضاهم. 
وإن كانت البلديات - مشكورة - قامت بإطالق أسامئهم وأسامء الصحابة والتابعني 
ورجاالت اإلسالم واملسلمني من أبناء هذه األمة وغري أبنائها عىل أسامء الشوارع، فلها 
الصدأ وزالت حروفها،  بعضها  أكل  والتي  اللوحات،  تزيل هذه  أن  الشكر موصواًل 
وأن تضيف كلمة  ولو بخط صغري، وهذا أبسط ما نقدمه هلؤالء الذين حفظوا لنا 
ديننا وكانوا خري أمة أخرجت للناس، وأنا متأكد - ملعرفتي الشخصية لألمري اجلليل 

متعب بن عبدالعزيز - بأنه السبَّاق دائاًم لكل خري يف قوله وعمله. واهلل املوفق.
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اقتراح أبابطين نتبنَّاه بمشروع التسمية والترقيم

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إهنا ستتبنَّى كتابة عبارات اإلجالل املتعارف 
(، وذلك يف  عليها عند ذكر شخصيات الصحابة، مثل عبارة )الصحايب اجلليل( أو )

لوحات الشوارع املسامة بأسامئهم.
األستاذ  كتبه  ما  مع  تفاعاًل  بالوزارة  العامة  العالقات  إدارة  من  رد  يف  ذلك  جاء 
عبداهلل بن حممد أبابطني حتت عنوان )شارع أبوبكر الصديق( بعدد هذه اجلريدة املؤرخ 

يف 1427/6/8هـ، وتضمن الرد اإلجابة التالية:
سعادة رئيس حترير صحيفة اليوم املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
إشارة إىل ما نرش بالعدد )12072( من صحيفتكم الغراء الصادر يف 1427/6/8هـ، 
بعنوان )شارع أبوبكر الصديق(، بقلم األستاذ عبداهلل بن حممد أبابطني، حيث تضمن 
املقال اقرتاح كتابة عبارات اإلجالل املتعارف عليها عند ذكر شخصيات الصحابة، مثل 

(، وذلك يف لوحات الشوارع املسامة بأسامئهم. عبارة )الصحايب اجلليل( أو )
بداية؛ نودُّ أن نشكركم عىل اهتاممكم وتعاونكم بمختلف القضايا املتعلقة باخلدمات 

صحيفة اليوم
1427/8/12 هـ
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البلدية، ونشكر الكاتب األستاذ عبداهلل أبابطني عىل مالحظته القيمة، كام نود اإلفادة أن 
ت خطاب اجلهة املختصة بالوزارة، واملتضمن أنَّ الفكرة املقرتحة سيتم  هذه اإلدارة تلقَّ
– تبنيها، ومراعاهتا عند متابعة األجهزة البلدية القائمة عىل تنفيذ مرشوع  - بإذن اهلل 

)تسمية الشوارع وترقيم األمالك(.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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مطار سدير ... والعود أحمد

وهو  سدير،  مطار  يف  الداكوتا  الطائرة  بنا  هتبط  سنة  أربعني  عىل  يزيد  ما  قبل  كنا 
ولكنه  أرشت،  كام  سنة  أربعني  قبل  هذا   ... بالغرض  يفي  ولكنه  بالطني،  د  ممهَّ مطار 
اليوم نعيش هنضة شاملة، سواء يف  توقف منذ مدة طويلة ألسباب ال أعرفها. وألننا 
املستوى العلمي أو االقتصادي أو االستثامري، وأصبح لدينا يف منطقة سدير أكرب مدينة 
صناعية قد تكون يف الرشق األوسط، وهي مهيأ هلا أن متارس العديد من الصناعات، 
وجتلب األموال والرشكات، وتنوع االستثامر، إىل جانب أن احلاجة ملحة ملطار خيدم 
كافة املناطق امتداًدا من حريمالء، مروًرا بثادق واملدن املجاورة، ثم بلدان سدير التي 

جتاوزت ثالثني مدينة وقرية، وانتهاء بالزلفي وما جاورها ... 
بمعنى: امتداد يزيد عىل مائتي كليومرت، وكثافة سكانية يف زيادة مستمرة، وحاجة 
ملطار  املناسبة  األرض  وجود  مع  الرياض،  مطار  عىل  الضغط  من  التخفيف  إىل  ماسة 
اململكة، وبالذات من  املناطق من خمتلف مدن  ينتقل من خالله أهايل هذه  )حميل( ... 

املنطقة الرشقية والوسطى. 

صحيفة الرياض
 1427/7/8 هـ
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وأعتقد أن وجود هذا املطار يعد من املقومات األساسية إلنشاء البنية االقتصادية 
والعلمية والثقافية، حيث يربط ما بني هذه املدن وبقية أجزاء بالدنا احلبيبة ... يقال: 
من له حاجة فليطلبها لدى كرام الوجوه ... وأعتقد جازًما أن مثل هذا املوضوع عندما 
يعرض عىل سلطان اخلري فسوف يكون هديته الغالية عىل أهلها، وما أكثر ما يتفضل به 

يف خدمة هذا الوطن.
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بحر الرياض

واألصداف  القواقع  من  البحرية  اآلثار  من  العديد  عىل  حتتوي  نجد  يف  جبالنا 
املختصني  اجليولوجيني  أحد  سألت  وعندما  منها.  الكثري  ولديَّ  البحرية،  واملتحجرات 
بعلوم األرض ذكر أن هذه آثار ملياه قد تكون موجودة منذ سنني غابرة. ال أعلم هل قال 
آالف أو ماليني السنني، ثم انحرست هذه البحار حتى أصبحنا عىل الوضع احلايل، املهم 
ليست هذه مهنتي، ولكن عندما نذكر بعًضا من األحداث السابقة أو حتى القريب منها، 
مثل شق قناة السويس، وحتويل بعض جماري األهنار، وإنشاء خطوط وحمطات ناقلة، مثل 
مرشوع النهر الليبي، أو مرشوع توشكى يف مرص، نفكر يف دراسة مناسيب األرايض القريبة 
من املدن ومدى ارتفاعها عن سطح البحر، بمعنى أنه لو فرض أن ارتفاع مدينة الرياض 
ألف مرت عن سطح البحر، فمعنى ذلك أن هناك تدرًجا يف املنسوب يسمح لنا بالتفكري يف 
نقل بعض مياه اخلليج العريب إىل أقرب نقطة للرياض، وذلك باستخدام أسلوب األواين 
املستطرقة أو األنفاق وتعميق األرض ... ويعني ذلك أننا نستطيع تقريب مياه اخلليج - 

مروًرا بالعديد من املواقع - إىل أقرب نقطة ممكنة لعاصمتنا الغالية.
من  أنه  أو  تكلفته،  كم  أو  املرشوع،  هلذا  اإلجيابيات  أو  السلبيات  عن  تسألني  ال 
ويكفي  قرب،  عن  املحالة  باملياه  الرياض  متوين  نستطيع  أننا  يكفي  ولكن  املستحيالت، 
أننا نوِجد خط سري رابًعا، ويكفي أن جو الرياض سوف يتغري، ويكفي أن هناك رشكات 

عاملية تتمنَّى تنفيذ املرشوع واستثامره.

صحيفة الرياض
1427/7/21 هـ 
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دلوني على الطريق

وين أنت رايح عود، وبتحصل بقالة أبو أمحد عىل يمينك، ثم خذ أول ملف تراه 
شارع أبو سيدين، واال نتهى بتحصل البلدية عىل يرساك.

هذه حالة من عدة حاالت نواجهها يوميًّا، أنا ال أطالب بوجود جهاز يف كل سيارة 
والشوارع  العناوين  ح  توضِّ كتب  بوجود  أطالب  وال  واملسار،  املكان  ح  يوضِّ أجرة 
أطالب  وال   ، وميرسَّ سهٍل  بشكل  للشوارع  تسميات  بوجود  أطالب  ال  أنا  واألرقام، 
اجلهات احلكومية  لدى مجيع  به  للمنازل بشكل كبري وواضح ومعرتف  أرقام  بوجود 
واخلاصة، وال أطالب كذلك بمواصفات خاصة لسيارات األجرة، أقصد أن ال تكون 
التي تقودها، )يعني ما تصدق عىل اهلل تنزل من  سيارة هلا رائحة خاصة متثِّل اجلنسية 
السيارة من زين الرحية واألوساخ ... واملناديل ...(، هذا بخالف السائق، وما أدراك 
سائقي  تطور  بمقدار  يقاسان  وثقافتها  مدينة  كل  تطور  إن  الغرب:  يف  يقولون  عنه! 

األجرة وثقافتهم... وأترك لكم احلكم عىل هذه النظرية.
ملعرفة  وللمواطنني؛  األجرة  لسائقي  ميدانية  دراسة  عملت  البلديات  أن  لو  أمتنى 
يوجد  ال  أنه  جازًما  وأعتقد  سلبيات،  أو  إجيابيات  من  الرتقيم  خطة  حققته  ما  مقدار 
سائق يستدلُّ عىل العنوان برقم املنزل واسم الشارع. يف اخلارج يعتربون أن رقم املنزل 

صحيفة اليوم
1427/8/2 هـ
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أو املحل من األمور اهلامة التي هتم البلدية وهتم املواطن، وجتده يضع هلا إطاًرا مجياًل ويف 
هنا ضمن العالمات الدالة عىل حمله أو منزله. مكان بارز، ويدوِّ

أمتنى من البلديات أن تقوم بتوعية املواطنني بأمهية هذه األرقام، وأن تكون الدليل 
ع عىل  الوحيد ملعرفة العنوان، وأمتنى من البلديات أن تسمح للتجار بعمل كتيبات توزَّ
وسيارات  النقل،  ورشكات  احلديد،  السكة  وحمطات  املطارات،  ويف  البنزين،  حمطات 
املصالح  أو  السياحية،  الناحية  للمدينة، سواء من  دلياًل  الكتيبات  األجرة، تكون هذه 
احلكومية، أو الرشكات، أو املستشفيات، واألماكن املهمة يف املدينة ... وأعتقد أن هناك 
العديد من رجال األعامل يتمنون أن ُتعَطى هلم هذه املعلومات، وسيقومون بطباعتها 

وتوزيعها مشاركة منهم مع البلديات.
القطاع اخلاص يف بالدنا ثروة وطنية حتتاج إىل من يعرف كيف يستثمرها، )وياليت 

الطاقية اليل عىل رأس املوظف يشيلها قبل ما تنشال عنه(!
واهلل املستعان، املهم: )وين طريق البلدية لو سمحت؟(.
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بين الفاتيكان وأمريكا

يف غضون أقل من ستة أشهر، اهنالت االهتامات من أكرب مؤسستني يف العامل: املؤسسة 
األوىل - ومتثل السياسة - ويرأسها )جورج بوش( - رئيس أمريكا - واملؤسسة الثانية 

دينية، ويرأسها البابا - زعيم الفاتيكان.
ق إىل قضية الدفاع عن اإلسالم؛ فهي - بحمد اهلل وفضله - سحابة ال  ولن أتطرَّ
يرضها خملوق، ولكن لنا وقفات أمام هذه االهتامات، ويف هذا الوقت، حيث يشرتك 

الكفر عىل ملة واحدة.
حرب  وفلسطني  وأفغانستان  العراق  يف  احلرب  بأن  رصح  األمريكي  الرئيس   -1
وتظاهْرنا،  وشجْبنا،  واستنكْرنا،  لسان(،  )زلة  املربر  هلا  وجد  ذلك  ومع   ... صليبية 

وانتهت، ومحدنا اهلل أهنا انتهت عند هذا احلد.
2- وهل يعقل أن تكون أمريكا وحدها التي تؤلِّب عىل اإلسالم وأهله؟ هلذا برز 
النهج،  بنفس  وقمنا  الكاريكاتريية،  بالرسومات  التشويه  يف  ساهم  من  الدانامرك  من 
الزبدة واجلبنة  بزيادة تصدير  واستنكرنا، وشجبنا وتظاهرنا، وانتهت - واحلمد هلل - 

للبالد اإلسالمية.
3- ثم يأيت الرئيس األمريكي ليعلن مرة أخرى أننا فاشيون، وأن هذه من صفات 

صحيفة اليوم
1427/8/26 هـ
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أمتنا وديننا ... وبنفس الطريقة استنكرنا، وشجبنا، وتظاهرنا، وانتهت املشكلة بزيادة 
التدمري يف العراق وأفغانستان، واعتقال املسؤولني يف فلسطني ... وهدأت املشكلة ... 

بل إن أسعار البرتول زادت )رب ضارة نافعة(.
4- ويأيت ختامها )وال أعتقد أهنا األخرية( ليعلن البابا - وأمام حشد جامعي، ويف 
العريب واإلسالمي - ويتهم اإلسالم ونبيه - عليه  العامل  دولة هلا عالقات وطيدة مع 
أفضل الصالة والسالم - بام قاله من كذب وجهل هبذا الدين؛ مما دفعنا ألن نستنكر، 
ونشجب، ونتظاهر، وليس لنا خيار غري ذلك. وما دمنا جربنا هذه الطرق فنحن أمام 

خيارات أخرى بجانب ما تعودنا عليه.
1- ملاذا ال تقوم منظمة املؤمتر اإلسالمي بإيفاد علامء ملقابلة زعيم الفاتيكان ورشح 
اإلسالم عىل حقيقته؟ وليكن التقريب بني احلضارات واألديان يأيت من أمة اإلسالم، 
وهذا أسلوب طبَّقه رسولنا - عليه الصالة والسالم - بإيفاد الرسل إىل ملوك األرض 
ال  وحتى  احلنيف،  الدين  هذا  جيهلون  ربام  الغربيني  فمعظم  الساموية،  الرسالة  لرشح 
اتصف  الذي  الدين  هذا  إيضاح  من  بد  ال  وحده  الفاتيكان  عىل  املوضوع  يتوقف 

بالوسطية واملساحمة وحفظ الدماء جلميع أهل األرض.
2- لعل جمموعة من طلبة العلم - وبالذات الذين درسوا يف الغرب - يكون هلم 
ووسائل  اإلنرتنت  استخدام  خالل  من  الفاتيكان،  زعيم  افرتاءات  عىل  الرد  يف  دور 

االتصال احلديثة.
3- أما ما يتعلق بالرئيس األمريكي جورج بوش - الذي تكررت منه اإلساءة هلذا 
يطلب وبشكل  ملاذا ال  نترسع يف احلكم  بتعصبه - فحتى ال  واملعروف  الدين وأهله، 
رسمي إيفاد جمموعة من العلامء واملثقفني ملقابلته ورشح سامحة هذا الدين، وكيف أنه 

يتعايش مع األديان األخرى ... بل حيميها وحيافظ عىل سالمة أهلها.
ب  4- إن كان هناك صعوبة يف مقابلة الرئيس األمريكي وزعيم الفاتيكان، فلنجرِّ
كسب رأي املواطن األورويب واألمريكي من خالل وسائل إعالمه ومن خالل العقالء 
املنصفني منهم، وليكن هناك استفادة من القنوات التليـفزيونية والصحف املوجودة يف 

م أعىل سعر. تلك البلدان، املعروف عنها خدمتها ملن يقدِّ
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5- أمتنى لو أن هذه املظاهرات واالستنكارات واملقابالت واإلعالنات اسُتِغلَّت يف 
عمل مظاهرة ثقافية داخل الدول العربية واإلسالمية، وُدِعَي هلا أرباب الفكر والعلم 
من الرشق والغرب، وتم نقلها إىل وسائل اإلعالم الغربية؛ فال شك أهنا سوف تكون 

أفضل من أسلوب اإلدانة واالستنكار الذي ينتهي بمجرد إعالنه.
وخري مثال: أن نسأل أنفسنا: ماذا حققنا من نتائج اإلدانة أو حتى االعتذار الذي 

نتمناه وكأننا بذلك حققنا كل يشء؟
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ثروة األمانة واإلجابات الصعبة

طن  ألف   36 والظهران  والقطيف  واخلرب  أسبوعيًّا،  طن   600 الدمام  نفايات 
قد حيسب  الرقم  هذا  هناك خطًأ يف  أن  )اليوم(، البد  جريدة  ماورد يف  هذا  أسبوعيًّا، 
عىل املطبعة أو عىل ناقل اخلرب أو عىل األمانة؛ ألنه من املستحيل أن تكون نفايات الدمام 
متثل فقط 5 باملائة من نفايات اخلرب والقطيف والظهران ... ولكن قد يقاس كام يقال يف 

بعض التعريفات وعي أي بلد بمقدار نفاياهتا وبمقدار استهالكها للمياه.
ما هتم )هذه اهلرطقة(.

قرأت يف  قد   ... النفايات  نوعية هذه  ما هي  األمانة أوضحت  أن  لو  أمتنى  وكنت 
ملوًكا  أصبحوا  أعامل  ورجال  رشكات  هناك  أن  قرن  ربع  حوايل  قبل  أجنبي  كتاب 
للزبالة، بمعنى أن زبالة أي مدينة ال تذهب )للمحارق( أو للدفن وتصبح لدينا زبالة 
البيئة، وقد تقام شكاوى عىل أي معتٍد أو طامع يف زبالة  أخرى تنرش املرض وتلوث 

اآلخر.
كنت أمتنى لو أن األمانة أوضحت كيف تقيض عىل هذه النفايات، وأين تذهب، وما 
مصريها. كنت أمتنى لو أن األمانة عملت دراسة الستثامر هذه الزبالة، ومن املؤكد أن 

صحيفة اليوم
1427/9/21 هـ
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جتار اخلرب والقطيف سوف يكونون أكثر حظًّا من جتار الدمام، باعتبار أن زبالتهم من 
النوع الثقيل.

كنت أمتنى لو أن األمانة أوضحت الطرق احلديثة جلمع النفايات، وأسلوب وطريقة 
اجلمع، ويكفي مراقبة إحدى سيارات النفايات وهي جتمع براميل الزبالة، وما يقوم به 
ينشأ من روائح و)بعثرة( ألكوام  للعلب وخملفات احلديد، وما  فرز  البلدية من  عاملة 
النفايات، و)سالم( عىل العاملة وهي حتمل أكياس العلب وجتول يف الشوارع والرباميل 
ا  بحًثا عن أي علبة، )ال ألومهم( فقيمة هذه العلب أضعاف رواتبهم، وال أخفيكم رسًّ
- ما دام أن املسألة فيها استثامر ومجع قروش - فقد قمت لياًل بعيًدا عن عني الرقيب من 
البلدية بفرز أحد براميل البلدية، واخرتت إحدى املناطق الراقية؛ ظنًّا أن دراستي سوف 
تكون أكثر واقعية، وخرجت بعد ساعة من العناء، والصرب، وشم الروائح، والنظر إىل 
أشياء غريبة وعجيبة - املهم أرجو أن ال ختوض معي هذه التجربة القاسية - خرجت 

باألرقام التالية عن برميل االستثامرات البلدية:
1- 20 كيلو من خمتلف أنواع األطعمة )حلم + أرز + دجاج + سمك + خبز )وبقايا 

وجبات آخر الليل(.
2- 2 كيلو من خمتلف أنواع البالستيك )صحون + أكياس + كاسات + علب مياه، 

والباقي أتركها لظنك(.
3- 1 كيلو من علب األملونيوم ملختلف املرشوبات.

4- 1كيلو من علب الزجاج بأنواعه.
5- 2كيلو من خمتلف أنواع الورق.

ا،  جدًّ متواضعة  األرقام  هذه  مجيع  نذكرها(،  )بالش  أخرى  أشياء  بخالف  هذا 
وأقصد أن تكون دراستي واقعية ومفيدة.

برميل  اخلليج( هبا حوايل 10 آالف  اخلرب )عروس  مدينة  أن  فرضية  لقد وضعت 
... فمعنى ذلك أن لدينا يوميًّا يف مدينة اخلرب 200 ألف كيلو أطعمة - 20 ألف كيلو 
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بالستيك - 10 آالف كيلو علب أملونيوم - 10 آالف علب زجاجية - 20 ألف كيلو 
ورق خمتلف األنواع.

هذه األرقام ليوم واحد فقط.
بمعنى أقرب للفهم: إننا بمدينة اخلرب نستطيع توفري وجبة يومية حلوايل 200 ألف 
إنسان، أما البالستيك وعلب األملونيوم وعلب الزجاج والورق، فهذه أتركها ملصانع 
كل  عىل  لوزعت  املصانع  هذه  مثل  أملك  كنت  فلو  والورق،  والبالستيك  األملونيوم 
منزل ثالثة براميل لكل منتج برميل بلون خاص، ولقمت بجمعها وإعادة تصنيعها، 

مها مصانعنا لالستفادة من هذه النفايات الثمينة. وهذا العمل أقل مشاركة تقدِّ
ا  عىل العموم، هذه الدراسة امليدانية أهدهيا إىل األمانة، فلعلها تطرح مرشوًعا استثامريًّ

يكون مسامه )برميل االستثامرات البلدية(.
إن كنت ال تصدق ما ذكرته، وتريد التأكد من صحة هذه األرقام أرجو املعذرة ... 
ب أن تضع رأسك داخل برميل البلدية، وسوف ترى أن برميل بلديتنا العزيزة جمال  جرِّ

خصب لالستثامر املربح.
أننا  خصوًصا  البلدية،  اخلدمات  ختصيص  أسلوب  التفكري  هذا  يفتح  ال  أن  املهم 

أصبحنا نتسابق يف بدعة )اخلصخصة(.
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المياه بين الدمج ... واإلفالس

نظل سنوات طويلة ونحن نطالب بالتغيري لألفضل، وعندما نحصل عىل هذا التغيري 
فام أرسع ما نطالب بالرجوع إىل سابق العهد. واليوم نسمع ونقرأ أن جملس الشورى 

يطالب بإعادة املياه إىل وزارة الزراعة ... ولنا أمام هذا الرتدد وقفات أمهها:
وضمها  الزراعة،  عن  املياه  فصل  طلب  الشورى  جملس  عىل  عرض  عندما   -1
للكهرباء، وإصدار مباركته لذلك، هل كان ذلك ناجًتا عن دراسة ومتحيص أم اقرتاح 

ومجعت األصوات له؟
أيَّد جملس الشورى الفصل، هل كانت هناك قناعة بعدم إمكانية قيام  2- وعندما 
وزارة الزراعة بالدورين، أقصد الزراعة واملياه ... أم أن مسألة مياه الرشب هي املؤثر 

األعىل لتصبح هناك وزارة للمياه والكهرباء؟
واجب  من  أليس  كانت،  وطريقة  أسلوب  بأي  نشأت  املوافقة  أن  ولنفرتض   -3
جمارهيا  إىل  املياه  بعودة  اآلن  املطالبة  كانت  فإن  التغيري،  بعد  األمر  يراقب  أن  املجلس 
)أقصد الزراعة(، فمعنى ذلك أن هناك خلاًل، إما يف وزارة الزراعة وإما يف العشوائية 
أجنبي  وعامل  حفار  ماهلا  رأس  رابحة  جتارة  أصبحت  التي  اآلبار،  حفر  يف  احلاصلة 
نجده معلنًا عن نفسه عىل ناصية أي طريق رسيع ... أو أن املجلس جتاوب مع مشكلة 

جدة مع أن هناك )غري جدة(؟

صحيفة اليوم
1427/10/14 هـ
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4- املعروف أنه يف حالة التغيري لألفضل ال بد أن يتبعه أو يسبقه تعديل يف األنظمة 
بل   ... القديم  العهد  عىل  تزال  ال  أهنا  تصوري  ويف  املياه،  أنظمة  أقصد   ... واللوائح 
أرادت وزارة املياه والكهرباء أن تتخلَّص منها كاملة، وذلك بطرحها للتجارة؛ أقصد 

للتخصيص.
5- وما دام أن هذا املوضوع قد نرش يف إحدى الصحف، فمعنى ذلك أننا لنا احلق يف 
اإلدالء بالرأي الذي قد يعارض توجه جملس الشورى نحو إعادة املياه لوزارة الزراعة. 
ويكفي جتربة عرشات السنني للحكم بأن يف اإلعادة إبادة، أقصد أننا فعاًل سوف نواجه 
هذا  من  وحيمينا  باألمطار،  الكريم  علينا  يمنَّ  مل  ما  1450هـ  قبل  حتى  مائيًّا  إفالًسا 
االستنزاف اهلائل، سواء يف الزراعة أو يف غريها، وغريها هو األسوأ. فنحن يف أمسِّ 

احلاجة إىل برميل ماء أكثر من عرشة براميل زيت.
املياه للكهرباء ربام هو املطلوب النظر فيه، فليس التشابه يف نوع  6- إن قرار ضم 
العمل أو املقارنة ببعض الدول التي لدهيا وزارة واحدة للمياه والكهرباء - ليس دلياًل 
عىل صحة الوضع؛ فاململكة هلا وضع خاص وحجم ال يقارن باآلخرين، وكان األجدر 
إنشاء وزارة مستقلة للمياه تعتني بمياه الزراعة، والرشب، والتحلية، والسدود، وهيئة 
الكهرباء عىل وضعها  املياه، واإلبقاء عىل رشكات  الري والرصف الصحي، ومصانع 

السابق بمجالس إداراهتا.
يأخذ  أن   - اآلمال  عليها  نعلِّق  التي  اجلهة  وهو   - الشورى  جملس  من  نتمنى   -7
بالتقارير. وأعتقد أن  الدراسة، وأن تكون دراساته ميدانية وال يكتفي  وقته الكايف يف 
بعض األعضاء مل يدخل وزارة الزراعة أو وزارة املياه، ومل يدرس أنظمتها املوجودة، 
ومل يطالب بأنظمة جديدة، ومل يعرف النتائج التي ترتَّبت عىل نقل اختصاص وزارة إىل 
أخرى، ومقدار املعاناة التي جيدها الوزراء يف اعتامد املبالغ واعتامد الوظائف، إن أكثر 
ما حيصل هو )سلخ( وظائف جهة إىل جهة أخرى. كفاكم اهلل رشَّ السلخ؛ ألن الشاة ال 

يرضها السلخ بعد الذبح.
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رسالة إلى الحوار الوطني السادس

الطالب، املدرس، املدرسة، املناهج - أربعة األركان التي يعتمد عليها قوام التعليم 
ل أن يكون. يف أي بلد، ومن خالهلا تتم مناقشة الواقع احلايل واملؤمَّ

أمتنى أن تكون هناك مقارنة باألرقام عن كل ركن من هذه األركان خالل عرشين 
عاًما مضت وعرشين عاًما قادمة ... قد تستغرب مثل هذا الطلب، ومن املؤكد أنه غري 
متوافر يف وزارة الرتبية والتعليم وال حتى وزارة التعليم العايل، وهلم العذر يف ذلك لقلة 

اإلمكانات البرشية والتقنية واملالية ...
عىل  نحكم  وحتى   ... والشابات  الشباب  ختريج  يف  النهائية  املحصلة  نا  هيمُّ ولكن 
ح  صحة الوضع أو عدم سالمته، لنأخذ مؤرش البطالة يف بالدنا، وهو مقياس جيد يوضِّ
املرحلة  أن خريج  بمعنى  أم ال،  الوطن  احتياجات  تتناسب مع  التعليمية  العملية  هل 
ا كانت، هل يستطيع أن يلتحق بوظيفة ويأخذ مكانه بداًل من األجنبي ... أم  التعليمية أيًّ
كام هو حالنا: نسبة 70 باملائة من خرجيي الثانوية العامة هم األقسام األدبية والنظرية، 
فإن  نالحظ  وكام  أهلهم؟  وعىل  أنفسهم  وعىل  وطنهم  عىل  مشكلة  أصبحوا  والذين 
مشكلة البطالة تزداد سنة بعد أخرى رغم اجلهود التي تبذهلا وزارة العمل، ولكن يبقى 
ا ما يزيد عىل نصف  أن نسبة الزيادة السكانية - والتي جتاوزت 5 باملائة - تنتج لنا سنويًّ
مليون شاب وشابة كلهم يريدون التعليم املنهجي السليم، الذي ينتهي هبم إىل الوظيفة 

صحيفة اليوم
1427/10/16 هـ 
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وطلب الرزق، ولن حيصل ذلك إال بتصحيح الوضع يف األركان األربعة:
الذي  املهني  التخصص  اختيار  نحو  السليم  التوجيه  ُيعَطى  أن  جيب  1-الطالب: 
يميل إليه، سواء كان ذلك عن طريق أرسته أو عن طريق وسائل اإلعالم أو عن طريق 
مدرسته، وأن يوضح له الرضر يف حالة اختياره ختصصات أخرى غري مناسبة، والتي 

يريد أن يدرسها بحكم سهولتها، وبحكم انخراط زمالئه هبا.
2-املدرس: ال بد من هتيئة املدرسني املناسبني للمناهج املطلوب تدريسها، وبالذات 
التدريب  لدهيم  يكون  بل  اجلامعية،  بالشهادات  ُيكتَفى  وال  املهنية،  العلمية  املناهج 
األوروبية  اجلامعات  يف  والتأهيل  للدراسة  وبعثهم  الصناعة،  هذه  مثل  يف  والتأهيل 
واألمريكية واليابانية، إضافة إىل استقدام مدرسني ذوي مؤهالت علمية وعملية هلم 

القدرة عىل التدريب وإجياد النوعية املناسبة للمهن التي حيتاج هلا بلدنا.
ورش  إىل  املغلقة  الغرف  أسلوب  من  مدارسنا  حتويل  يمنع  الذي  ما  3-املدرسة: 
عميل  تطبيق  هناك  يكون  بحيث  احلديثة،  التقنية  وسائل  بكل  مهيأة  صغرية  ومصانع 
بون سوف يصبحون مدرسني  يتدرَّ الشباب عندما  ألي مهنة يراد العمل هبا. وهؤالء 
لدهيم القدرة واملعرفة يف أمور الصناعة وخمتلف املهن، نريد تصاميم ملدارس حتتوي عىل 
ورش ومعدات وآليات للتدريب، وأن نتوقف عن مسألة التلقني واحلفظ من أجل أداء 
ر، وأمتنى لو أن الوزارة أجرت بحًثا مع جمموعة من  االمتحان وبعد ذلك كل يشء يتبخَّ

طالهبا ممن أهنوا الثانوية العامة؛ ملعرفة ناتج التحصيل العلمي التلقيني.
عىل  والتشجيع  ومسائية،  صباحية  ورديتني  املدارس  استخدام  جانب  إىل  هذا 
االنخراط يف السلك املهني، وليس بالرضورة اختيار املهن التي قد يمتنع عنها البعض، 
بعض  أن  لو  أمتنى  كنت  وكم  البرتول،  منتجات  تعداد  عديدة  املهنية  األمور  إن  بل 
أعطتنا جتربتها، واشرتكت معنا يف  الرشكات األوروبية وبعض الرشكات من الرشق 
إليه ... وليس يف ذلك  إعداد تصاميم مدارسنا ومناهجنا املهنية وفق آخر ما وصلت 
عيب أو نقص، بل أمتنى لو أهنا أدارت العملية التعليمية يف بالدنا بداًل من إرسال أبنائنا 

هلم، وأوجدت قاعدة علمية مهنية نستطيع أن نقوم هبا بأنفسنا.
اللغة  أو  الرشعية  أو  الدينية  املناهج  تغيري  البال  عىل  خيطر  ال  أرجو  4-املناهج: 
املسلمني،  قبلة  فبالدنا  االبتكار؛  أو  للمجادلة  وليست  للنقاش،  ليست  فهذه  العربية؛ 
وستظل قائدة العامل اإلسالمي بإذن اهلل ... ولن نساوم عىل مناهجنا الدينية أو نسمع 



 261 

أنا والصحافة وربع قرن

ألي ناعق، وليس معنى ذلك حشو مناهجنا بام ال يستفاد منه ... وهذا - بحمد اهلل - 
غري حاصل.

الدراسية يف مجيع  للمناهج  النهائية  املحصلة  ما  نفسه:  يفرض  الذي  املهم  السؤال 
ا من خرجيي الدراسات النظرية )بدون  املراحل، وبالذات إذا كانت لدينا نسبة عالية جدًّ
عمل(، يعني عاطلني، يعني عالة عىل الوطن وعىل أنفسهم ... عىل من يقع ذنب هؤالء 
الصناعة،  يف  املختلفة  التخصصات  إىل  القادم  القرن  نصف  خالل  حيتاج  بلدنا  ...؟ 
وبالذات صناعة مشتقات البرتول ... نحتاج إىل أطباء وصيادلة ومهندسني بمختلف 
إىل  ونحتاج  البرتول،  وعلوم  وامليكانيكية  والكهربائية  واملعامرية  املدنية  التخصصات 
مئات اآلالف من املساعدين الفنيني يف خمتلف التخصصات العلمية، ولنا وقفات أمام 

أمور قادمة ليس لنا منها فكاك.
مع  املنافسة  جتاه  املهنية  واستعداداتنا  العاملية،  التجارة  ملنظمة  اململكة  1-انضامم 

القادمني لبالدنا.
ا ما ال يقل عن نصف مليون شاب  2-نسبة الزيادة السكانية التي سوف تعطينا سنويًّ
وشابة، وكلهم يريد مهنة وعماًل حيفظ ماء الوجه ويضمن املستقبل ... هل لدينا خطط 

نصف سنوية أو سنوية الستيعاب هذه األعداد، والتي تزيد سنة بعد أخرى؟
التي  باملشكالت  ونقارنه  ونتائجه،  السابق  العلمي  وضعنا  تقييم  نعيد  ال  3-ملاذا 

نعانيها، من بطالة، وزيادة يف االستقدام، وعدم قبول املوظف السعودي؟
4-ملاذا هذا الكم اهلائل من اجلامعات وأنصاف اجلامعات؟ )من املؤسف أن يطلق 
وجعل  االسم،  هذا  إىل  لت  ُحوِّ مستودعات  شبه  أو  شقق  إما  وهي  جامعات(  عليها 
العلم جتارة يف أعز ما نملك، وهو أبناء الوطن وبناته، ثم النتيجة الفاشلة خلرجيي هذه 

البقاالت الدراسية التي هدفها )كم نربح(.
واملعاهد  اجلامعات  وخرجيي  اخلاص  القطاع  بني  والتباعد  الُفرقة  هذه  5-ملاذا 
أم مشكلة رجال األعامل؟ وما  املنهج  أم مشكلة  الطالب  احلكومية؟ هل هي مشكلة 
الذي يمنع أن تكون مناهجنا ومدد الدراسة وفق احتياج رجال األعامل من هذه العاملة؟
6-أال يستوقفنا أننا من أكرب دول العامل إنتاًجا للبرتول، ومع ذلك نصدره إىل بلدان 
ليس هبا برتول، وتقوم هذه األخرية بتصنيعه وتصديره عىل هيئة منتج لبالدنا؟ أليس 

من املخجل أن الثوب الذي نلبسه أساسه من برتول بلدنا ولكنه مصنع يف غريها؟
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لو استخدمنا صناعة البرتول ومشتقاته يف تصنيع احتياجات الدولة فقط ملا أصبحت 
لدينا بطالة، بل قد نضطر لالستقدام لعدم توافر العنرص السعودي!

7-هل هناك جمال إليقاف الدراسات النظرية ولو لفرتة مخس سنوات ... ثم ننظر 
للنتيجة؟

االجتامعات  لتقييم  ندواته  إحدى  جعل  الوطني  احلوار  مركز  أن  لو  أمتنى  أخرًيا؛ 
السابقة وما نتج عنها ... ومع ذلك أنا مؤمن متفائل ... ويا رب نسمع منهم ما يرسُّ 

اخلاطر.
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مجلس الشورى ... والضوء األخضر

جملس الشورى يستدعي بعض الوزراء ملساءلتهم عن بعض النواقص يف وزاراهتم 
- ال نقول حماكمتهم - ألهنا جمرد هتم مل تثبت ... بل القصد البحث عن التصحيح ... 
وكلمة التصحيح هي الضوء األخرض الذي ينتظره بفارغ الصرب ... ليس ذلك حتريًضا 
والروتني  املصالح،  وتأخر  البريوقراطية،  من  )طفشنا(  كمواطنني  ولكننا   ... تشفًيا  أو 
القاتل، الذي شمل معظم قطاعاتنا احلكومية، وألن نظام اخلدمة املدنية - والذي مىض 
ق بني املنتج وغري املنتج، وال يشجع عىل اإلنتاج، وال يؤمن  عليه عرشات السنني - ال يفرِّ
األنظمة،  وتطبيق  الرواتب  اجتامعي مسؤولة عن  احلوافز، وكأنه مؤسسة ضامن  بمبدأ 
ويكفي احلكم عىل صحة ما أقوله أن تقوم بمجرد حسبة بسيطة لعدد املوظفني يف أي 
جهة، فسيعطيك املؤرش أن نسبة عطائهم ال تتجاوز 30 باملائة أو أقل، وأن بقية الوقت 
ضائع بني التأخري واجلرائد وامللل والتفكري يف نقص الرواتب )وجيه وروحه، وأم العيال 
مصخنه، وعندي شغل ... واألسهم وش أخبارها ووين بقية اجلرايد ... وخذ وهات(.
إحدى الدراسات السابقة إلحدى اجلهات احلكومية تقول: إن الوقت الذي يقضيه 
املوظف يف عمله هو 20 باملائة )أمر عجيب(، والباقي - يعني 80 باملائة - من الراتب 

يروح كضامن اجتامعي.

صحيفة اليوم
1427/10/19 هـ
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نرجع للضوء األخرض ملجلس الشورى، نرجو أال تكون زوبعة يف فنجان )مثلوم( 
أفضل  به  واستبدل  منصبه  من  ُأعفي  مسؤول  أي  عن  نسمع  أن  نريد  نتائج،  نريد   ...
منه، ليس بالرضورة أن يملك جملس الشورى هذه الصالحية ... بل يكفي أن يويص 
بذلك. وما الذي يمنع أن تكون املساءلة معلنة؟ ولنا يف تارخينا اإلسالمي العريب خري 
مثال؛ فرسولنا - عليه الصالة والسالم - يعلن أمام اجلمع: من له طالبة أو مظلمة عىل 
رسول اهلل فليطلبها اآلن، فيقوم أحد الصحابة ليعلن أن رسول اهلل سبق وأومأ بالعصا 
عليه، فيقوم رسول اهلل - فداه نفيس وأيب وأمي - وخيلع رداءه، ويطلب من الصحايب 
االقتصاص منه؛ فام كان من هذا الصحايب إال أن قّبل صدر رسول اهلل - صىل اهلل عليه 

وسلم - وأراد أن يكون آخر عهده بالدنيا ملس جسد احلبيب. 
وهناك أمثلة كثرية ال حرص هلا، ولن أستعرض خطب امللك عبدالعزيز  فكانت 
الرشع؛  انحراف عن  أي  أو  أي ظالمة ألحد  اجلميع عن  أمام  اإلعالن  إحدى خطبه 
فقد أعلن  تنازله عن احلكم إذا ثبت عليه يشء من ذلك، وما كان من الناس إال أن 
، كل دول العامل املتقدم تعلن عن أي فساد حيصل يف  رفعوا أكف الرضاعة بالدعاء له 
البالد، وليس بالرضورة أن يكون الفساد ماليًّا، بل إن الفساد اإلداري، وعدم املقدرة، 
وتأخر انتهاء املرشوعات، وكثرة املشكالت اإلدارية، وعدم التجديد والتحديث يف أي 
وزارة دليل عىل أن هناك خلاًل جيب تصحيحه، وحبذا اإلعالن عنه حتى يتعظ من يريد 

أن يتعظ.
وعرضة  لالنتقادات،  عرضة  العامة  اخلدمات  يف  يعمل  من  مجيع  إن  يقال:  وكام 
للمساءلة، وعرضة أيًضا للمحاكمة. لسنا ممن يؤيِّد »نرش الغسيل«، وكلنا خطاء، ولكن 
ينبغي أال تضيع احلقوق وتستغل األموال العامة، ونظل نتجادل يف تعريف الفقر ... 

والفقر املدقع.
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استجواب الوزير أم عضو مجلس الشورى؟

قبل أسبوع خرجت علينا الصحف بأن هناك طلب استدعاًء - أو لنقل مفامهة، أو 
لنقل استجواًبا - لبعض الوزراء، وحددت الوزارات املطلوبة كام نرشته الصحيفة.

وباركنا هذه اخلطوة املسبوقة من جملس الشورى املوقَّر.
يواجهها  التي  واملعاناة  السلبيات  ببعض  ذرًعا  ضاق  قد  املجلس  أن  املؤكد  ومن 
املواطن، وكان قرار املجلس بطلب هؤالء الوزراء مقبواًل لدى معظم املواطنني، ليس 
وإن  املناسبة،  احللول  إجياد  وليمكن  اخلدمة،  نقص  يف  السبب  ليعرف  ولكن  تشفًيا، 
أردت أن أرسد عليك نقص اخلدمة فهي كثرية، وربام )تقلب املواجع( لديك ... وال 
نزال بانتظار أن نسمع نتائج اللقاءات مع هؤالء الوزراء، وأملنا أال تكون مثل سابقتها 
عندما حرض بعض الوزراء للمجلس، فبداًل من أن يكون حارًضا للسؤال أصبح هو 
املتحدث، ولو سمح له أيًضا لوضع األسئلة، وأمتنى الرجوع إىل بعض من هذه املقابالت 
السابقة ليتضح صحة ما ذكر ... إال أن تكون بعض املقابالت غري قابلة للنرش. املهم، 

نا باملولود اجلديد. سواء كانت قابلة أو غري قابلة نريد من هذه املقابلة أن تبرشِّ
وكم نتمنَّى كام هو حاصل يف كل الدنيا أن نسمع - ونرى - ما يقوله معايل الوزير 
بداًل من أن  له،  املؤيدين  العذر ونكون من  له  فلربام نجد   ... الشورى  وسعادة عضو 
هو  ما  منها  متنوعة،  الفاكهة  أن  نجد  الزمان  هذا  يف  ولألسف  املجلس،  فاكهة  يكون 

صحيفة اليوم
1427/10/21 هـ
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مياه  إىل  حيتاج  ما  ومنها  وبيطرة،  عالج  إىل  حيتاج  ما  ومنها  وفالحني،  عامل  إىل  حيتاج 
ونزح للمياه اآلسنة، ومنها ما حيتاج إىل مهندسني زراعيني وخربات يف املبيدات، ومنها 

ما حيتاج أساتذة يف التعليم الزراعي والتدريب والتأهيل، وهكذا بقية اجلوانب.
واجلميل يف طلب بعض الوزراء لالستجواب - والذي مىض عليه أقل من أسبوع 
– أننا نرى فضيلة رئيس جملس الشورى - كام نرش يف إحدى الصحف - ضاق ذرًعا 
بأعضاء اللجان املتخصصة يف املجلس - أو لنقل ببعضهم - واعتقدنا أن فضيلته قد 
باجلريدة، ولكن - كام ذكرنا  تأخرهم حتى وصل األمر إىل نرش ذلك  ا من  استاء جدًّ
وهي  ا،  جدًّ شهية  أخرى  فاكهة  أضفنا  فقد  ملعاليه؛  صويت  وأضمُّ   ... الكيل  طفح   -
حتى  أو  استحياء  دون  ذلك  نقول  ولألسف  ونتائجها،  الشورى  جملس  أعامل  تفنيد 
جماملة؛ ألننا كنا - وأعتقد ال نزال - نؤمن أن جملس الشورى يمثِّل كل املواطنني وكل 
األطياف، وهذا هو املالحظ بني األعضاء، ويكفيك النظر إىل أبسط األمور وهو لباس 
كل عضو؛ فتجده يمثِّل اجلهة التي ينتسب إليها، وليس يف ذلك عيب فأهل مكة أدرى 

بشعاهبا )برشط أال تغيِّب السيول معامل هذه الشعاب( ... 
املهم أن معايل رئيس املجلس أراد أال يكون هناك ناس أحسن من ناس ... يعني 
ليس معقواًل أن نستجوب الوزير ونرتك العضو. ما أمجل أن نخطو مثل هذه اخلطوات 
وزير  بكل  لنا  وهنيًئا   !... حياتنا  أمور  تقويم  لصالح  النهاية  يف  تصب  التي  املباركة، 
وعضو يكون بمثل هذه الشجاعة والشفافية ...! فهؤالء هم الذين نريدهم، وهم بإذن 

ل عليهم يف اإلصالح. اهلل من يعوَّ
وأرجو أال تؤخذ عباريت األخرية عىل حممل قول الشاعر:

كثـــريٍة أمـــور  يف  يصــانع  مل  بمــيسِمومـن  ويـوطأ  بأنيــاب  ْس  يضــرَّ
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ليس دفاًعا عن وزارة التعليم العالي

ما أرسع أن نتَِّهم اآلخرين بالتقصري، وأن نكيل هلم الصاع صاعني، وأن نصدق كل 
ما يقال ويكتب، وكأن بيننا وبني هذه اجلهة املتهمة بالتقصري عداًء ورغبة يف التشفي! 
لقد ساءنا مجيًعا أن جامعاتنا اعُترِبت - افرتاًء وبطالًنا - من أقل مستويات اجلامعات 
عىل مستوى العامل، وال نعرف ما املعايري التي ُبنيت عليها هذه األرقام وصحة مصدرها، 
وملاذا أريد هلا أن تكون يف هذه الفرتة، وهل وراء األكمة وما وراءها ... هل يعقل أن 
جهود نصف قرن من العلم والبناء ُيراد هدمه )بجرة قلم(، وكام ذكرت، ليس دفاًعا عن 
وزارة التعليم العايل؛ ففيها من النقص والتقصري اليشء الكثري، ولكنها ال تصل مطلًقا 
إىل أن تصبح جامعاتنا يف أسفل سافلني. هذا ظلم وافرتاء، وتعدٍّ ليس عىل وزارة التعليم 
العايل فقط، بل عىل خطط ومنهج تعليمي عمره نصف قرن، استطاع أبناؤه املتخرجون 
من هذه اجلامعات إدارة دفة الدولة والسري هبا لتصبح من أرقى دول العامل مع متسكها 

برشيعتها وتقاليدها.
املبطَّن يستهدف مجيع من نال شهادة من هذه اجلامعات  وال شك أن هذا اهلجوم 
العمالقة. نعم العمالقة يف مصداقيتها ويف اختيارها للطلبة املتميزين. ويكفي أن أبناءها 
وفهاًم  تعلياًم  البالد  تلك  أبناء  من  أفضل  كنا  للخارج  انبعثنا  عندما   - أحدهم  وأنا   -
وقدرة مع اختالف اللغة واملنهج، هذا إىل جانب أن أساتذتنا - سواء من األجانب أو 

صحيفة اليوم
1427/10/26 هـ
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السعوديني - قد اختارهتم وزارة التعليم العايل من أرقى جامعات العامل؛ لنقل الثقافة 
العلم  لينهلوا  السعوديني؛  اجلامعات  أساتذة  بإرسال  قامت  وأيًضا  أبنائنا،  إىل  والعلم 
الرواتب  أعىل  بدفع  الوزارة  قامت  وقد  جامعاتنا،  إىل  ينقلوه  ثم  والغرب،  الرشق  يف 

واملميزات هلؤالء األساتذة، فهل يعقل أن تكون جامعاتنا أسفل سافلني؟ 
وإن كان هناك منصف يقول احلق، فعليه زيارة مباين جامعة امللك سعود، وجامعة 
امللك  جامعة  يف  الشاملة  النهضة  ورؤية  فهد،  امللك  وجامعة  سعود،  بن  حممد  اإلمام 
فيصل، وجامعة امللك عبدالعزيز، وبقية اجلامعات التي قامت الدولة بطرح مشاريعها 
هذا العام ... مئات بل آالف املاليني، واختارت أفضل التصاميم املعامرية واهلندسية، 
كام اختارت أفضل املختربات ومراكز البحوث العلمية، وكل هذه يف طريقها للتنفيذ، 
فهل يعقل أن تكون جامعاتنا يف أسفل سافلني؟ ومن املؤسف أن بعض أقالمنا انقادت 

هلذا الرأي املغِرض الكاذب!
ولو كنت يف وزارة التعليم العايل لطالبت ملن خرج لنا هبذه الفرية باملحاكمة والعقاب 
الشديد، ولطالبته باالعتذار بالصحف عام ادَّعاه. نحن ال نقول إن وزارة التعليم العايل 
الطلبة  استيعاب  يف  فشلها  وإن  املثالب،  من  الكثري  هناك  بل  )مطهرة(،  واجلامعات 
األهلية  اجلامعات  يف  أبنائنا  بتعليم  إال  لنا  حيلة  ال  وإنه  بالدنا،  يف  منزل  لكل  حاصل 
)التجارية(، التي هيمها كم حصيلة هذا الفصل ... كل هذه آثام تسـأل عنها الوزارة 
املستويات  أفضل  من  بالدنا  اجلامعي يف  التعليم  أن مستوى  يبقى  واجلامعات. ولكن 
علاًم ومنهًجا وتقوياًم، وأن الرجال القائمني عليه - وأوهلم الدكتور خالد العنقري - قد 
أرسوا قواعد راسخة يف التعليم العايل حتسب هلم ويشكرون عليها، وال هيمنا أي ناعق، 

فام أكثرهم هذه األيام! ولكن السحاب يبقى مرتفًعا مهام تعالت األصوات.
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ما لنا ... ومال األسهم!

التجارة  يف  نعمل  وكنا  أسهم،  اسمه  يشء  نعرف  ما   ... أول  زمان  عىل  حالالة  يا 
العال( ... ما فيه أزمات نفسية وقلبية واجتامعية  واملقاوالت والعقار، وأمورنا )عال 
... من عرفنا األسهم وحنا يف دحديرة يف دحديرة ... كنا نتوقع أن أحوالنا بتزين ... 
ونستطيع نبني بيت، ونتزوج، ونجيب عياالن ... راح البيت، وال جت أم العيال وال 
العيال. الليل نحييه سهر يف التفكري واهلم والغم، وكل ما نقص مؤرش السوق زادت 
نا السياسة  دقات القلب معه ... غرينا املدير وال نفع ... غرينا اإلدارة وال نفعت ... غريَّ
اهلل  لغري  الشكوى   ... نروح  وين   ... نسوي  وش   ... ندري  ما   ... نفعت  وال  املالية 
مذلة ... لكن قريشاتنا يقولون أكلها السعلو، ومرة يقولون أكلها اهلامور، ومرة يقولون 
شختك بختك، نسمع، ونقرأ، وننام، ونحلم، ونقوم عىل قولة اقتصادنا نم يف العسل، 
وأنا وعيايل ... يف دمار ... وكله بسبب األسهم، يا ليت يغريون اسمها ... يمكن االسم 

مشئوم ألنه سهم أصحاب القلب واملخ و.. و ... وكل يشء.
بعض جريانا من جهة الغرب إذا أرادوا إبعاد شياطني األسهم حيطون قبل األسهم 

كلمة مثل دم أو قذاف الدم، ليش ما يكون اسمها )هيئة أسهم ... قذاف الدم(.
حتى هذا ما يصلح ... يا كثر من قذفوا الدم، ويا كثر من دخلوا املستشفيات ... 
زادت  الطائف  ومستشفيات  أضعاف،  ثالثة  زادت  القلب  مستشفيات  إن  يقولون: 

ويبون يبنون مستشفى ثاين وثالث.

صحيفة اليوم
1427/11/1 هـ
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أعود وأقول يا حليلنا منول ... من يذن األخري، وأنا معود ألهيل، وموسع الصدر 
واخلري واجد والعيال ... واجد ... واليوم ما عندي وقت وبايل مشغول ... واال انشغل 

البال قل عىل كل يشء السالم.
السيل،  يف  قروشنا  وضاعت  املحافظ،  كل  سيلت  والبنوك  الباب،  عىل  انة  الديَّ
لنا ومال األسهم ...؟ وليش  والوظيفة ضاعت ... وعىل نفسها جنت براقش ... ما 
حطينا حبال يف أرقابنا وسلمناها لألسهم؟ ما حد رضب عىل يدينا وال أحد أجربنا، 
وليش نلوم هيئة سوق املال ...؟ أبواب الرزق واجد وبالدنا فيها خريات كثرية، واليل 
غصينا  خالص   ... الرشكات  مسامهة  توقف  أهنا   - اهلل  أعزها   - حكومتنا  نتمناه من 
من كثر الرشكات اليل مصت )ال ... آكو وال ماكو( ... نعم أوقفوا طرح املسامهات 
سجالتكم  من  الدولة  ملشاريع  التخصيص  فكرة  وامسحوا  الرشكات،  لكل  اجلديدة 
... خلونا نرجع لزمان أول ... ويكفينا ما حنا فيه.. ونبي عرشين سنة حتى نصحح 
ما أفسده االقتصاد وعلامء االقتصاد ... ونبيكم - اهلل حيفظكم - تشدون عىل البنوك 
تسّهل لنا القروض، وترجع بعض قروشنا اليل أخذهتا مثل أخذ الكحل من العني ... 
راقبوا البنوك وين ملياراتنا راحت له ... نريد معاقبة - وليس جمرد حماسبة - كل من 

تسبب يف هل دمار ...
نحن نمرُّ يف أزمة زاد فيها الفقر والبطالة، وساءت الصحة، وكام يقال: املال عديل 
الروح، وفعاًل هلكت نفوس، وهي أغىل ما لدى اإلنسان، وبعدها يبيع نفسه وكل يشء 
من أجل ماله ... معظم املسامهني ناس طيبون حمبون لوطنهم ويعملون بإخالص ... 
ال نريد أن نفقدهم بسبب حفنة ال ختاف اهلل وال ترعى حرمة لوطن وال إلنسان، هؤالء 
)مصاصو الدماء( وخفافيش الليل، ومن مههم الغاية دون النظر يف الوسيلة، هم دمار 
الوطن، وهم فساد هذه األمة، ومن واجبنا - محاية لوطننا - القضاء عليهم... وبإذن 
اهلل دولتنا بحكمتها وحسن قيادهتا سوف تعيد الرسور واهلناء إىل كل منزل وكل مواطن 
إرجاع  اهلل - عىل  بإذن   - القادرون  ... وهم  األمان  بر  اهلل، وهم  بعد  امللجأ  فهم   ...

الشيخ إىل صباه.
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حرب البعوض!

لو قيل لنا إن هناك - ال سمح اهلل - حرًبا نووية، أو هجوًما مباغًتا، أو انتشار مرض 
خطري، فهذه أمور كلنا فيها فداء للوطن. أما أن يكون هناك غزو من البعوض واملواطن 
ما نرش  يا سادة  به أي مسؤول، وإليكم  نقبله وال يرىض  ما ال  الفداء، فهذا  هو كبش 

بصحفنا:
1- البعوض يغزو الدمام.

ب من مسؤولية مواجهة البعوض. 2- اجلهات احلكومية تتهرَّ
3- الصحة التزمت الصمت.

4- الزراعة تقول: إن القضية ليست من اختصاصها.
5- األمانة تقول: إن انتشار البعوض خارج عن السيطرة، وإن وسائل الدفاع قد 

اسُتنِْفدت.
6- مصلحة املياه ستكشف حقيقة الوضع.

هذه حالنا مع أضعف خلق اهلل )البعوض(، وهذه حال اجلهات احلكومية املسؤولة، 
ومل يبق إال أن نستعني بالدفاع واجلهات األمنية. وقد يسأل سائل: أين جملس املنطقة، 
أما  الوضع؟  عىل  لتقف   ... وأين   ... وأين  التلفزيون،  وأين  البلدي،  املجلس  وأين 
جريدة اليوم فلها الشكر عىل ما قامت به؛ فهي السبَّاقة لطرح ما هيم املصلحة العامة. 

صحيفة اليوم
1427/11/3 هـ
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وأمام هذه احلالة وتفادًيا حلاالت مماثلة قد ُيرى العمل باآليت:
التأكيد عىل مسؤولية اجلهة يف تفادي وقوع مثل هذه األزمة قبل أن تستفحل   -1
وتسبب احلرج هلذه اجلهات، باعتبارها ممثلة للدولة، وملنع وقوع الرضر عىل املواطن، 

بمعنى التأكيد عىل حماسبة املقرصين.
قادرة   - اهلل  بإذن   - وهي  املياه،  ومصلحة  الدمام  أمانة  من  الفوري  الوقوف   -2
عىل القضاء عىل املشكلة بام لدهيا من إمكانات وصالحيات، وليس أن ننتظر حتى تنَفد 

املبيدات ونستعني بسيارات من جهات أخرى.
3- ال عذر ألي جهة حكومية كانت يف أن تقف متفرجة أو أن ختيل مسؤوليتها؛ 
ا واحًدا أمام أي مشكلة تقع، وجيب التأكيد  فجميع اجلهات احلكومية جيب أن تقف صفًّ
عىل مجيع اجلهات احلكومية بأمهية هذا األمر واملشاركة عندما تطلب، حتى ولو مل تكن 

اجلهة ذات مسؤولية خاصة.
هلام  يكن  مل  وإذا  ...؟  البلدي  واملجلس  املنطقة  ملجلس  )املفقود(  الدور  أين   -4
وبالذات  العامة،  للمصلحة  والنظر  الفائدة  نتوقع  فمتى  قرار  وغريمها مشاركة واختاذ 
ا لكال املجلسني؛ للوقوف عىل  عند مسألة هتم صحة املواطنني. كنا نتوقع اجتامًعا فوريًّ
يف  الغري  من  املشاركة  وحتديد  املسؤولية،  حتدد  فورية  قرارات  واختاذ  ميدانيًّا،  املشكلة 

القضاء عىل هذه الكارثة.
أذكر فيام مىض حالتني وجه سمو أمري املنطقة الرشقية أمره بالقضاء عليهام: األوىل 
وتم  واملصلحة،  األمانة  بني  كانت مشرتكة  والثانية يف صفوى، وكلتامها  اخلفجي،  يف 
القضاء عليهام بمشاركة بني اجلهتني، وانتهت دون مثل هذه الزوبعة. نحن نتوقع من 
املناعة ضد  اكتسب  قد  البعوض  أال يكون  العطاء، راجيني  املزيد من  الدولة  مسؤويل 

مبيدات األمانة!
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المعاهد العلمية ... واالكتئاب

من نعم اهلل علينا يف هذه البالد أن حكومتنا الرشيدة تضع الرجل املناسب يف املكان 
املناسب ... إن قيام شيخنا اجلليل/صالح بن محيد - حفظه اهلل ورحم والده - بشطب 
العلمي يف مخيس مشيط -  املعهد  العلمية - وبالذات  املعاهد  معلومات أثريت حول 
لعدم مصداقيتها كان له أثره العظيم يف نفوس كثري من أبناء هذا الوطن، ولنا وقفات 

أمام مثل هذا القرار احلكيم.
هناك  وأن  املصداقية،  إىل  حتتاج  بمعلومات  اإلدالء  ملنع  جاء  الشطب  قرار  أواًل: 
خطوًطا محراء جيب أال يتخطاها أي إنسان، واملؤمل أن تأيت هذه من أحد أعضاء املجلس.
ثانًيا: إن قرار الشطب جاء ليعلن للجميع أمهية الدور الذي قامت به املعاهد العلمية 
جت جمموعة من علامئنا الكبار، وأن الفضل - بعد اهلل - هلذه  منذ إنشائها، والتي خرَّ
السياسة احلكيمة يف إنشاء املعاهد واستقالليتها، فكانت الداعم الرئييس للجامعات يف 

بالدنا وللنهضة التعليمية منذ بدايتها، فلهم من هذه األمة الشكر والتقدير.
ثالًثا: إن إلصاق التهم الباطلة ملجرد تضخيم الفكرة وإقناع اآلخرين - ولو بلغط 
القول وفساد الرأي - اعتربت من األمور التي أرجو أال تكون مما يطلق عليه الغاية تربر 
ظ بذلك لتمنيت أن يكون يل كام يقال )حلق نعامة(؛  الوسيلة. ولو كنت يف مكان من تلفَّ

صحيفة اليوم
1427/11/5 هـ
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ألزن ما قلته وأحسب له ألف حساب، ولكننا نرجع ونقول: إن هذا ترسع يف إيصال 
املعنى ...

العلمية،  املعاهد  منسويب  جلميع  واعتذاره  َأَسَفه  العضو  هذا  يعلن  أن  عيًبا  وليس 
وبالذات املعهد العلمي يف مخيس مشيط، فهم - بحمد اهلل - مل يصبهم االكتئاب وال 
النفسية ... ومل تطلب إدارة املعهد من هذا العضو أن يتكلم عىل لساهنا ...  األزمات 
لذا من حق املعهد أن يطلب االعتذار املعلن وإبعاد هتمة )املرض النفيس عن طالبه(، 
خصوًصا أن معظمهم شباب مقبلون عىل املستقبل وعىل الزواج، واألخرية هي املشكلة 

عندما يعلم أهنم مصابون باالكتئاب واملرض النفيس، ال سمح اهلل.
رابًعا: يرتدد هذه األيام عبارة )الضغوط اخلارجية(، بمعنى لو أن إنساًنا ختاصم مع 
أمثلة عنها،  انتبه؛ فإن هناك )ضغوطا خارجية(، لن نسرتسل يف إعطاء  زوجته لقيل: 

وأبسطها حقوق املرأة.
املوقر،  جملسنا  يف  حتى  هلذا  حاجة  يف  لسنا  الشورى،  جملس  يا  خرًيا  اهلل  جيزيكم 
هذه  أصبحت  فعاًل   ... تستحقه  مما  أكثر  تفسريات  وتأخذ  تثار  املسألة  هذه  أن  رأينا 
العبارة )السعلو(، وكأن لسان احلال أن يكتب كل مسؤول أمام مكتبه )انتبه للضغوط 

اخلارجية(.
الساحر،  عىل  السحر  وانقلب  العبارة،  هلذه  القبيح  الوجه  انكشف  لقد  هلل،  احلمد 
لت من الضغوط اخلارجية إىل طلب الفكه واخلالص؛ لذا لطًفا ال أمًرا، اشطبوا  وحتوَّ

هذه العبارة من صحافتنا ومن مجيع أعاملنا.
يف  يفكر  حتى  املجلس  عىل  واملعروضة  املهمة  األمور  انتهت  هل  وأخرًيا:  خامًسا 

تبعية املعاهد العلمية، التي عمرها جتاوز أكرب من عمر أي عضو يف املجلس؟
هل يريد املجلس قائمة لألمور املهمة، التي أزعجت الدولة وأزعجت املواطن )يا 
كثرها(، ولكن الظاهر إلينا أن بعض األعضاء هم من أصاهبم االكتئاب من كثرة ترديد 

عبارة الضغوط اخلارجية.
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الهيئة الوطنية للمقاولين

 - اهلل  بإذن   - تتحقق  واألماين  املعطاء،  البلد  هذا  مقاول يف  إليها كل  يسعى  أمنية 
يف هذا العهد امليمون، وال أعتقد إال أن املباركة الكريمة سوف تصدر بمجرد اجتامع 
د يل سعادة األستاذ عبداهلل العامر - رئيس  اللجنة الوطنية للمقاولني بالقصيم، ولقد أكَّ
اللجنة - إن هناك طموحات وأهداًفا كثرية كلها تصبُّ يف مصلحة بناء هذا الوطن ... 
واليوم، ونحن نشهد أمهية تطور املقاول السعودي، فإن ما ال يقل عن 80 باملائة من 
رضورة  جانب  يف  تصب  وكلها  املقاوالت،  قطاع  حتت  تدخل  الدولة  مشاريع  أعامل 
تارخيها  هلا  سعودية  جهات  ترأسها   - خليجية  هيئة  لنقل  بل   - سعودية  هيئة  إنشاء 

وقدراهتا املالية والفنية.
املقاول  امتلك   - عمالقة  مشاريع  من  الدولة  تقدمه  بام  ثم   - وفضله  اهلل  وبحمد 
كانت  وإن  غريه،  عن  كفاءة  يقل  ال  وأصبح  والعطاء،  املنافسة  عىل  القدرة  السعودي 
اجلهود موزعة بني الغرف التجارية باململكة، وحتتاج إىل توحيد وتنظيم يكفل لبالدنا 
مواجهة نتائج انضاممنا ملنظمة التجارة العاملية، فنحن أمام دول هلا سابق خربة ومقدرة، 
ولن نستطيع بناء الوطن بدون احتادنا - كمقاولني - وبحث أمور التطوير واحلفاظ عىل 

صحيفة اليوم
1427/11/10 هـ
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الرشكات القائمة، مع تأييد متطلبات العرص يف رسعة التنفيذ، وجودة ما ينفذ، وتسهيل 
اإلجراءات، سواء يف التصنيف أو التأشريات أو التدريب والتأهيل.

معاهد  هناك  يكون  أن  للمقاولني  اخلليجية  السعودية  اهليئة  إنشاء  عند  نأمل  إننا 
ومراكز تدريب وتأهيل متخصصة يف أعامل املقاوالت، بحيث تتحمل اهليئة مسؤولية 

بناء اإلنسان، وتأهيله، وإجياد فرص العمل املناسبة.
ق هذا املطلب؛ للحفاظ عىل هيكلة  وبلسان كل املقاولني يف اململكة، نأمل أن يتحقَّ

املقاول السعودي ونظامه وتدريبه؛ ليمكنه أن يواجه متطلبات العرص.



 277 

أنا والصحافة وربع قرن

اللهم احفظ فلذات أكبادنا من المخدرات!

والتعليم  الرتبية  مدير   - املديرس  عبدالرمحن  الدكتور  سعادة  من  كريمة  برعاية 
الشهري،  أمحد  األستاذ  باخلرب  الثانوية  املدرسة  مدير  من  وبدعوة   - الرشقية  باملنطقة 
وبمشاركة من إدارة مكافحة املخدرات باحلرس الوطني، أقيم معرض عن آفة العرص 

ودمار األمة )املخدرات(.
اجلبني:  هلا  يندى  وبأوضاع  فقدناهم،  لشباب  الكلمة  بمعنى  مؤثًرا  عرًضا  كان 
كامل  عىل  احلرشات  وترى  املياه،  دورة  داخل  متوىف  وهو  أيام  عليه  متيض  أحدهم 
أهله؛ من  أعراض  يتاجر يف  ابنته وزوجته ووالدته، وأحدهم  يقتل  جسمه، وأحدهم 
ر، وأحدهم يبيع دينه ودنياه ويميش يف طريق الرذيلة ... كان  أجل احلصول عىل املخدِّ
فيه كل  والداه  ى  يتوخَّ الذي  الصالح،  مثااًل لالبن  السيئة -  الرفقة  قبل ذلك - وقبل 
إليه وهو يكرب  خري، يأملون أن يكون سندهم وملجأهم بعد اهلل يف شيبتهم، ينظرون 
به  يترشفون  مثااًل  يكون  أن  يريدونه   ... الزاهر  واملستقبل  اخلري  له  يوم، ويرجون  كل 
ويفاخرون به أقرانه، يريدون أن تكون له زوجة، وأوالد، وبيت، ومكانة اجتامعية متأل 

عيون والديه، وحيمدون اهلل عىل حسن الرتبية ورغد العيش.
ال  طريقهم،  يف  مشى  الذين  السوء  أصحاب   - ويكرهون  بل   - يريدون  ال  نعم: 
يريدونه أن يسهر وال ُيعلم أن يقيض ليله، ال يريدون أن يكون جسمه مضطرًبا شاحًبا، 

صحيفة اليوم
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دائم التفكري، واالنعزال، والتوتر، والعصبية، ورعشة جسده، وامحرار عينيه، ورسعة 
هذا  وأمام  ابنه.  يف  يراها  أن  أب  كل  يكره  أعراض  كلها   ... استقراره  وعدم  غضبه، 
املشهد املؤمل، أمام اجلهود التي تقوم هبا الدولة - حفظها اهلل- سواء بالعقوبات املشددة 
جني أو بأساليب الوقاية عن طريق اإلعالم والثقافة وإقامة املعارض وعمل  عىل املروِّ
النرشات، ثم باملعاجلة يف حالة اإلصابة - ال سمح اهلل - عن طريق املستشفيات، ولكن 

يبقى هناك حلول إضافية منها:
د فيها ويل األمر بالنتيجة. 1- عمل فحوصات ألبنائنا يف املدارس كل ستة أشهر يزوَّ
2- توظيف شباب صاحلني من طالب املدارس - ألهنم أدرى بفهم الشباب من 

غريهم - تكون مهمتهم االكتشاف املبكر واإلبالغ عن جتار املخدرات أو املتعاطني.
إىل  الشاب  تتعدى  وأرضارها  الشباب،  مهلكات  أخطر  هي  املخدرات  ألن   -3
أهله وجمتمعه والوطن؛ يقرتح أن تكون هناك قناة خاصة ملكافحة املخدرات وكذلك 

التدخني، ولتكن حتت مسمى يناسب احلالة مثل )قناة الصحة(.
4- هذه املشكلة أرى أن تكون من أولويات األمور التي يناقشها جملس الشورى 
وكذلك جملس املناطق، وأن يكون هذا املوضوع حارًضا بصفة مستمرة؛ نظًرا خلطورته، 

وألنه يف ازدياد.
5- أال تكون الوقاية مقترصة فقط عىل الكتيبات واألرشطة واملعارض، مع أمهيتها 
واملخدرات(  التدخني  )ملكافحة  مبلغ  ُيعَتَمد  أن  يلزم  ولكن   ... املوجود  أحسن  ألهنا 
اليومية،  احلصص  من  منظم  برنامج  هناك  ويكون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ميزانية  يف 
مع تفعيل دور املكافحة بشكل أكرب، واستمرارية العمل بذلك، واختاذ الطرق املناسبة 

حلامية أبنائنا.
الغرف  طريق  عن  السنوي  الربنامج  هذا  يف  للمسامهة  اخلاص  القطاع  دعوة   -6
املنطقة،  يف  العاملة  والرشكات  األعامل  رجال  طريق  وعن  منطقة،  كل  يف  التجارية 

وتكوين ميزانية )صندوق( هلذا الغرض يف كل مديرية تعليم.
ندعو اهلل العزيز الكريم، رب العرش العظيم، أن حيفظ أبناءنا من جلساء السوء، 
وأن يعني حكومتنا عىل مكافحة هذه اجلريمة، وأن نكون - آباًء ومدرسني وجمتمًعا - 

العني التي تراقب ترصفات األبناء للحفاظ عليهم، واهلل خري حافظ ووكيل.
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سيناريو: بوش - بيكر – هملتون

املوقف  وأوضح  العراق،  يف  الوضع  وصف  يف  وجلنته  مهلتون  بيكر  املخرج  أجاد 
احلايل بجميع مهومه وشجونه، وخرج وفًقا ملا أراده املنتج بوش، فكام يقال: السياسة 
ر من خرس املعركة بأنه خرج منترًصا، وما أكثر مثل هذه احلالة  لعبة قذرة، ال بد أن يصوِّ

يف عرصنا احلارض!

املشهد األول:
يبنيِّ حالة العراق، وأنه مقبل عىل دمار شامل، وأرجع السبب إىل ضعف حكومته 
احلليف  هي  املنتج  نظر  يف  كانت  احلكومة  هذه  أن  املشهد  هذا  يف  الغريب   ... احلالية 

األوحد له ... وبرسعة الربق أصبحت سبًبا يف هذه النكسة.

املشهد الثاين:
روا أبناء سام أهنم املنقذ الوحيد، ولوال وجودهم املبارش  أراد أبطال الفيلم أن يصوِّ
املساعدات  ثاٍن أشد خطورة؛ فهم هيددون بسحب قواهتم وقطع  ألصبح هناك وجه 
للجيش  مدربني  لنقل  أو  )منظرين(  ليصبحوا  التهديد  هذا  يف  يتدرجون  وربام  املالية، 

العراقي، وحتى يربطوا النرص إن حتقق ببطولتهم ومقدرهتم.
الفرار من املعركة،  املراقب يقول عكس ذلك، فهم يريدون االنسحاب أو  مع أن 

صحيفة اليوم
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فقدوا  الذين  األمريكان  وآباء  أمهات  أمام  وجههم  ماء  حيفظوا  أن  لدهيم  املهم  لكن 
أبناءهم.

املشهد الثالث:
ينادي  واليوم  ضدنا،  فهو  معنا  ليس  من   - املنتج  أقصد   - يقول  أنه  غرابة  األشد 
)السياسة  فعاًل  املصلحة(،  )أقصد صديق  اليوم  أنه صديق  األمس عىل  كان عدو  من 
)فات  العراق،  مصلحة  ألجل  التفاهم  وسوريا  إيران  من  يطلب  فهو   ... قذرة(  لعبة 
عىل املخرج( أن مثل هذه اللعبة ليست بخافية عىل إيران وسوريا اللتني ترتبطان بدين 

وتاريخ وعالقة بالعراق وجريانه.
إيران  التقرير، فهو يقرن بدء العالقة مع  أْن ليس له يد يف هذا  املنتج  وحتى يوهم 

بالتخيل عن الربنامج النووي، مع علمه املسبق برفض إيران هلذا الطلب.

املشهد الرابع:
وترتبط  السنني  آالف  عمرها  التي  العراقية،  العقلية  يدرس  مل  أنه  املنتج  عىل  فات 
ببعضها مهام اختلفت أدياهنا ومذاهبها وأعراقها ... فات عليه أن أرض بني العباس 
ال تقبل أن يطأها أوالد سام، وأن العراقي مهام أصابه من املحن يبقى الرجل الواحد 
العراقي  الرأي  استطالع  ويكفي  )فاشل(،  السيناريو  هذا  فإن  لذا   ... أطيافه  بجميع 
)السني والشيعي واملسيحي( العرب واألكراد واآلشوريني والكلدان، فكلهم جيمعون 
عىل عراق واحد مهام كان نوع احلكومة ... ولكن بدون تدخل، كنت أمتنى لو أن املخرج 
استعاد بعًضا من كتب التاريخ العراقي القديم؛ ليعرف أن العراق هو الدرع الرشقي 
لألمة العربية واإلسالمية، وأن أقسى وأعظم الغزاة يف التاريخ مل يستطْع أن خُيضع أمة 

اخلمسة آالف سنة.

املشهد اخلامس:
د عىل املخرج )بيكرمهلتون(  قه؛ لذا فقد شدَّ املنتج بوش يريد أكرب دخل يستطيع أن حيقِّ
وعىل أبطال الفيلم - ال داعي لذكرهم ألنه حتى اآلن املفاوضات جارية الختيار الفريق 
الثاين – أقول: أراد املنتج نجاح فيلمه؛ فهو - كام هي عادته يف أفالم )الكاوبوي( – ال 
بني  والفتن  الشقاق  بذرة  زرع  االحتالل  فبعد  األمحر(،  )اهلندي  وحيطِّم  ينترص  أن  بد 
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... ومع ذلك حتطَّمت  قبضته  لُيحِكم  األفضل  الوسيلة  أهنا  منه  اعتقاًدا  العراق؛  أبناء 
آلته العسكرية أمام املقاومة الرشسة التي جعلته يتخبَّط يف قراراته، وأصبح منبوًذا من 
املجتمع العاملي، واتضحت صورته القذرة ... لذا فهو ال يبايل بأي نتيجة حتصل للعراق 
وبأي أسلوب يتبعه ... املهم أن حيفظ ماء وجهه، هذا إذا بقي له ماء وجه، وال يستبعد 
أن يطلب من بالد اجلوار التدخل؛ لتكون إحدى وسائل اإلنقاذ التي جيرهبا؛ فهو أصبح 

مثل الغريق الذي يتشبَّث ولو بالقشة.
به  أتى  يأيت بأعجب مما  فيلم آخر  املنتِج من املخرج عمل  وغري مستبعد أن يطلب 

بيكرمهلتون.
وإن كان لنا من رأي فهو:

1-جيب االنسحاب الفوري )الشجاع(، وال مانع - كام هزم يف فيتنام - أن هيزم يف 
العراق؛ فهذه سنة احلروب، وتبقى أمريكا بلد الديمقراطية والتقدم، وبدل بوش يأيت 
العاجل  االنسحاب  لوال  ألنه  األمريكي؛  اجلندي  حياة  عىل  احلفاظ  املهم  آخر،  بوش 

لزادت نسبة القتل واالنتحار واهلروب بشكل أرسع وأخطر.
2-ال نستغرب أن يكون هناك بعض الفتن وتغري احلكومات، فهذه طبيعة العراق، 

ا صامًدا. وسيبقى عىل هذا النهج حارًضا ومستقباًل، ولكنه يبقى عراًقا قويًّ
املبادرات  صاحبة  الرشيدة،  حكومتنا  وبالذات  اجلوار،  بالد  التقاء  أمجل  3-ما 
الشجاعة، التي هلا تارخيها املرشف يف اإلصالح بني املتخاصمني، وبام متلكه من عالقة 

قوية بأمريكا وأوروبا وبالد الرشق، وبام هلا من مكانة دينية وأخالقية!
الكنانة، وبالد اهلالل  إيران اإلسالمية، ومرص  التقاء حكومتنا، وحكومة  ما أمجل 
اخلصيب، كلها جتتمع يف بغداد العباسية حتت مظلة وشعار عراق موحد ...! املهم أال 
نرى أي )علج( يطأ أرض الرافدين، وبإذن اهلل، ثم بعقالء القوم سوف ُتطَفأ كل نار 

أوقدها أبناء سام.

املشهد األخري:
انتظروا الفيلم اجلديد، ولكن املخرج وأبطال الفيلم من نوع آخر.
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ميزانية التحـدي

احلمد والشكر هلل - سبحانه وتعاىل - ثم لوالة أمرنا - حفظهم اهلل - عىل االهتامم 
باملواطن، وتسخريهم أنفسهم ومجيع قطاعات الدولة بمختلف ختصصاهتا ألجل حتقيق 

هذا اهلدف.
هذا   - مشاريع  من  امليزانية  هذه  تضمنته  ما  ونقرأ  ونرى  نسمع  ونحن   - واليوم 
أكرب دليل عىل أن الدولة - بقيادة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وسمو نائبه األمري سلطان بن عبدالعزيز - مصممون عىل تذليل كل العقبات من أجل 
تنفيذ املرشوعات، ولسان حاهلم يقول: إن كانت هناك معوقات أمام املقاول السعودي 
ه املسؤولني عن هذه القطاعات  فليتقدم لنا، مع أننا ال نريده أن ينتظر، بل إننا سوف نوجِّ

ببذل أقىص جهد؛ ألجل متكني املقاول السعودي؛ حتى يأخذ مكانه الالئق به.
دناه من  – حسب ما تعوَّ هذه هي توجهات والة األمر - أدام اهلل عزهم - ولكن 

والة أمرنا - تكون هناك شفافية ومصارحة حتمي الوطن واملواطن واملقاول:
العاملية قد يكون هدًفا كنا - وال نزال - هنرول  التجارة  1- إن دخولنا يف منظمة 
واملصنِّع  والتاجر  املقاول  هنيئ  أن   - فعاًل  واقع  وهو   - علينا  فات  ولكن  ألجله، 
يف  شامل  تغيري  هي  ما  بمقدار  الدراسة  ومواقع  بالتدريب  ليست  وهتيئته  السعودي، 
أعاد  الوطني  واحلوار  الشورى  جملس  أن  لو  نتمنَّى  التي  األنظمة  تلك   ... األنظمة 

صحيفة اليوم
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دراستها بام يتالءم والظروف العاملية ... سواء األنظمة املالية - وهي أحد املعوقات أمام 
تقدم املقاول السعودي - أو تأخري املستخلصات، وهي املحرك الرئييس لكل مقاول ... 
ولو سألنا أي مقاول يعمل مع الدولة لكانت أهم املعوقات أمامه: حجز مستخلصاته 
اختذ  بام  القبول  إال  عليه  وما  قوة،  له وال  املقاول ال حول  بأن  علاًم  األسباب،  ألبسط 
عليه؛ حتى يسلم من أي أذى آخر قد يصيبه، هذا إىل جانب ارتفاع الضامنات البنكية 
التي استغلتها البنوك أسوأ استغالل، وذلك بتغطية الضامن بالكامل ... خصوًصا أن 
غالبية املقاولني ليسوا من املقاولني الكبار ذوي القدرة عىل دفع املبالغ، ومن املشكالت 
التي ُتعيق العمل مع قطاعات الدولة إجراءات االستالم االبتدائي واالستالم النهائي، 
وتأخري معظم املستحقات حتى االستالم النهائي، بمعنى حجز مستحقات املقاول إىل 
ما بعد عام من تنفيذ املرشوع، أو قد يزيد عىل ذلك، وخالل هذا العام يصبح املقاول 
حتت سيطرة اجلهة يف كل ما تريده من إصالحات، بمعنى تسخري جهاز متكامل ملدة 

عام حتت طلب اجلهة ... 
يف  يزيدون  املقاولني  جيعل  فإنه  الدولة  ملشاريع  حفظ  من  فيه  ما  مع  اإلجراء  هذا 
من  واخلروج  للخسارة  عرضة  يكون  اخلربة  لديه  ليس  ممن  بعضهم  أن  أو  أسعارهم، 
السوق، فحبذا لو تم االكتفاء باالستالم مرة واحدة، ويتم إصالح مجيع املالحظات يف 

وقت حمدد.
2- لن أتطرق ملا كتب جتاه وزارة العمل واملعوقات التي واجهها املقاول السعودي؛ 
يتمنَّى  مقاول  برؤية  أدخل  ولكنني  املوضوع،  هذا  واملقابالت  الصحف  أشبعت  فقد 

اخلري للجميع.
عليه  كانت  عام  أضعاف  ثالثة  زادت  املرشوعات  أن  التحدي  ميزانية  يف  أعلن  أ- 
قبل ثالث سنوات ... بمعنى ما دام لدينا 7 ماليني متعاقد - ولو افرتضنا أن 4 ماليني 
تنفيذ  ألجل  أجنبي  ماليني   8 إىل  بحاجة  فنحن   - املرشوعات  قطاعات  يف  يعملون 

املرشوعات، حسبام ورد يف امليزانية، وهذا سوف حيقق أموًرا كثرية منها:
1- القضاء عىل السوق السوداء للتأشريات.

2-زيادة املدخول من قيمة التأشريات.
الوطن  ملصلحة  جوهري  مطلب  وهذا  املرشوعات،  من  االستفادة  3-رسعة 

واملواطن.
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4-سوف ختفض أسعار املقاوالت بام ال يقل عن 10 باملائة من قيمتها، بمعنى لو أن 
املرشوعات هلذا العام 120 بليوًنا، فسوف يتحقق وفر يعود عىل مشاريع أخرى بمقدار 

12 بليون ريال.
5-سوف تنخفض أجور العاملة - نظًرا لتوافرها - وبالتايل سيستفيد املواطن من 

هذا االنخفاض يف أعامله البسيطة.
العاطلة،  السعودية  العاملة  تعيني  عن  عوًضا  التأشريات  قيمة  زيادة  6-باإلمكان 

وهذا املبلغ يستفاد منه يف إنشاء معاهد ومراكز تدريب حسب احتياج السوق.
7-هناك بديل آخر ملوضوع السعودة، وهو إدراج قائمة بالعاملة السعودية املطلوبة 
د فيه اسم املهنة وراتبها، ويوضع رشط جزائي بحسم القيمة يف حالة  لكل مرشوع حيدَّ
عدم تعيني السعوديني. هذا مما يضطر املقاول لتعيني السعوديني )جمرًبا ما دام أن وزارة 

العمل ال تستطيع تدريبهم(، وهذا ما يسمى التدريب عىل رأس املال.
العاملية،  التجارة  منظمة  رشوط  لتطبيق  فرصة  بالدنا  يف  األجنبي  وجود  يف  8-إن 
أن وجودهم بني  إىل جانب  والدول األخرى، هذا  بالدنا  العالقة بني  نوع من  وإجياد 

املسلمني سبب يف دخول بعضهم الدين اإلسالمي احلنيف.
يشء  وهذا  السعوديني،  املقاولني  بني  التنافس  زيادة  يف  سبب  العاملة  زيادة  9-إن 

مشاَهد ومطبَّق، ويف ذلك انخفاض آخر ألسعار املشاريع.
أكثر من  إىل  نذهب  بل  السعودية،  للعاملة  أن هناك سوًقا سوداء  املشاهد  10-من 
ذلك، حيث إن هناك عاملة سعودية تقبض رواتبها وهي قابعة يف منازهلا، وربام بعض 
العمل،  )وزارة  الدولة  تنفقه  الذي  املبلغ  من  يستفيد  املقاولني  من  النفوس  ضعاف 
املواطن الضعيف بعًضا منه، ونتمنى  البرشية(، فيأخذ بعضه ويعطي  املوارد  صندوق 
أن تغريِّ وزارة العمل من نظريتها بعدم رصف راتب حمدود لكل سعودي ال جيد عماًل، 
جلرائم  منًعا  العاطلني؛  أبنائها  جتاه  الدولة  عىل  الواجبات  من  هذا  إن  اعتقادي  يف  بل 

الرسقات التي ازدادت يف بالدنا.
11-إن الدعوة الكريمة الندماج بعض الرشكات واملؤسسات مع بعضها هي رؤية 
ثاقبة ملستقبل واعد بإذن اهلل، وهي توجيه كريم للقطاعات املسؤولة عن تنظيم مسألة 
الدمج، سواء من حيث اإلجراء أو من حيث رسعة تنفيذ هذا الدمج وتنظيمه. نتمنى 
ه وزارة البلديات )تصنيف املقاولني( بأن يعطي الرشكات التي  من املقام الكريم أن يوجِّ
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املعادلة إلمجايل  التصنيف  أن حُتسب هلا درجة  أكثر  أو  الدمج بني مؤسستني  تنفذ هذا 
درجات التصنيف، وأن يكون الدمج حسب رغبة املقاول، سواء يف املرشوع الواحد أو 
أكثر من ذلك، بحيث نرتك الفرصة ألكرب عدد من املقاولني وألكرب فرص ممكنة، وليكن 

هناك تبادل منافع خيدم القطاع وخيدم املقاول.
مرة ثانية وثالثة ورابعة وإىل األبد، نشكر اهلل - سبحانه وتعاىل - عىل ما وهبنا من 

خريات، وعىل أن قيض لنا هذه الدولة التي تسمع لقولنا وتتجاوز عن جرأتنا!
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فلسطين بين فكي السلطة وحماس

أقسم باهلل العيل العظيم إنني حزين هلذا العنوان املؤمل املخجل ... هذا الواقع الذي 
كانت إرسائيل وَمْن وراءها حيلمون أن يتحقق ... األخ يقتل أخاه، املسلم يقتل املسلم، 
رفيق اجلهاد يقتل رفيق جهاده ... هل هذا عقاب لنا وما علينا إال الصرب واالحتساب 
أم تسابق للمناصب والشهرة؟ أم أهنا غضبة مرضية )هتلك احلرث والنسل(؟ أم أهنا 

»عيلَّ وعىل إخواين«؟
ياسني  أمحد  الشيخ  واستشهاد  عرفات  يارس  بموت  ماتوا  هل  القوم؟  عقالء  أين 
وتزداد  حصلت  التي  الفرقة  مقدار  وهؤالء  هؤالء  حيسب  أمل  الرنتييس؟  وعبدالعزيز 
بينهم وبني سائر العرب واملسلمني، بل حتى بينهم وبني األصدقاء من الغرب والرشق؟
هل من حقهم هدم جهاد عمره زاد عىل نصف قرن؟ أليس لنا - كمسلمني وكعرب 
- حق يف االعرتاض والوقوف شعًبا وحكومات أمام هذا اخلطر الداهم علينا؟ أليس 
من حق فلسطني اجلرحية ... فلسطني الدامية ... فلسطني املسجد األقىص وبيت املقدس 

أال نطاوعهم عىل صنائعهم املخزية؟
وأمام هذا احلدث اجللل، واملصيبة العظمى، واجلناية املدبرة، وزيغ السلطة، جدير 
بنا أن ندعو اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا غضبه، وأن يؤلف بني القلوب، 

صحيفة اليوم
1427/11/30 هـ
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وأن خيرجنا من هذه األزمة بسالم، وأن يرد كيد األعداء يف نحورهم.
أو  طلبت  عندما  للسلطة  وبريطانيا  وإرسائيل  أمريكا  مباركة  رسعة  تالحظون  أال 
بجانب  والوقوف  التأييد  ويأيت  معدودة  ساعات  جمرد  املبكرة؟  االنتخابات  رت  قرَّ

السلطة )فتح(، وما بقي إال إيفاد املراقبني لسالمة وصحة االنتخابات.
وألن ثقتنا كبرية يف كال الطرفني، وألننا رشكاء يف هذا املصاب اجللل، ال يمنع أن 

نقول حلامس:
إعادة  أن  ولنعترب  تضحياتكم،  يف  املحتذى  املثال  اهلل  بإذن   - زلتم  – وما  1-كنتم 

االنتخابات إحدى التضحيات من أجل فلسطني وشعبها.
2-السنة ونصف السنة التي قضيتموها يف احلكم كافية لتعطيكم كثرًيا من املؤرشات 

عام جيب فعله يف االنتخابات املقبلة.
3-ال بأس ما دام أن الرشق والغرب - وحتى جريانكم وجريان جريانكم - كلهم 
مؤيدون للسلطة واالنتخابات، ومنهم الصامت، الذي يراقب وال يريد أن يعلن مع من 

يكون ... بل ينتظر كام هو يتصور ملن تكون الغلبة فينضم إليه.
4-احذروا الفتنة بني األخ وأخيه، وال جتركم حرب أهلية لن يكون وقودها أقلَّ من 
ًما  اجلثث والرجال، وها هي أبرزت أنياهبا، وهناك من يريد أن يشعلها؛ ألنه عرف مقدَّ

مقدار مكاسبه من هذه الفتنة اهلوجاء.
5-اطمئنوا؛ فإن األيام سُتبدي لكم ما كان خافًيا ... ولنعترب أن هذه االنتخابات 
جتربة أخرى تضاف لرصيد محاس. أال تالحظون أن هذه املشكلة كشفت األوراق - 
واملبغضة،  املحبة  البعيدة،  أو  القريبة  الوجوه  سواء  حقيقتها،  عىل   - الوجوه  لنقل  أو 
الفتحي  عىل  الفتحي  انشق  بعدما  اختلطت  األوراق  أن  أم  واملترضرة؟  املستفيدة 

واحلميس عىل الفتحي؟ 
وأين تقع املعادلة بني هذه الفجوات؟ هل هي تصفية حسابات وفرصة لالنتقام ال 
تعوض؟ وهل يعقل أن حكومة رشعية قائمة تقوم بانقالب عىل نفسها؟ هل فقدنا حتى 
أسلوب املخاطبة وأدب السياسة؟ هذا إذا كان هناك أدب ونحن نرى فلسطني بني فكي 
السلطة ومحاس، وكأن مهمتها مضغ هذه األرض وتسليمها للعدو اللدود لقمة سائغة 

عندما فازت محاس. 
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كلنا صفقنا للديمقراطية وحرية الرأي واختيار الشعب حلكومته، واعتربنا أن ذلك 
مثااًل حيتذى، واليوم لن نصفق، بل علينا أن ندفن رؤوسنا يف الرتاب ما دام هذا واقعنا، 
وكان اهلل يف عون رئيس جامعة الدول العربية »هو حيحلها منني ... وال منني؟ مرة يف 
العراق، ومرة يف السودان، ومرة يف لبنان، ومرة يف رام اهلل، واهلل يسرت، فإىل أين سيكون 

اجتاهه بعد ذلك؟«.
وبعد  بكرة  من  علينا  يسرت  وربنا  املقاييس،  بكل  نجحِت  إرسائيل!  يا  لك  »وهنيًئا 

بكرة«.
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جندي يقبل رأس حاج

حدثني األخ عبداحلميد اليحيى - وهو ممن أثق فيام يقول، وكان أحد أفراد محلة حملية 
هذا العام -: حاولت أن أوقف سياريت، ولكن أحد اجلنود اعرتضني قائاًل: لو سمحت 
أتى  وفجأة  السيارة،  وحركت  ألمره،  استجبت  فوًرا   ... للحجاج  محاية  هنا  تقف  ال 
رجل األمن متجًها إيلَّ وأخذ يقبِّل رأيس قائاًل: أرجوك تعذرين؛ فهذا نظام عىل اجلميع. 
أما املشهد اآلخر فإن األخالق العالية التي يتحىلَّ هبا رجال األمن يشء يشكرون عليه 

... ال تسمع إال الكلامت الطيبة، والتسامح، وكسب رضا احلاج يف كثري من املشاهد.
واملشهد الثالث هو التنظيم اهلائل واملميَّز يف موقع اجلمرات؛ فقد وضعت مسارات 
الفرصة  ُيتيح  انسيابيًّا  التزاحم، وتأخذ شكاًل  بتفويج احلجاج، ومتنع  مدروسة تسمح 
للجميع بالرمي والوصول إىل حوض املرمى، إىل جانب عدم السامح بافرتاش األرض 
اجلنود، سواء  تنظيم  ا، وهو  احلاج. ومشهد آخر مهم جدًّ ُتعيق  التي  احلاجيات  ومحل 
األمن أو محاية احلجاج، فقد كانوا عىل أتم االستعداد عند احلاجة بشكل منظم وعىل 
جمموعات، كذلك اهلالل األمحر السعودي، فكل ثالثني مرًتا هناك جمموعتان: األوىل 
ة، والثانية كذلك خلفها ملساندة األوىل، إىل  بجانب اجلمرة ومعها استعدادها من األرسَّ

جانب العدد اهلائل من سيارات اإلسعاف املجهزة ألي طلب. 

صحيفة اليوم
1427/12/21 هـ
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الذي  َمعيش، وأهم من ذلك املرشوع الضخم للجمرات  هذه مشاهد حية لواقع 
السنوات بشكل  التي كانت حتصل يف بعض  املشكلة  بإذن اهلل - سوف يقيض عىل   -
جذري، هذا املرشوع الذي اتضحت معامل نجاحه من حج هذا العام هو أحد مشاريع 

اخلري التي تبذهلا حكومة خادم احلرمني الرشيفني لراحة احلجاج.
ذ، ومما هو جتري دراسته وتعميمه ... ويبقى عىل الدول اإلسالمية  وهناك الكثري مما ينفَّ
أن تعمل دورات تثقيفية ملن أراد أن حيج؛ ألنه - ومع وجود هذه اجلهود اجلبارة - يبقى 
واتباع  اآلخرين،  مع  التعامل  طريقة  أو  طرقه  أو  احلج  قواعد  سواء  احلجاج،  تعليم 
أصول السالمة، سواء يف التدافع أو النظافة أو افرتاش األرض، وكذلك منع الرشكات 
ومؤسسات احلج التي - ولألسف - تكون مهمتها مقترصة عىل إحضار احلجاج من 

بالدهم إىل مكة املكرمة، واستالمهم بعد انتهاء موسم احلج دون أي رعاية أو اهتامم.
احلج  جلنة  ولرئيس  األمني،  عهده  وويل  الرشيفني،  احلرمني  خلادم  الشكر  ختاًما؛ 
والعسكريني؛  املدنيني  العاملني من  بن عبدالعزيز، ولكافة  نايف  الكريم  األمري  العليا 

فاجلميع أدى دوًرا مميًزا وليس هلم جزاء إال األجر والثواب عىل مجيع هذه اجلهود.
تقبل اهلل من اجلميع حجهم.
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الشورى يرفض والواقع يفرض

موظفي  كافة  هيم  أمًرا  التصويت  بمجرد  يرفض  أن  الشورى  جملس  حق  من  هل 
الدولة؟

أليس من حق كل موظف أو بعضهم أن يسأل: وملاذا بريوقراطية القرار املؤسسايت 
بينام الواقع بخالف قرار الرفض؟ هل جملسنا املوقر بعيد عنا إىل هذا احلد أم هو نقص 
وأنه  قراراته،  يف  الثقة  لفقد  مدعاة  القرار  هذا  مثل  أن  املجلس  يعلم  أال  املعلومة؟  يف 
والقبول  التقدير  حمل  قراره  يصبح  حتى  الزمن؟  عليها  عفى  بضوابط  حمكوًما  أصبح 
لنفتح املجال للمناقشة وطرح الرأي، لعل هذا املجلس املحرتم يرتاجع عن قراره ... 

خصوًصا عندما يفاجأ بأن قراره غري نافذ وغري مقبول وغري مطبَّق سابًقا والحًقا.
1-املنع شمل موظفي الدولة من املرتبة األوىل إىل املرتبة الثامنة ... يعني أصحاب 
الدخول املحدودة ... أو من هم يف مقتبل العمر وعليهم التزامات ومصاريف ال يعلمها 
 4000-3000 الفئة  هذه  من  الفرد  دخل  متوسط  أن  افرتضنا  إذا  خصوًصا  اهلل،  إال 
ا )هل تكفي للبيت، والكهرباء، والتليفون، واملدارس، واألكل، والعالج،  ريال شهريًّ

ومالبس الشتاء، والصيف، وطلبات العيال، وأم العيال... إلخ(.

صحيفة اليوم
1427/12/23 هـ
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2-حتى تارخيه ال أعلم ملاذا املنع عىل هذه الفئة من 1-8، وما مصري البقية - أقصد 
أم أهنم من  بأسامء غري أسامئهم؟  بالتجارة ولو  العمل  العليا - وهل هلم حق  املراتب 
وضًعا  هلم  أن  أم  عدمها؟  من  التجارة  ممارسة  هيمهم  فال  العالية،  الدخول  أصحاب 

ا؟ خاصًّ
 52 واملؤيدين  معارًضا،   77 التجارة  ملامرسة  املعارضني  إن  الصحف:  3-تقول 
عضًوا، وال نعلم عىل ماذا استند املعارضون. وكنت أمتنى لو أننا بحثنا يف أوراق وسري 
فال  يربره  ما  له  يكن  مل  إن  االعرتاض  هذا  مثل  ولكن  فيهم،  طعنًا  ليس  )املعارضني( 
إما من رجال األعامل أو من أصحاب  له، وأعتقد - ولست أجزم - أن هؤالء  قيمة 
فهم من  أمرهم  وأما من غلبوا عىل  الشورى،  تقاعدي وراتب جملس  راتب  الراتبني: 

عشاق الوظيفة.
4-قد يكون ضعف املعلومة لدى املجلس، والقناعة غري املربرة بأن السامح هلؤالء 
الذرائع، ومنع  املدنية، وسد  اخلدمة  قرار  اإلنتاجية احلكومية، وهيمنة  سوف يضعف 
أو  املدنيني  من  سواء  كثري،  ذلك  بمثل  يطالب  سوف  ممن  أمثاهلم  ألن   - الباب  فتح 
العسكريني أو حتى كبار املوظفني – قد يكون كل هذه وغريها جمتمعة قد ولدت هذه 
أرقاًما  املجلس  ويعطي  املتغطي،  يكشف  املوضوع سوف  هذا  مناقشة  وإن  املعارضة. 
خيالية عن مماريس التجارة، وهم يعملون يف الدولة إما )شاهر أو ظاهر(، وإما باسم أم 

العيال - اهلل خيليها لنا - أو باسم الولد )اليل ربام ال يعرف وين طريق املؤسسة(.
الدولة؛ حتى يتضح له  وليت املجلس يطلب إحصائية باألسامء املستعارة ملوظفي 

ضعف املعلومة التي أصدر بموجبها قراره بالرفض.
5-كنا نتمنى لو أن املجلس أصدر قرار الرفض )بشويش(، أي سمح ألصحاب 
يف  نحن  املهن  أصحاب  أن  خصوًصا  )لبعدين(،  فيؤجل  غريهم  وأما  بالعمل،  املهن 
أمس احلاجة هلم، ليس لعملهم فقط، بل ألن هؤالء يمثلون ركيزة مهمة يف بناء قاعدة 
مهنية خيرج من خالهلا أجيال من أبنائهم وممن يتقنون الصنعة وال نريد أن نقتل مواهبهم 

بمثل هذا القرار.
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املواطنني  يمس مصالح  قرار  أي  يصدر  عندما  املوقر  جملسنا  نتمنى من  6-أخرًيا؛ 
إجياد  يف  سبًبا  املعارضة  األصوات  مقدار  يكون  وأال  ى،  يرتوَّ أن  املواطنني(  )مصالح 
سلبيات عديدة، أمهها أن هذا القرار مع أنه صدر من جملس الشورى، ومع زيادة عدد 
)علاًم  أرزاقهم  يف  الناس  معارضة  أصعب  فام  التنفيذ؛  حيز  يأخذ  لن  فإنه  املعارضني، 
العتيق(، وإىل مزيد من  يأبه بقرار اخلدمة املدنية  بأنني كنت سابًقا من هؤالء، وممن مل 
يعطيني  من  هناك  وليت  الرواتب،  من  ومزيٍد  الوظيفي،  التضخم  من  ومزيد  التسرت 

تفسرًيا هل املجلس يعمل لصاحلنا أم لصالح األجنبي؟
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وزير ووزارة

القوي  اختيار  عىل  حرًصا  أشد   - اهلل  حفظهم   - األمر  والة  أن  يف  جيادل  أحد  ال 
األمني إلدارة أي وزارة كانت، ولتحقيق هذا املطلب سعوا للتغيري الوزاري كل أربع 
سنوات؛ لضخ دماء جديدة أهم عنارصها القوة يف حسن اإلدارة، والتنظيم، وحتقيق 
اإلنجازات وراحة املواطن، واألمانة يف حسن تأدية الواجب وإنفاق األموال املعتمدة 
الفساد اإلداري، وليس بالرضورة أن  للمشاريع، مع األمانة يف اإلنفاق وعدم وجود 
يكون الفساد املايل هو املهيمن عىل هذا اجلانب، بل إن اإلنجازات التي تتحقق يف عهد 

أي وزير هي املحكُّ الرئيس له.
وألن جمالسنا تعجُّ بمن سوف يعنيَّ ومن سوف يرحل، ليسمح القارئ الكريم لنا أن 
نطرح بعض التصورات التي قد يرى أهنا مناسبة وقد يرى أهنا غري مناسبة، فلكل رأيه، 

وما دام أننا بني وزير ووزارة ومصاحلنا معلقة هبام فهذه أمنيات.
أواًل: الوزير:

1- نتمنى - ونحن نمر بنهضة عظيمة يف خمتلف أوجه النشاطات، وبالذات الترسيع 
يف املرشوعات، وإنفاق األموال، واستفادة املواطنني - أن تتم مشاركة القطاع اخلاص 

صحيفة اليوم
1428/1/17 هـ
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يف هذه الوزارة اجلديدة، بمعنى أن رجل األعامل أكثر خربة ودراية هبذه األمور من لو 
بآخر من نفس اجلهة، وال  أكاديمية أو حكومية  استبدال وزير من جهة  أو  اختيار  تم 

شك أن دخولنا يف منظمة التجارة العاملية يستوجب مثل هذا االختيار.
2-هناك بعض الوزراء لو أردنا أن نقيس إنتاجيتهم طوال فرتة عملهم لوجدناها مل 
تتغري عن سابقهم، وال نريد استبدال )طاقية بطاقية أخرى(، وجزاه اهلل خرًيا، وليسرتح 

ويرح وهيتّم بشأنه وشأن أرسته.
3-نتمنى أن يكون هناك برنامج )خطة( لكل وزير يتم تعيينه، بحيث يقدم برناجمه 
بعد تعيينه، وخالل الشهور الستة األوىل، ويقيَّم يف هناية مدته ما قام به من إنجازات، 
وال نريد أن يرحل الوزير بدون مساءلة عن إنجازاته هلذا الوطن، كام ال نريد أن ُتنسب 

إنجازاته ملن يأيت بعده.
وكالء  وبالذات  جديد،  قيادي  جهاز  له  يكون  أن  جديد  وزير  كل  من  4-نتمنى 
وزارته؛ ألن املالحظ أن بعض الوزراء يأيت ويذهب وكل يشء )عىل طامم املرحوم( ... 

أمنيتنا أن يشمل التغيري وكالء الوزارات حسب مدة وزراء اجلهة التي كانوا هبا.
يعاد  وأن  وزرائنا من خالهلا،  اختيار  ليتم  أكثر من جهة  لدينا  يكون  أن  5-نتمنَّى 

تقييم اجلهات التي سبق وتم االختيار منها، فليست بالرضورة أن تكون ناجحة.
السابق؟  الوزير  التي حققها  اإلبداعات واإلنجازات  إىل معرفة  6-هل من سبيل 
أقصد هل هلذا أو ذاك الوزير بصامت تذكر له ويشكر عليها؟ وإن كان له سيئات فنرجو 
اهلل أن يعفو عنا وعنه ... املهم - كام قرر خادم احلرمني الرشيفني - إن زمننا هو زمن 

حسن توزيع الثروة وحسن اختيار القوي األمني.
ثانًيا: الوزارة

البرتول،  عن  املعدنية  الثروة  بفصل  )اليوم(  املفضلة  جريديت  يف  كتبنا  أن  1-سبق 
واالكتفاء بوزارة )النفط(، وإنشاء وزارة جديدة للثروة املعدنية، وكان اهلدف الرتكيز 
عىل الثروات املعدنية اهلامة يف بالدنا، وإجياد البديل اآلخر، وإعطاء هذه الثروة اهلائلة 

أمهيتها.
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من  سواء  مؤهلني،  غري  وشابات  شباب  ختريج  هي  التعليم  يف  مشكلتنا  2-ألن 
وكليات  املهنية،  املعاهد  وحتى  اجلامعية،  التخصصات  بعض  من  أو  العامة،  الثانوية 
دمج  فحبذا  املؤهلني،  من  السوق  احتياجات  ونحدد  املسؤولية  نحدد  ولكي  التقنية، 
وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم ومؤسسة التدريب املهني يف وزارة واحدة 

حتت أي اسم مناسب مثل )وزارة التعليم والتأهيل(.
3-نظام اخلدمة املدنية - من حيث منهجيته وضعف نظام احلوافز به - وألن هناك 
التقاًء بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص، ورغبة يف التخصيص وتبادل اخلربات، 
فحبذا لو دجمت وزارة اخلدمة املدنية مع وزارة العمل يف وزارة واحدة حتت أي اسم 

مناسب، مثل وزارة التوظيف.
4-اليوم أصبحت هناك رضورة ملحة يف الرتكيز عىل الزكاة والدخل؛ ألهنا إحدى 
املوارد اهلامة لذوي الدخل املحدود، وحتقق مبالغ ال يستهان هبا لو أهنا أصبحت وزارة 
مستقلة باالسم املناسب، أو وزارة الزكاة والدخل، وليست فرًعا من فروع وزارة املالية، 
ن من االستفادة من عوائدها  بل إن ختصيصها هلذا القطاع اهلام جيعل هلا دورها ويمكِّ
املبارشة، خصوًصا مع هذا الكم اهلائل من الرشكات األجنبية العاملة - أو التي تريد 

أن تستثمر - يف بالدنا.
الدخل  لذوي  وبالذات  املساكن،  توفري  عىل  حريصة   - اهلل  حفظها   - 5-الدولة 
املحدود، واملالحظ أن املساكن الشعبية مرتبطة بوزارة الشؤون االجتامعية، بينام األخرية 
من  مناسبة  أراٍض  يكون احلصول عىل  قد  بل  املهندسني،  من  املرشف  اجلهاز  ينقصها 
أصعب املشكالت التي تواجهها هذه الوزارة، فحبذا فصلها عن هذه الوزارة وإضافتها 
أن  خصوًصا  واإلسكان،  البلديات  وزارة  اسم  حتت  تكون  بحيث  البلديات،  لوزارة 
البلديات هي املختصة باألرايض، ولدهيا كوادر جيدة من املهندسني واملرشفني، ولن 

يعجزها احلصول عىل األرايض املناسبة.
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6-ديوان املراقبة العامة ومعهد اإلدارة أعتقد أهنام من الروافد املهمة يف إجياد وزارة 
املالية  الدولة  أنظمة  استحداث  وكذلك  وبعده،  الرصف  قبل  املالية  باملحاسبة  خمتصة 
مناسب كوزارة  اسم  لتصبح وزارة مستقلة حتت  والقانونية، فحبذا دجمها  واملحاسبية 

األنظمة واملحاسبة.
إدراك  منطلق  وهذا  البيئة،  لشؤون  كبرًيا  اهتامًما  تويل   - اهلل  حفظها   - 7-الدولة 
من  للتخلص  الباهظة  التكاليف  أو  املواطن،  صحة  عىل  سواء  اجلانب،  هذا  أمهية 
التلوث البحري أو الطبي، أو نواتج استخدامات الوقود واملصانع والرصف الصحي، 
بالبيئة  يتعلق  ما  كل  جتمع  واألبحاث  للبيئة  وزارة  إلنشاء  ملحة  احلاجة  وأصبحت 

واملحميات واملخلفات الصناعية والطبية وعمل األبحاث الالزمة.
بقية  عن  أمهية  تقل  ال  باملعروف  لألمر  العامة  الرئاسة  آخًرا؛  وليس  8-أخرًيا 
الوزارات املامثلة، بل إن احلاجة ماسة إلدخال أنظمة وقوانني حتكم ما نمر به من تطور 
العاملية أمر جيب  وهنضة وازدياد يف العاملة األجنبية، بل إن دخولنا يف منظمة التجارة 
أن يكون وفق ضوابط الرشيعة السمحاء وأنظمة هذه الدول بشكل ال يوجد لدينا أي 

اختالف أو مشكالت. 
من  اآلخر  والبعض  الواقع  معايشة  من  بعضها  يكون  قد  شخصية  تصورات  هذه 

نسج اخليال، ولكل خياله يف هذه احلياة.
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روضة سدير والخدمات الصحية

الطفرة  هذه  ظل  يف  ولكن  وأمهيًة،  وتارخًيا  موقًعا  سدير  روضة  عن  أتكلم  لن 
سدير  روضة  مدينة  كأهايل  حقنا  من  والداين  القايص  شملت  التي  اهلائلة  االقتصادية 
أن نتساءل عن مدى نجاح خطط وزارة الصحة يف توزيع اخلدمات. وهل سياسة بناء 
آالف املستوصفات كافية إلهناء املشكلة الصحية؟ ومن يطَّلع عىل مستوصف الروضة 
ا واضًحا عىل أن  ً ُيعطي مؤرشِّ املستلزمات الصحية  أبسط فرضيات  الذي يشتكي من 
وزارة الصحة جيب عليها إعادة دراسة توزيع اخلدمات وطبيعة هذه اخلدمات، وأعتقد 
مع  العمراين  التطور  ازدياد  وكذلك  هلا،  التابعة  واملدن  للروضة  السكاين  احلجم  أن 
الصناعية )صناعية سدير(، حيتِّم أن يكون هناك مستشفى متكامل  املدينة  بدء تشغيل 

اخلدمات.
نحن يف زمن ووقت ال يسمح بتحميل مسؤولية مدينة - بل مدن متجاورة - ملدينة 
يطالب  أن  املدينة  هذه  يف  مواطن  كل  حق  من  كذلك  اخلدمة،  هذه  فيها  تتوفر  أخرى 
هبذه اخلدمة كسائر البلدان األخرى، وإن كانت النظرة لدى الصحة تقترص عىل املجال 
والسكان  االستثامر  وجلب  املدينة  تطور  حتتِّم  أخرى  رضوريات  هناك  فإن  الصحي 
املدن  إىل  الغالية  املعاكسة( من عاصمتنا  )اهلجرة  لعودة  إن ذلك سبب  بل  والتوطني، 
مستمرة  أمراًضا  هناك  أن  ذلك  إىل  أضف  اخلدمات،  هذه  فيها  تتوفر  التي  املجاورة 

صحيفة الجزيرة
1428/2/14 هـ 
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كعيادة  اخلدمة،  وتوفر  املستشفى  إىل  الوصول  رسعة  تستوجب  املستعصية  بخالف 
غسيل الكىل، وعيادة السكر، وعيادة القلب، ووزارة الصحة تعرف أن الدقيقة الواحدة 
ا إلنقاذ حياة املصاب، هذا بخالف عيادة الوالدة واألطفال التي ال تتحمل  مهمة جدًّ

التأخري أو التحويل إىل مستشفيات أخرى. 
لن نحايب أو نعذر وزارة الصحة؛ فهي مقرصة جتاه مدينتنا، وليس لدهيا أي عذر 
يف عدم توافر األرايض املناسبة، سواء من احلكومة - أعزها اهلل - أو من قبلنا، وربام 
وزارة الصحة تنتظر أن يشارك األهايل ورجال األعامل يف بناء املستشفى الذي هو من 

أولويات مسؤولياهتا. 
أعرُف أن ما ذكرته )مزعج( للصحة، ولكن لعل يف النقد اهلادف ما ُيعيد املوازين 
لصحتنا، وأن يكون تطور التخطيط الصحي يف بالدنا يالحق األهداف العالية لوالة 
األمر يف أن ينعم كل مواطن هبذه اخلدمة املهمة، وكام قال خادم احلرمني الرشيفني - 
حفظه اهلل -: نحن يف زمن نسابق فيه الزمن ونصحح فيه اإلنفاق، وليس للمسؤولني 

أي عذٍر ما دام أن هناك اعتامدات مالية عالية.
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صناعية سدير تشتكي من الجفوة

فقد استبرشنا خرًيا -  إنه حالنا؛   ... )يا فرحة ما متت(  يقول:  الذي  املثل  تعرفون 
سدير،  لصناعية  أرض  ختصيص  عىل  املوافقة  بعد  سنوات   - عدة  البرش  هذا  واستمر 
التي تعد أكرب مدينة صناعية يف بالدنا، وقد )طفشنا( من هذا االستبشار الذي ضاع بني 
وزارة التجارة والصناعة، وهيئة املدن الصناعية، وغرفة جتارة وصناعة الرياض. ففي 
كل يوم اجتامع ووعد، وكل واحد من رأسه صوت ... والنتيجة - بحمد اهلل - زادت 
)قناصة( »الضببة واجلرابيع« يف هذه األرض، مع أننا نرى - نحن أهل سدير ومجيع من 
يريد أن يستثمر يف هذه املدينة - أن هناك مدًنا صناعية أخرى اعتمدت وشغلت مع أن 

املوافقة هلا صدرت بعد هذه املدينة بسنوات. 
إن صناعية سدير مورد استثامري واقتصادي واجتامعي يعد هو الوحيد هلذه املنطقة 
التي ليس هبا أي مقوم اقتصادي آخر. يقال: إن كثرًيا من املستثمرين )انحاشوا( بسبب 
بريوقراطية التجارة والصناعة، بسبب ما ذكره أحد العارفني من أن رساًم مقداره مخسة 
رياالت اعتمد عىل كل مرت يراد استثامره. )عجيب( مثل هذا القرار، وكأن لسان احلال 
يقول: ال تستثمروا وال تشغلوا هذه املدينة املهمة. والذي أعرفه أن سعر بيع املرت يف هذه 
للبيع وليس  أن أكون واضًحا؛ مخس هلالت  يتجاوز مخس هلالت، أرجو  املنطقة ال 
مخسة رياالت للتأجري، )ال ألوم املستثمرين إذا انحاشوا( عن هذه املدينة، والذي نعرفه 

صحيفة الجزيرة
1428/2/27 هـ 
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يف كل بالد الدنيا أن إجيارات أي مدينة صناعية تقل كلام بعدت عن املدينة الرئيسة، )ما 
أعرف ليش حنا بعكس الناس(! 

أود التذكري أن هذه املدينة الصناعية هي القلب النابض لعاصمتنا الغالية وجلميع 
لكل  اإلسرتاتيجي  املوقع  وهي  املدن،  هذه  بني  وسط  فهي  هبا،  املحيطة  املحافظات 
بالدنا  يف  الصناعي  التطور  هلذا  الوحيد  املتنفَّس  وهي  والثقيلة،  اخلفيفة  الصناعات 
الغالية، فهي القادرة عىل تنويع املنتجات والصناعات، بل سوف تكون نقطة االنطالق 
للدول  أمهيتها  إن  بل  اململكة،  ووسط  نجد  وسط  باعتبارها  اململكة،  أرجاء  كل  إىل 
املجاورة تزداد بعد هذا االنفتاح الصناعي والتجاري واالستثامري يف هذا العهد الزاهر. 
وبإذن اهلل سوف تكون هناك هجرة معاكسة، بحيث يرجع أهايل املنطقة إىل بالدهم؛ 
هذه  تنشيط  أن  جانب  إىل   ... الغالية  عاصمتنا  تشهده  الذي  اهلائل  الضغط  خيفف  مما 
املدينة سوف يكون له تأثريه االجتامعي واالقتصادي واملهني عىل سكان املدن املجاورة 
للمستوى  رفع  ذلك  ويف  هبا،  ويستثمرون  الصناعة،  يف  يعملون  سوف  فهؤالء  هلا، 
املنطقة،  إليه، بحيث يكون هناك توطني لشباب  العلمي واملهني، وهو أهم ما نحتاج 
واملراكز  اجلامعات  إنشاء  أمهية  تظهر  وسوف  وتطويرها،  بالصناعة  هيتم  جيل  وإجياد 
الضغوط  خيفف  سوف  هذا  وكل   ... العلمي  البحث  ومراكز  الصحية  االستشارية 
التي تعانيها الرياض، سواء يف احلركة املرورية، أو يف املساكن، أو يف استهالكات املياه 

والكهرباء واملدارس ومواقع العمل. 
الرشيفني، وويل عهده  اهتامم ورعاية من مقام خادم احلرمني  ما نشهده من  ولعل 
أحدث  وعىل  الصناعية،  املدن  إنشاء  يف  عبدالعزيز  بن  سلامن  الغايل  وأمرينا  األمني، 

املستويات، جيعلنا نبتسم مرة أخرى، فبدعمهم يستطيعون إكامل هذا املرشوع الكبري. 
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وزير ... وخطة

ولكل  املستقبل،  عمل  له  يقدموا  أن  الوزراء  من  طلب  الرشيفني  احلرمني  )خادم 
وزارة(، بمعنى رفع خطة عمل مستقبلية.

الكريم له عدة دالالت ال ختفى عىل ذي لب واضح؛ فالعمل بدون  التوجيه  هذا 
خطة مدروسة وأهداف واضحة يعترب غرًقا يف الروتني والبريوقراطية املمقوتة.

وما هيمنا كمواطنني أننا قد نعاين بعًضا من تلك املنغِّصات الروتينية التي ينحرص 
حلها يف ثالث كلامت، نتمنى أن تكون حمور اخلطة لكل وزير: 1- الوقت 2- اإلنجاز 

3- الرصف.
1-الوقت: نريد من معاليه أن تلتزم وزارته - مهام كان املنصب واملقام - بالدوام 

الرسمي للدولة.
2-نريد من معاليه أن يصدر قراًرا نافًذا ومسبًبا للعقاب يف حالة بقاء أي معاملة َتِرد 

وزارته ألكثر من 48 ساعة.
بقاء مستحقات  نافًذا ومسبًبا للعقاب يف حالة  3-نريد من معاليه أن ُيصدر قراًرا 

املواطنني واملقاولني ألكثر من 48 ساعة.
وربع  والشهرية  األسبوعية  عمله  خطة  يضع  أن  وزير  كل  يستطيع  الكلامت  هبذه 
السنوية ونصف السنوية والسنوية، وأن تكون مهمته متابعة هذه اخلطة ... ولن يستطيع 

صحيفة اليوم
1428/3/22 هـ
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ض بعض صالحياته، وجعل لآلخرين جمااًل للعمل، بمعنى أال يكون يومه  إال إذا فوَّ
يبدأ صباًحا بملفات األمس وينتهي مساًء بشنط املعامالت التي ترسل لبيته وبينهام من 

ضياع للوقت ما ال داعي للخوض فيه.
وقت  من  تأخذ  لن  األهداف  حتقق  التي  )اخلطة(  العمل  لربنامج  متابعته  بأن  علاًم 
معاليه إال اليشء اليسري، خصوًصا إذا كانت اخلطة مبنية عىل األرقام والتواريخ املحددة 

بالبداية والنهاية، ووفق برامج إعداد اخلطط حسب نوع اخلطة املطلوبة.
وبحيث يستطيع معاليه أن يعرف كل صغرية وكبرية، سواء يف وزارته أو يف فروعها 
بشكل يومي وأسبوعي وشهري، ويكون لديه من يقيِّم إنجازات مجيع قطاعات الوزارة. 
ن ما أنجزه يف الفرتة  وكم نود لو أن كل وزير جدد له مدة أخرى أن جيلس مع نفسه ويدوِّ
املاضية! فهل ما تم بعد مرور أربع سنوات حقق له ما كان يتوقعه عند استالمه الوزارة؟ 
أم أن هناك عماًل آخر جيب أن يعمله ألجل تطوير هذه الوزارة وحتديثها ...؟ نسمع 
أن هناك بعًضا من وزاراتنا )عىل طامم املرحوم(، وال نعرف من ندعو له بالرمحة: هل 
هو الوزير السابق، أم احلايل، أم موظفو الوزارة، أم نظام الوزارة )إذا وجد(، أم وزارة 

املالية، أم وزارة اخلدمة املدنية ...؟ 
املهم، نأمل أن نرى توجيه خادم احلرمني الرشيفني يف كل وزارة ... للمعلومية فإن 

هذه اخلطة لن تأخذ أكثر من ورقة 4 يف 4 ... ولكنها تعترب )دينمو الوزارة( ...
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المجالس البلدية ... والحضانة

كام أراها ولدت يف حضانة ... وعاشت يف حضانة ... واألعامر بيد اهلل - سبحانه 
وتعاىل. ما عرضته جريدتنا الغالية )اليوم( يف لقاء مع املجلس البلدي أوضح يل أن هناك 
ا، واالنضامم  )اعرتاًفا، وتقصرًيا، ومهوًما، وانتقادات، وما باليد حيلة، وجملًسا استشاريًّ
طموحات،  حتقيق  وعدم  وخداًعا،  وأخطاًء،  الوجاهة،  باب  من  املجلس  لعضوية 

وجروًحا، واليد الواحدة ما تصفق( ... يكفي وال أزيد؟
هذا هو حال أحد املجالس البلدية يف وطن حيتاج إىل كل جهد وعمل ... والتشخيص 
واضح وال حيتاج إال مهارة طبيب لعالجه ... كنا نأمل أن نجد التغيري يف خدماتنا إىل 
ل فيكم الكثري والكثري ... ولكن مضت سنوات، وما نرش من نقد  األفضل، وكنا نؤمِّ
كاٍف للحكم بفشل التجربة، وكنا نتوقَّع منكم أن تطالبوا بنظام ولوائح أفضل مما عمل 
... ولكن ربام مشاغلكم اخلاصة حالت دون ذلك ... أو أن بعضكم فقد األمل ... وأن 
بعضكم ينتظر انتهاء مدة العضوية، ليضيف إىل قائمة سريته الذاتية أنه كان يف يوم من 
ر مليًّا لعمل باملثل القائل:  األيام عضًوا يف املجلس البلدي ... ولو جلس مع نفسه وفكَّ

)بيدي ال بيد عمرو(.

صحيفة اليوم
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وما دمنا نرى أن رؤساء املجالس البلدية هم األمناء أو رؤساء البلديات، فال عجب 
أن يكون القايض واحلكم واملواطن يف شخص رجل واحد.

من  وتتخلَّص  املباركة،  النهضة  هذه  حتمي  قوية  فاعلة  أنظمة  إىل  حيتاج  الوطن 
ل اللوائح. البريوقراطية وترهُّ

حيفظ  أن  خالهلا  من  يستطيع  ورقابية،  وإدارية  مالية  صالحيات  له  جملًسا  نريد 
ويصحح هذه اخلدمات التي كلفتنا مئات املاليني.

نريد جمالس هلا استقالليتها يف اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.
واإلعالنات  الرنانة  باخلَُطب  العضوية  عىل  يتسابقون  ال  جمالسنا  يف  أعضاًء  نريد 
ودولة  زمن  يف  أكثرها  وما  املجالس،  حاضنات  كفانا  حقيقة،   ... واملفاطيح  واهلدايا 

تسابق الزمن!
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اهلل يكون في عون كل المقاولين ...

ال تعتقد أنني سوف أورد أغنية ... بعاد كنتم ... إلخ، ولن أقول: اهلل يكون يف عون 
كل العاشقني ... فهذه مرحلة فاتت عيلَّ وعليك.

لكن عشقنا تصلَّب مثل تصلب احلديد واإلسمنت، فأصبح قلًبا قاسًيا يزداد قساوًة 
كلام رأى ارتفاع أسعار احلديد وأسعار اإلسمنت واملواد الصحية والكهربائية، وندرة 
لو  ويلك  ويا  املسؤول(،  عند  ما  أبرد  ما عندي  )وأحر  املستخلصات،  وتأخر  العاملة، 

رك شهًرا.  طالبت أو أكثرت الروحة واجليئة؛ فكل يوم ُتراجع فيه يؤخِّ
املناقصات واملزايدات تنصُّ عىل أن  كنت أمتنى أن يكون هناك مادة يشملها نظام 
حالة  ويف  للجهة،  إرساهلا  من  أسبوع  خالل  له  تسلَّم  أن  جيب  مقاول  أي  مستحقات 
تأخرها يضاف هلا 1 باملائة من قيمة املستخلص عن كل أسبوع تأخري، كام يضاف ملدة 
حقوق  حيمي  سوف  ذلك  إن  بالتأكيد   ... املستخلص  تأخري  ملدة  مماثلة  مدة  مرشوعه 
ل برصف مستحقاهتم. كنت أمتنى أنه يف حالة ارتفاع أسعار مواد البناء  املقاولني ويعجِّ
- وبالذات عندما يصدر قرار ارتفاع هذه األسعار من جهة مسؤولة مثل وزارة التجارة 
بفارق  املطالبة  للمقاول  حتفظ  املناقصات  نظام  يف  مادة  هناك  يكون  أن   - والصناعة 

السعر.

صحيفة اليوم
1428/4/6 هـ



 307 

أنا والصحافة وربع قرن

أمتنى لو أن وزارة العمل وضعت معياًرا ثابًتا الستقدام العاملة من اخلارج بمقدار 
قيمة العقد، بحيث يعرف كل مقاول أنه مسموح له بعدد معني، وعىل أساسه يستطيع 

أن يضع أسعاره الثابتة وغري املبالغ فيها.
أمتنى من وزارة العمل أن تضع رشًطا لتعيني السعوديني يف العقود احلكومية يتناسب 
وقيمة العقد، ويرتك اخليار للمقاول إما يف تعيني سعوديني أو تسديد مبلغ مقابل رواتب 
السعوديني، ويوجه هذا املبلغ حسب معرفة الوزارة يف أمور التدريب والتأهيل، ومن ال 

يستجيب للدفع حتسم من مستحقاته.
تأخرت  لذا   ... السعودي  املقاول  توافر  عدم  من  تشتكي  احلكومية  اجلهات  كل 
مشاريعها، وتأخرت االستفادة من هذه الطفرة املالية اهلائلة ... قرار حكيم أن ُيعَطى 
قرار  بنكي، وهناك  مقدمة بضامن  العقد كدفعة  قيمة  باملائة من  السعودي 10  املقاول 
كنا نتمنى أن ُيعَفى منه املقاول السعودي، وهو ختفيض السعودة إىل 10 باملائة. خذوا 
مقاباًل ماديًًّ لينفق منه عىل التدريب والتأهيل، واتركوا املقاول السعودي يشارك يف بناء 

الوطن ... ولسنا يف حاجة إىل معوقات أكثر.

مهسة هادئة:

نعرف  ليتنا   ... السعودي  املقاول  مسؤولية  ليست  والتوظيف  والتأهيل  التدريب 
املثل الشعبي: )حوفك يا الرفال واكليه(.
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مدينتي الجميلة ... مخطوبة عرقوب 

ال شك يف أن أهل كل مدينة يتمنون ملدينتهم أن تكون أمجل املدن، وأن يكون مجاهلا 
يف أشياء كثرية ال تقترص عىل املباين الشاهقة، والشوارع النظيفة، وكثرة العاملة التي تقوم 
مجيل  هذا  كل  بالصابون.  شوارعنا  غسل  درجة  إىل  وصلنا  لو  وحتى  النظافة،  بأعامل 
ومطلوب، ولكن أمجل منه استشعار هذا اجلامل بأن تكون أخالقنا أيًضا مجيلة، ومجال 
احرتامه  فللطريق  السيارة؛  قيادة  أثناء  ترصفاتنا  منها  كثرية،  أشياء  يف  يتمثل  أخالقنا 
وللمواطن حقه يف التقدير، احرتام الطريق بعدم إلقاء األوراق أو خملفات املرشوبات 
من نافذة السيارة دون تقدير للطريق وتقدير ألهل املدينة. أعتقد أن من يفعل ذلك يريد 
إهانة مجيع سكان هذه املدينة، فلو كان هلم احرتامهم ملا شوه مدينتهم التي هي يف األخري 

مدينته أو لنقل هي بيته الكبري، وهي متعته أثناء تنقالته.

خذ مثااًل آخر لألخالقيات املنبوذة يف مدينتي اجلميلة. انظر إىل الكورنيش أو إىل أي 
حديقة قامت البلدية بصيانتها ونظافتها. انظر إليها يف املساء تَر وكأن معركة قد قلبت 
لته إىل أكياس، وأوراق، وصحون، ومالعق، وعلب  موازين هذا املنظر اجلميل، فحوَّ
املرشوبات، وخملفات من أنواع املأكوالت؛ مما جعل شواطئنا َمْرَتًعا ألكرب جرذان املدن. 
املريح؟  املهم  املوقع  بيننا وبني هذا  الذي  أو الالمباالة من بعضنا؟ ما  العداء  ملاذا هذا 

صحيفة اليوم
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وماذا بيننا وبني بلديتنا احلريصة عىل النظافة؟ ليس هذا أو ذاك، إنام هو غياب الوعي 
واحلس الوطني، واالستهانة بسكان هذه املدينة، وكل من يترصف كذلك فهو يستهني 

بالبلد وأهله. 

لقد ضاقت املدينة بأمثال هؤالء وهي تشتكي اجلفوة والعقوق، ولسان حاهلا: متى 
ومن يأيت ليحميني من هذه الترصفات ...؟ ولسان حاهلا أيًضا يقول: كل مدن الدنيا 
وجمالس  البلديات  وتناشد  ترصخ  مدينتي  ولكن  العامة،  لآلداب  نظام  لدهيا  الراقية 
 ،)V.I.P( البلديات وجمالس املناطق وجمالس الشورى وجمالس كبار الشخصيات، وحتى

أدركوين ... أغيثوين! وكلهم أجاب بصوت واحد: أبرشي فكلنا لِك )عرقوب(.

مهسة: ليت البلديات ختصخص نظام العقوبات ... املهم خيرج من حتت عباءهتا!

وما أمجل قول البحرتي:

حـسًبــا للــفتى  أعـتـــدُّ  حســــُبْهولــست  فعــــالـه  يف  يــرى  حــتى 
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المجلس األعلى للمفكرين 

قد تستغرب هذه التسمية، ولكنها موجودة يف اليابان وأمريكا وأوروبا ... لكنني مل 
أقرأ عنها يف عاملنا العريب، وقد نستغرب عندما نجد إعالًنا عن طلب توظيف أشخاص 
من أجل التفكري فقط ... الحظ التفكري فقط ... قد تستغرب أيًضا أن هؤالء املوظفني 
ال يتقيَّدون بدوام معني، وال بلباس معني، وال بمكاتب معينة، وال بأصول )اإلتيكيت( 
كل  هناية  ويف  يفكروا،  أن  املهم  اليومية.  ترصفاهتم  يف  التامة  احلرية  هلم  وإن  املكتبي، 

أسبوع أو بعد متام نضوج الفكرة يتم عرضها عىل ذوي الشأن.
يف  اجلودة  ونسبة  زادت،  اإلبداع  ونسبة  زادت  املبيعات  نسبة  أن  النتيجة  وكانت 
واملالحظ  زادت،  واملستهلكني  املوظفني  بني  العامة  العالقات  زادت، ونسبة  التصنيع 
أن هؤالء املفكرين تكون لدهيم خربات سابقة ومرتاكمة من خالل أعامهلم املامثلة، بل 
أصبح لدهيم احلرية التامة بعدم التقيد بمسألة اهلياكل اهلرمية والصالحيات واملسؤوليات 

والرئيس واملرؤوس؛ لذا خرجت الفكرة دون قيود أو تأثري من أي جانب كان.
أعتقد أن الفكرة واضحة ... ونظرة ألعداد املتقاعدين لدينا الذين وصلوا إىل درجة 
من العلم ومن املناصب - سواء يف القطاع احلكومي بشقيه املدين والعسكري أو القطاع 
ختصص  وحسب  اخلربات،  هذه  من  االستفادة  كيفية  يف  نفكر  أيًضا  جتعلنا   - اخلاص 
ليسوا استشاريني وليسوا  املفكرين  فئة ... وأرجو أن أكون واضًحا يف أن هؤالء  كل 

صحيفة اليوم
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مة منهم،  املقدَّ أو بعقود حسب أمهية األفكار  موظفني رسميني، بل هم بعقود سنوية 
كام أهنم ال خيضعون ألي نظام ... بل املطلوب منهم اجللوس للتفكري يف مصلحة اجلهة 

ل لصاحله ولسريته الذاتية.  املتعاقدة معهم، عىل أن أي فكرة تنجح تنسب له وتسجَّ
ما دعاين لطرح هذا املوضوع أنني عندما أحتدث مع أي مسؤول أجد أن لديه أفكاًرا 
كثرية يتمنَّى تطبيقها يف اجلهة التي يرأسها، ولكن حيول دون ذلك )حائل(، أو أن بعض 
املسؤولني ليس لديه الوقت ليفكر فهو مشغول بني أكوام الورق وامللفات واملقابالت 
مئات  الدولة  عليه  أنفقت  هائاًل  ا  فكريًّ خمزوًنا  املفكرين  من  لدينا  إن  والتليفونات. 
املاليني من أجل تعليمه وتأهيله، ولكن بعد سن الستني أو التقاعد تصبح هذه الطاقة 

من املفكرين شبه معطلة.
ْب فقط ... وليتنا نفكر يف صيد  هل هناك من يستطيع اختاذ مثل هذا القرار؟ لنجرِّ

الغزالة ... ال تذهب بعيًدا ... فغزالتي ما هي إال فكريت، وليس شيًئا آخر.
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كنت في مجلس األمير عبدالمجيد

كان  عندما  املنورة  املدينة  إىل  بالتوجه  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  األمري  كلفني 
بناًء عىل طلب  املنورة، وكان ذلك  املدينة  أمرًيا ملنطقة  األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز 
باملنطقة  الصحي  والرصف  املياه  مصلحة  بني  التنسيق  ألجل  عبداملجيد؛  األمري  من 
الرشقية ومصلحة املياه والرصف الصحي بمنطقة املدينة املنورة ... وبعد أن اجتمعت 
واملسؤولني طرحنا فكرة موحدة حول موضوع الرصف الصحي واألسلوب األمثل 
للتنفيذ، وكذلك األسلوب األمثل للعدادات والفواتري ... وخرجنا برؤية موحدة، ثم 
توجهنا للسالم عىل األمري عبداملجيد يف مكتبه، وكان الستقباله وحفاوته األثر الكبري يف 
نفيس، وبدأ  يرشح أوضاع املدينة املنورة، ويقدم الشكر والثناء لسمو األمري حممد بن 
فهد؛ لتكليفنا بالذهاب إىل املدينة املنورة والتنسيق مع املصلحة ... وبعد ذلك طرحت 
التنفيذ، وجتزئة املرشوعات،  تنفيذ الرصف الصحي، ومرحلية  عىل سموه رأينا حول 
والرسعة يف التنفيذ، وأن مثل هذا العمل سبقت جتربته يف املنطقة الرشقية وثبت نجاحه 
املنورة  باملدينة  الصحي  املياه والرصف  مدير مصلحة  ه  أن وجَّ إال  منه   كان  فام   ...

بتنفيذ هذا الرأي والرسعة يف ذلك.
يف  األمور  من  الكثري  أوضحت   - ساعة  من  أكثر  تستغرق  مل  التي   - املقابلة  هذه 
صغرية  بكل  امللمِّ  حديث  املنورة  املدينة  مشاريع  عن  يتحدث  كان   ... الرجل  شخصية 

صحيفة اليوم
1428/4/23 هـ
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وكبرية ... وكان حديثه جُيرِب اآلخرين عىل أن يبذلوا اجلهد والعمل املتقن ... وكان  
يستمع لكل ما نقوله عن أوضاع املياه والرصف الصحي، ثم يسأل عن األفضل ليمكن 
عمله، وبالذات حول احلرم النبوي الرشيف، وكانت نظرته بعيدة يف اختيار أفضل الطرق 
لتنقية مياه الرشب، وكذلك تنقية مياه الرصف الصحي. كان حريًصا عىل رسعة التنفيذ؛ 
ألنه يعلم أن االعتامدات املالية غري املنفذة سوف تكون عبًئا عىل امليزانيات الالحقة، بل 

قد تسبب عدم املوافقة عىل اعتامدات جديدة.
الذي الحظته أن هذا األمري مع كثرة مشاغله وتنوعها وتعددها كان يناقش كأحد 
التنفيذ  رسعة  عىل  احلريصني  املاليني  كأحد  ويناقش  بمرشوعه،  امللمني  املهندسني 

وجودته.
الويف  الوطن  البن  مثااًل  نفوسنا  يف  تبقى  سوف  ذكرى  عبدالعزيز  بن  عبداملجيد 
ث جتد كل كلمة خترج من قلبه  املخلص لدينه ومليكه ووطنه، استمع إليه عندما يتحدَّ

ج يف مدرسة عبدالعزيز وإخوانه الذين كانوا بمثابة آبائه.  الكبري تنمُّ عن جوهر، خترَّ
احلرمني  عىل  وحرصك  اهتاممك  عىل  خرًيا  اهلل  وجزاك  فيصل،  أبا  يا  اهلل  رمحك 

الرشيفني!
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منازلنا ... مصانعنا

كل  يف  الذايت  االكتفاء  صاحبة  للمرأة  مثااًل  كانتا  وجدتك  وجديت  وأمك،  أمي 
شؤون املنزل، وحتى خارج املنزل ... لذا كنت أقول: كانت النساء يف بالدنا يملكن كل 
احلقوق التي يطالبن هبا يف عرص اإلنرتنت والفضاء والقنابل النووية ... وكانت املرأة 
تقوم بأعامل الطبخ، والغسيل، والنظافة، واخلياطة، وأعامل الزراعة، وأعامل منتجات 
والفتيت،  والكليجا،  )القرصان،  لنا  تعمل  أهنا  جانب  إىل  والزبدة،  اللبن  من  احلليب 
واحلنيني، والعفيس(، ولو استعرضت ما كانت تقوم به هذه املرأة التي هي أمة يف جسد 

امرأة واحدة لطال بنا املقال.
واليوم أصبح لدينا مئات األلوف من البنات عاطالت عن العمل، ومعظمهن حيملن 
الشهادات، وأصبح لدينا أكرب نسبة عوانس، وأكرب نسبة طالق، وأكرب نسبة بطالة ... 

لن نسأل عىل من تقع املسؤولية؛ فهذا من األمور التي أشبعت بحًثا، ولكنه كام يقال: 
ولـكـن ال حـيـــاة ملــــن تـنــــاديلـقــد أسمــعت لــو نـاديـت حــيًّـا

نا طرح الفكرة، ومن املؤكد أن هناك من يرصد األفكار ويدرسها؛ وزارة العمل،  هيمُّ
أو ديوان اخلدمة املدنية، أو الرشكات الوطنية، أو بنوك التسليف، أو البنوك الصناعية، 

أو البنوك التجارية ... إلخ )فرص التمويل كام ترى كثرية(.

صحيفة اليوم
1428/4/30 هـ 
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قامت  التخطيط  وزارة  أن  لو  أقول:   ... اجلرس  يعلِّق  من  لكن  الربكة(  اهلل  )يا 
إىل  نظر  ثم  غريهن،  أو  املتعلامت  سواء  العمل،  عن  العاطالت  لعدد  دراسة  بإعداد 
برامج  القيام هبا من خالل منازهلن، ومن خالل وضع  التي باإلمكان  املهن واألعامل 
وتراخيص عمل تكفل هلن مزاولة املهن املختلفة يف منازهلن، بحيث يسمح بعمل مكان 
خالله،  من  العمل  وأخواهتا  الفتاة  تريد  الذي  للعمل  ص  خيصَّ املنزل  جانب  يف  ظاهر 
معدات  ما حتتاج من  وتأمني  نجاح عملها،  يساعدها يف  األجل  قرًضا طويل  وتعطى 
إرشاف  حتت  األعامل  هذه  وتكون  والتجميل،  والديكور  واخلياطة  الطبخ  وأدوات 
اخلياطني  من  اآلالف  مئات  نستغني عن  أننا حينها سوف  أعتقد   ... جهات مسؤولة 
والطباخني وبيوت التجميل والديكورات، التي مألت الشوارع يف كل مدينة، وحبذا 
ت ثالث مدن يف بالدنا، وسمح بعرشة حمالت لكل مهنة،  لو عملت جتربة بحيث اخترِيَ

ثم نظر لنتائجها، وعرفت إجيابياهتا وسلبياهتا.
أعتقد أن املوارد البرشية تستطيع تطبيق مثل هذه التجربة؛ فلدهيا األموال، وأعتقد 
أيًضا أن البلديات تستطيع أن تنظِّم رخص البناء أو عمل الفتحات الالزمة داخل املنزل 
العيش ويكفل هلا وألرسهتا  الذي يكفل هلا  العمل  املرأة حقها يف  أننا نعطي  املهم   ...
يد صاحب  الفكرة »تطيح« يف  ثانية ربام هذه  ... مرة  املستقرة من خالل منزهلا  احلياة 

قرار ويقتنع هبا.
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رسالة إلى مجلس الشورى

ا، وهو استضافة جملس  خرب صحفي نرشته إحدى صحفنا العزيزة نعتربه مهامًّ جدًّ
فإن  لذلك  استجواًبا؛  وليس  استضافة  اخلرب:  قال  كام  نقول  املالية.  لوزير  الشورى 

اإلجيابيات تكون مفيدة وجديرة بأن تطرح ما دام اجلو ليس )مكهرًبا(.
ولن نثقل عىل جملسنا املوقر بكثرة الطلبات - وما أكثرها - حتى ال تفقد قيمتها، 
ولكننا نطرح جانًبا واحًدا نعتقد أنه مهم، وتأيت أمهيته من أنه املحرك األكرب هلذه النهضة 
ينهض  أن  أراد  كلام  الذي  السعودي،  املقاول  وهو  أال  امليمون،  العهد  هذا  يف  املباركة 
رُضب بمطرقة أفقدته صوابه، وإليكم ساديت الكرام بعًضا من الطلبات واملعاناة التي 

نواجهها، وهلا عالقة بوزارة املالية:
1- نتمنى اإلرساع يف رصف الدفعة املقدمة )10 باملائة للمشاريع التي ترسو عىل 
املقاولني(، وحبذا زيادهتا إىل 20 باملائة كام كان النظام سابًقا، خصوًصا أن الوزارة أو 
اإلنجاز  برسعة  للمقاول  قوية  دفعة  الزيادة  هذه  ويف  الكافية،  الضامنات  تأخذ  اجلهة 
نتيجة  املرشوعات  قيام  يقل  لذلك سوف  ونتيجة  املرشوعات،  االستفادة من  ورسعة 

هلذا التسهيل النقدي.
هلا،  املقدمة  املستخلصات  رصف  برسعة  احلكومية  اجلهات  تلزم  مادة  وضع   -2
بحيث ال تزيد املدة عىل شهر، ويف حالة تأخرها حيقُّ للمقاول املطالبة بنسبة 1 باملائة من 

صحيفة اليوم
1428/5/3 هـ
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قيمة املستخلصات عن كل شهر تأخري، وكذلك 1 باملائة من مدة العقد عن كل شهر 
تأخري.

هذا سوف يدفع اجلهات احلكومية لرسعة الرصف وعدم التأخري، وبالتايل يضمن 
للمقاول استالم مستحقاته أواًل بأول؛ مما يساعد يف رسعة اإلنجاز مع انخفاض أسعار 

املرشوعات املقدمة؛ نتيجة لتوفر مثل هذه الضامنات للمقاولني.
ر دفع مستحقات املقاولني بسبب إعداد امليزانية  3- نتمنى من وزارة املالية أال تؤخِّ
أن  املالحظ  من  ألنه  احلكومية؛  للجهات  امليزانيات  وإرسال  الرصف  وقف  ومسألة 
هناك وقًفا عن الدفع ال يقل عن ثالثة أشهر، وهذا رضر واضح عىل املقاول، ويتسبب 

يف إرباك اجلهات التي تقوم بالرصف.
الضامنات  عن  باإلفراج  الكفيلة  اإلجراءات  تتَّخذ  أن  املالية  وزارة  من  نتمنَّى   -4
اجلهات  بعض  أن  املالحظ  من  ألنه  املقاولني؛  عىل  ترُس  مل  التي  للمشاريع  االبتدائية 
الذي ال يعلم شيًئا  املقاول  التمديد لشهور عدة، ويف هذا رضر عىل  احلكومية تطلب 
إشعاره  بعد  إال  للتنفيذ  وبراجمه  أن يضع خطته  يستطيع  املرشوع، وال  عن مصري هذا 
غيابيًّا، هذا بجانب  املرشوع  له  يوًما، وإال سلم  بالرتسية، وإعطائه فرصة مخسة عرش 

حجز قيمة الضامنات لفرتة طويلة.
5- أخرًيا؛ نتمنى من وزارة املالية أن تقف بجانبنا، أما الرشوط القاسية من بنوكنا 
النهائية،  أو  االبتدائية  الضامنات  طلب  يف  سواء  رشوط،  من  هلا  طاب  ما  تضع  التي 

وكذلك يف حالة طلب القروض عىل مشاريع الدولة.
البنوك عليها دور مهم يف دفع عجلة املقاولني لألمام، ولن حيصل ذلك  نعتقد أن 
االستضافة،  هذه  نتائج  نرى  أن  أمل  كلنا  النقد.  ومؤسسة  املالية  وزارة  بتدخل  إال 
وليت جملس الشورى يسمح لرؤساء جلان املقاولني يف الغرف التجارية بحضور هذا 
س احتياج  االجتامع. إن وزيرنا لن يأيت إال بخري، وهذه عادة حكومتنا الرشيدة يف تلمُّ

مجيع القطاعات، ونحن من أمهها.
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التويجري ... نجم أفل

خادم  عزاء  اهلل  وأحسن  التوجيري!  عبداملحسن  بن  عبدالعزيز  شيخنا  اهلل  رحم 
احلرمني الرشيفني وأرسة التوجيري الكريمة ...! 

يقول الشاعر:

وعـاش قـوم وهم يف النــاس أمــواُتقـد مــات قوم وما مـاتت مكــارمهـم

هي درر تتساقط، وتبقى ذكراها عابقة يف األذهان مهام طال الزمان، وإن كان َفْقُد 
د  هذا الرجل العظيم مصيبة، فإن أفعاله تبقى مدرسة تستقي منها األجيال ... ولن أعدِّ
هذه الصفات يف فقيدنا الغايل، ولكن الصفة البارزة من بينها هي الصدق مع نفسه ومع 
اآلخرين، الصدق مع دولته ووفاؤه وإخالصه وتفانيه يف خدمة مليكه ووطنه، عاش 

عمره مالزًما خلادم احلرمني الرشيفني؛ فكان نعم الصديق ونعم املخلص. 
عرفه اجلميع بالتواضع، وحب فعل اخلري، ومساعدة من يعرفه ومن ال يعرفه، ال يملُّ 
من حديثه وعمق فكره وسعة اطالعه. كان عارًفا بقبائل اململكة وأرسها، واستطاع من 
ر رئاسة احلرس الوطني تقنيًة  خالل الدعم من خالل خادم احلرمني الرشيفني أن يطوِّ
اململكة وغرهبا وجنوهبا وشامهلا فأحبوه،  وحتديًثا وجتهيًزا ... أحبَّ اجلميع من رشق 
وانشغاله بعمله هذا مل يمنعه من أن يكتب ويؤلف الكتب العديدة يف التاريخ واألدب، 

صحيفة الرياض
1428/5/27 هـ
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فلم  املواقف  أنه رجل  ق يف دراسته، ومع  واملتعمِّ بفنه  العامِل  وآراء  نظريات  له  وكانت 
مركز  وما  اخلريية،  املرشوعات  من  الكثري  بإقامة  املجمعة  رأسه  مسقط  عىل  يبخل 
للتأهيل الشامل، الذي زادت تكلفته عن 40  التوجيري  الشيخني عبدالعزيز وعبداهلل 

مليون ريـال، إال أحد مشاريع اخلري، بجانب املركز العلمي، ومشاريع أخرى خمتلفة. 
عندما يرحل أحد هذه النجوم عن هذه الدنيا الفانية ُيداخل املرَء إحساٌس بأن يف 
أناس؛  دون  أناًسا  تبتلع  األرض  أن  إىل  ذلك  يتعدى  بل  الناس،  من  كثري  موت  موته 
فلذلك ينقبض القلب؛ ففي فقدهم ذهاب كثري من الصفات اإلنسانية التي نتمنَّى أن 
، وبحمد اهلل وفضله من يرى سرية أنجاله يطمئنُّ أن عبدالعزيز التوجيري يتمثَّل  تستمرَّ

يف عبداملحسن وإخوانه. 
الصرب  وحمبيه  أهله  وأهلم  جناته،  فسيح  وأسكنه  اجلليل،  الشيخ  هذا  اهلل  رحم 

والسلوان!
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عبدالرحمن المانع ... كما عرفته

ل الفارس بعد خدمة للوطن زادت عىل ثالثني سنة، وحيمل معه  ما أمجل أن يرتجَّ
فت بمزاملة املهندس/ عبدالرمحن  ذكريات التأسيس والبناء وإتقان العمل ...! لقد ترشَّ
بن حممد املانع - عندما كنت مديًرا ملصلحة املياه والرصف الصحي - وكان هو يف موقع 
ا هلذه املصلحة؛ ليعطي من  املسؤولية كمساعد - ونعم املساعد - حتى أصبح مديًرا عامًّ
الكثري ... وعندما أكتب عنه فإن شهاديت قد يشوهبا اجلرح ...  جهده وخربته اليشء 
ر بجهود أبناء الوطن املخلصني ...  ولكن يبقى أن ننسب الفضل ألهله، وأن نذكر ونذكِّ
فقد كان من أولئك الرجال األوفياء األمناء، يزيد ذلك حسن اخللق، وحسن املعاملة، 

والعالقة املتميزة بينه وبني كافة املوظفني.
الصدق  فيه  عرفت  لقد   ... األول  الطراز  من  عامة  عالقات  رجل  فعاًل  كان  لقد 
والشفافية وحب مساعدة اآلخرين ... فقد كنُت أستبرش خرًيا عندما حُتال إليه أي معاملة 

هلا عالقة بخصوصيات املوظفني، فال بد أنه يكون السند القوي لصالح املوظفني.
والتشغيل؛  والصيانة  التنفيذ  عقود  يف  املواصفات  أفضل  اختيار  عىل  حريًصا  كان 
فقد أسهم يف عمل نقله ألسلوب الصيانة والتشغيل، بشكل استطاع من خالله تأدية 

صحيفة اليوم
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نصيًبا  السعودي  للعنرص  أن جعل  زاد عىل ذلك  بل  التكاليف،  وبأقل  اخلدمة برسعة 
وافًرا يف عقود الصيانة والتشغيل، وبذلك استطاع أن يبني قاعدة قوية للسعوديني يف 

عقود الصيانة والتشغيل.
ومليكه،  دينه ووطنه  الذي خدم  والصديق،  الزميل  نعم   - تزال  – وال  كنَت  لقد 
وإن كانت الكلامت ال تكفي للتعبري عن أمثالك، فلك منا ومن زمالئك يف املصلحة 
)أقصد مديري املياه( الشكر والثناء، متمنني لك الصحة والتوفيق، وأال تشغلك الدنيا 

كام أشغلت من قبلك ... فاجعل لنا نصيًبا من وقتك وزياراتك.
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جامعاتنا ... وخير من إجابته السكوت 

كان اهلل يف عون جامعاتنا وما تالقيه يوميًّا من )تقطيع للجلود( ... وهذا ديدهنا كل 
دت ولسان حاهلا )أزمة ... ومتر(. وما أرسع ما ننسى! ولن أنضم  سنة، حتى إهنا تعوَّ
ما  وأظهروا  بجامعاتنا  روا  شهَّ الذين  مجاعتي  إىل   - فقط  املرة  هذه  أقصد   - املرة  هذه 

خفي. لقد علَّمتنا التجارب أن »كالم اجلرائد ينتهي بغروب شمس اليوم«.
وملاذا كل اللوم عىل مديري اجلامعات ووزارة التعليم العايل؛ فهم أدوات تنفيذ ملا 
واألخرية  غريهم،  وعىل  عليهم  يقع  اللوم  يعني  خطط،  من  يقر  وما  مبالغ  من  يعتمد 
هي األهم )أقصد أهل القروش(؛ فهي املحرك لكل يشء يف هذا املجتمع؛ لذا دعونا 

)هاملرة( نتفلسف قلياًل ونقول: )أرقام افرتاضية(.
1- إن كريس الطالب اجلامعي يكلِّف الدولة طيلة 5 سنوات ربع مليون ريال.

2- إن عدد الطالب والطالبات الراغبني يف االلتحاق باجلامعات مائتان ومخسون 
ألف طالب وطالبة، ويزداد الرقم 10 باملائة كل سنة.

3- إن إمكانية القبول لدى جامعاتنا هي مائة ألف طالب )الظاهر أنني أبالغ(.
4- إن البقية - وعددهم مائة ومخسون ألف طالب - منهم من يبتعث عىل حساب 
أهله، ومقدارهم عرشة آالف طالب، ومنهم من يذهب إىل الكليات واملعاهد املهنية، 

صحيفة اليوم
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وعددهم مخسون ألف طالب، ومنهم مائة ألف طالب وطالبة عىل باب اهلل؛ ال قبول ... 
ال وظائف ... ال ابتعاث ... ال ... ال ... )يا كثرها(.

5ـ نحن متفقون عىل أن من حق كل مواطن أن ينال التعليم الذي يرغبه، ودورنا - 
أقصد الدولة - توفري فرص التعليم وتوضيح األهم. فاألهم حسب احتياج الوطن، 
الدولة، أقصد اخلطة اخلمسية احلالية والتي سبقتها والتي سبقت  قالته خطة  وهذا ما 

سابقاهتا ... إلخ.
6- ما دام لدينا مائة ألف طالب، فمن حقهم إما توفري التعليم بأي وسيلة كانت 
وإما رصف ما كان جيب أن ننفق عليهم لكي حيصلوا عىل التعليم ... يعني دفع مخسني 

ا لكل من مل حيصل عىل قبول، وطبًعا هذا حل )يف املشمش(. ألف ريـال سنويًّ
7- إذن؛ لنطرق باًبا آخر، وهو حسبة )واحد يأخذ(، وليس حسبة )نقاد دراهم(، لو 
أن الدولة - حفظها اهلل - قبلت هؤالء املائة ألف طالب وطالبة، وأنشأت هلم جامعات 
التي  حسبتنا  حسب   - الدولة  تتكلَّف  فسوف  ومبانيها،  وخمترباهتا  بكوادرها  جديدة 
ا لكل طالب،  تأخذ وال تعطي - مائة ألف طالب مرضوبة يف مخسني ألف ريال سنويًّ
ا، وهو الرقم الذي تنفقه الدولة إلتاحة الفرصة لكل  والنتيجة مخسة مليارات ريال سنويًّ

ا. خريج ثانوي أن ينال حقه من العلم، عىل أن هذا الرقم يزداد 10 باملائة سنويًّ
7- لنجرب ما نريد أن نطرحه من رأي يف هذه احلسبة )برضه ... اليل تأخذ وال 
تعطي(: تقوم وزارة التعليم العايل باالشرتاك مع وزارة املالية ... ويكفي ... بدعوة أرقى 
جامعات العامل، وتطلب منها أن تضع دراسة الحتياج الوطن من األطباء واملهندسني 
واملحامني، ومجيع التخصصات التي حتتاجها بالدنا، إىل جانب عمل التصاميم للمباين 
واملختربات واملعامل، وحتديد االحتياجات من الكوادر العلمية ومؤهالهتا وخرباهتا، 

ومجيع ذلك يتم حتت إرشاف وزارة التعليم العايل ومظلتها.
ثم بعد عمل هذه الدراسات الشاملة الحتياج الوطن - من التخصصات وما يلزم 
من املباين واملختربات والكوادر العلمية - تتم دعوة هذه اجلامعات لتنفيذ ما ورد هبذه 
املواصفات مع التشغيل واإلدارة، وتكون بعقود طويلة األمد تصل إىل عرشين سنة؛ 

حتى تؤول إىل الدولة أو إىل القطاع اخلاص.
بكل تأكيد إننا نستطيع - من خالل اخلمسة مليارات ريال التي من املفروض توفريها 
حلصول أبنائنا عىل العلم - أن نحصل عىل مستويات علمية راقية، بل إن التكلفة التي 
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إىل   ... الدولة  تنفقه  مما  بكثري  أقل  تكون  املشهورة سوف  اجلامعات  تدفع هلذه  سوف 
جانب فوائد ال حتىص عند وجود هذه اجلامعات يف بالدنا وحتت رقابتنا، كذلك سوف 
نجد أن الكثري من أبناء الشعوب األخرى سوف يبتعثون إىل بالدنا؛ مما يزيد إيرادات 

هذه اجلامعات وحيقق أهدافها.
أخرًيا؛ أرجو املعذرة عىل ضياع وقتك يف قراءة هذه )السباحني(، ولكن أمنيتي - 
كرجل أعامل، أنا ومعي جمموعة - أن ننشئ فروًعا أو جامعات باسم أرقى جامعات 
ا« ...  العامل ... »بس تسمح لنا الوزارة - أقصد وزارة املالية - باخلمسة مليارات سنويًّ

ونحن قابلون بكل رشوط وزارة التعليم العايل.
»ولتسمح لنا وزارة التعليم العايل، فنحن احرتنا نجيبها من شامل وال من جنوب 
مصيبة  وأكرب  مصيبة،  هاوشنا  وإن  مصيبة،  سكتنا  إن  غرب.  من  وال  رشق  من  وال 
)جلوس هالعيالن ... أكل ومرعى ... وقلة صنعة( ... واحلبل عىل اجلرار ... ويا ليل 

ما أطولك يا ليل!«.
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المتقاعدون ... إلى أين؟

يف لفتة كريمة - كام هي عادته - قام األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود - 
أمري املنطقة الرشقية - بتكريم املتقاعدين باملنطقة الرشقية، الذين بلغوا حوايل مخسامئة 
رجل، فشكًرا عىل هذه النظرة احلانية ألجل من خدموا وطنهم وأمضوا ربيع عمرهم يف 

هذا العمل الوطني، فكان هلم نصيب املشاركة يف بناء هذا الوطن الغايل.
وإليك سيدي صورة عن بعضهم أو جمملهم: بعضهم بلغ الستني عاًما، وآخر أمىض 
أربعني عاًما يف اخلدمة ... وقال بعضهم: كان احلظ حليفه، فنقل إىل موقع آخر كعضو 
السابق،  منصبه  من  أكرب  منصب  يف  أو  معينة،  رشكة  يف  عضو  أو  الشورى،  جملس  يف 
)العيالن(،  مصاريف  يكفي  ال  التقاعدي  راتبه  ألن  آخر؛  عمل  عن  بحث  وبعضهم 
ولكنه مل جيد من يقبله؛ لذا اكتفى بفتح مكتب عقاري أو بقالة يف جانب منزله )إن كان 

له منزل(، وكثري منهم اكتفى بالسالمة، وقام بتسفري سائق البيت وأخذ مكانه.
»يف الصباح )يودي البنات والعيالن للمدرسة(، ويف املساء )يودي أم العيال للسوق 
أو زيارة أهلها(، وحط رأسه برأس أم العيال، وكل يوم عنده أطول من اليوم اليل قبله«.

من خالل هذه الصورة أمتنى اآليت:
للمتقاعدين  الذاتية  السري  كتيب عن  بإعداد  قاموا  التكريم  أن منظمي حفل  لو   -1
يوضح مؤهالهتم وخرباهتم، وعرضها عىل الرشكات واجلهات احلكومية التي من املمكن 

صحيفة اليوم
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ن دخله، وأن يستفيد ويفيد من خربته،  أن تتعاقد معهم، خصوًصا ملن يرغب يف أن حيسِّ
وكان هذا الكتيب للرجال والنساء؛ فهناك جمموعة من النساء هلن نصيب يف التقاعد.

2- أمتنى من املؤسسة العامة للتقاعد - والتي لنا اسمها وفائدهتا إىل اجلهات التي 
تودع هبا أموال املتقاعدين، هذه املؤسسة التي مىض عىل إنشائها عرشات السنني وهي 
املتقاعدين؛ لكي يعود عليهم  تراوح يف مكاهنا دون جتديد أو تفكري يف استثامر حقوق 
بالنفع - أن ُتعيد دراسة نظامها، وأن خترج من بوتقة الروتني، وأن تأخذ دورة فيام تقدم 
هذه املؤسسة بالدول األخرى، أو لنقل الصندوق املغلق فكًرا وتطوًرا، والتي بإمكاهنا أن 
توجد الفرص الوظيفية للمتقاعدين من خالل برامج كان من املفروض عليها أن تعدها 
إعطاء  خالل  ومن  للمتقاعدين،  الرتفيه  وأماكن  النوادي  إنشاء  خالل  ومن  وتنفذها، 
القروض إلنشاء مساكن للمتقاعدين، ومن خالل تنويع استثامرات حقوق املتقاعدين.

من الظروف املحزنة ما قاله أحد األفراد: إن رجاًل خدم أربعني سنة، وأحيل للتقاعد، 
وبعد استالمه أول راتب تقاعدي توفاه اهلل مع زوجته، ومل يبق له وريث إال أبناؤه وبناته 

وكلهم يعملون ومتزوجون، بمعنى أهنم ليس هلم حق يف الراتب التقاعدي ...
واملحزن أن هذا املتقاعد عليه ديون، فطالب الورثة املؤسسة العامة للتقاعد بإمجايل 

حقوق والدهم؛ حتى يمكن تسديد دينه ... ولكن دون جدوى.
خذ طرفة أخرى من عجائب نظام التقاعد: إن الراتب التقاعدي للمتوىف يتناقص 
للوالدة،  اليسري  يبقى إال اليشء  العمل، وال  أو  بالزواج  الورثة، سواء  تناقص  بمقدار 

وبعد وفاهتا ينقطع الراتب متاًما.
وتعب  بحقوق  االحتفاظ  املؤسسة  هلذه  يباح  رشعي  أمر  أو  نظام  أي  يف  نعلم  ال 

أربعني عاًما من العمل.
أمنيتي قبل األخرية قبل أن يطلع النهار أن ُيلَغى يشء اسمه املؤسسة العامة للتقاعد 
أو صندوق التقاعد، وينشأ بداًل منه الرشكة العامة الستثامر أموال املتقاعدين، يكون 
جملس إدارهتا وموظفوها من املتقاعدين أنفسهم؛ فهم أدرى وأعلم من أية جهة أخرى 

بام يعود عليهم بالنفع.
أخرًيا؛ يقولون هناك مجعية للمتقاعدين، ولكنها حمتاجة لفزعة املحسنني.

رين هذه اجلمعية ببنت اجلارة للمؤسسة العامة للتقاعد ... حقيقة، تذكِّ
)احلمد هلل أنني لست من أعضائها(.
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الملك سعود في ضيافتنا

كان ذلك قبل نصف قرن، عندما أرشق ذلك اليوم السعيد يف قريتنا احلاملة )روضة 
سدير(، أو كام ذكرها أحد كبار الكتاب )ماربيا نجد( ... خرب مأل األسامع، ومأل شعاب 
منطقة سدير وهضاهبا وجباهلا: )امللك سعود سوف يزورنا(، نعم امللك بنفسه سوف 
نراه ونتحدث معه ونسلِّم عليه. كل أرس الروضة استعدت هلذا اللقاء األبوي من رجل 

أحبهم فأحبوه.
أرس  كبار  أقام  كام  بامللك،  احتفاًء  كبرًيا  رسادًقا  أقامت  أرستنا  إن  والدي:  يل  قال 
الروضة مثل هذه الرسادقات؛ ألنه سوف يكون ضيًفا عزيًزا عىل اجلميع وبدون استثناء 
... وألن أرسيت كانت أول من أنشأ رشكة كهرباء يف الرياض؛ فقد زينت هذا الرسادق 

بعقود من الكهرباء أضاءت مجيع األماكن.
الكلامت من أرسيت، وجاء  امللك ومعه حاشيته إىل رسادق أرسيت، وألقيت  حرض 
دوري فإنه كان مطلوًبا مني أن ألقي نشيد )بالد العرب أوطاين(. أحرضوا يل كرسيًّا 
ألن قامتي ال تصل إىل املذياع، وقفت عىل الكريس، وألقيت السالم عىل ملك القلوب، 
ترشفت  ذلك  وبعد  اآلن،  ُأتقنه  لو  أمتنى  بلحن  القصيدة  وألقيت  الكريمة،  بيده  فرد 

بالسالم عىل مليكنا الغايل، وسألني عن اسمي ودراستي.

صحيفة اليوم
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حيرص  سعود  امللك  كان  التي  واالجتامعية  اإلنسانية  األمور  ألبسط  صورة  هذه 
عليها، فكان قريًبا من قلوبنا، ال يرد أحًدا يريد أن يسلم عليه أو يشتكي وضعه إليه. 
تفرح  القرية  أو  املدينة  فكانت  اململكة بشكل مستمر،  أنحاء  كانت جوالته عىل سائر 
الشعبية، وكل أرسة  بزينتها من احلفالت والرقصات  ل  تتجمَّ اللقاء، فهي سوف  هلذا 
املواطن  اجلميع:  عىل  الرسور  فأدخل  امللك؛  لقاء  عند  مهرجاًنا  تقيم  أجنبية  جالية  أو 
واملقيم، ويف كل زيارة يأمر إما بفتح مدرسة أو إنشاء مستشفى أو إعانة للمحتاجني، 
وما أكثر األخرية! فقد كانت يده كام قال الشاعر )هو الندى وابن الندى(، الطفل واملرأة 
والرجل املسن وأهايل كل قرية ومدينة يعرفون أن زيارة رجل اخلري تأيت باخلري، وهكذا 

كانت. اسمحوا إن بدأت هبذا املشهد؛ ألنني عايشته شخصيًّا.
أما عن خليفة امللك عبدالعزيز، فهو من مواليد السعد عىل هذه البالد؛ فقد ولد  
يف 1319/10/3هـ بمدينة الكويت، وهو اليوم الذي تم فيه افتتاح الرياض عىل يد 
املغفور له بإذن اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، والدته اسمها وضحى بنت 

حممد بن برغش بن عريعر، وهم شيوخ بني خالد.
كان له أخوان شقيقان، وهم تركي، وتويف سنة 1337هـ، وخالد تويف وعمره سبع 
سنني، يذكر عنه السيد عبداحلميد اخلطيب يف قوله عن اإلمام العادل )امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرمحن الفيصل آل سعود(:
ابنه سعود بعناية خاصة؛ فعمل عىل تعليمه  إن امللك عبدالعزيز حرص عىل تربية 
القراءة والكتابة وتالوة القرآن الكريم، حتى أتم تالوة املصحف كاماًل وهو يف احلادية 
لوالده  نجد، وكان مالزًما  بعض مشايخ  الدين عىل  تلقى علوم  ثم  عرشة من عمره، 

بصفة مستمرة.
الثالثة عرشة من عمره، واشرتك  وكانت أول مهمة له سفره إىل قطر وهو يف سن 
مع والده يف حروبه وغزواته أثناء توحيد اململكة، وتوىل قيادة اجليوش وهو مل يتجاوز 
السابعة عرشة من عمره، واشرتك يف معركة السبلة سنة 1347هـ، وكان قائًدا ألهل 
العارض، كام توىل قيادة اجليوش السعودية يف نجران وعسري سنة 1353هـ، كذلك كان 

عىل رأس اجليش االحتياطي يف حرب اليمن.
شكله  يف  أبيه  صنو  سعود   امللك  كان  اخلطيب:  عبداحلميد  السيد  عنه  يقول 
وحركاته وسكناته، كريم األخالق، وطيب السجايا، يتصف بعلو النفس وقوة اإليامن، 
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وكان كرياًم مجع خري صفات العرب، ال يقل شجاعة عن والده، ويرتسم خطا والده 
يف كل يشء، كرياًم يعطي من غري سؤال، وهيب دون استجداء، لينًا يف مواقف اللني، 

شديًدا يف مواضع الشدة، مع تواضع وأخالق وديانة وتقوى.
عىل  عمل  عهده  ويف  واملستشفيات،  املدارس  وشيدت  الوزارات،  بنيت  عهده  يف 
ج فيها أبناء هذا  التخطيط املستقبيل للعلم والصحة. أنشأ جامعة امللك سعود، التي خترَّ
وافتتح  واألساتذة،  العلامء  منهم  فكان  الوطن،  بناء  مسرية  بإكامل  قاموا  الذين  البلد، 

املعاهد العلمية والكليات الرشعية.
هذه ملحة بسيطة عن امللك سعود بن عبدالعزيز، ولن نوفيه حقه عىل ما قام به يف 
خدمة دينه وحمبته لشعبه، فرحم اهلل سعوًدا، وأسكنه فسيح جناته، وأدام اهلل هذه األرسة 
وتوارثوا هذه  والكبري،  الصغري  فأحبها  نياهتا؛  أحبت شعبها وأخلصت  التي  الكريمة 

املحبة والوالء والوفاء جياًل بعد جيل.
ندعو اهلل الكريم أن ُيديم علينا نعمة األمن واإليامن، وأن حيفظ قائد مسريتنا امللك 
املحبوب عبداهلل بن عبدالعزيز، وويل عهده سلطان اخلري والعطاء، وأن يرزقهم البطانة 

م عىل اخلري. الصاحلة التي تدهلُّ
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ...
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سلمان والزيارات التفقدية

حيلُّ صاحب السمو امللكي األمري سلامن بن عبدالعزيز ضيًفا عىل حمافظة املجمعة 
وحمافظة الغاط، وهو يف احلقيقة ليس ضيًفا، بل هو صاحب الدار الذي حيل بني أهله 

وذويه وحمبيه، ليكون بينهم ولريى ويسمع عن قرب احتياجاهتم. 
بتطوير  وعنايته  واهتاممه  القوي  حرصه  يلمس  سلامن  األمري  خلطوات  املتتبع  إن 
اخلطط املستقبلية للمشاريع وتقدمها، والوقوف عىل تنفيذها، فسموه مهندس العاصمة، 
ًما وحتديًثا، وكم شاهدنا العديد  الذي عمل عىل أن تكون من أرسع عواصم العامل تقدُّ
من العواصم الضخمة، ولكنها مل تصل هلذه الرسعة املدروسة - كام هي حال الرياض 
واخلدمات  للعمران،  املنظم  التخطيط  أسلوب  يف  أو  الطرق  يف  سواء   - وضواحيها 
البلدية، واالتصاالت، وخدمات التعليم، واملستشفيات، عالوة عىل ذلك فإن لسموه 
عناية خاصة بكل أمور التعليم اخلاصة باألمور الدينية والرشعية، وما أكثر االحتفاالت 

التي يقوم هبا - حفظه اهلل - مع مدارس حتفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية!
ِلًعا عىل  مطَّ لذا جتده  فكره؛  تشغل  التي  األمور  أهم  منطقته من  وتقدم  التطوير  إن 
كل خطط املنطقة ومدى حتقيقها عىل أرض الواقع ... وما نسمعه من رجال األعامل 
واملسؤولني احلكوميني يف الدول املتقدمة عن هذه النهضة املباركة، يف بالدنا عموًما ويف 

صحيفة الجزيرة
1428/10/27 هـ
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عاصمتنا خاصة، شاهد عىل املصداقية وحسن األداء ومتابعة اخلطط من األمري سلامن 
بن عبدالعزيز، الذي يقف وراء هذه النهضة العظيمة. 

إن تفكري أمرينا املحبوب ال يتوقَّف عند حد الرياض، بل يريد أن تكون املحافظات 
حمافظة  يزور  هو  وها   ... غريها  عن  وهنضة  تقدًما  تقل  ال  واهلجر  والقرى  واملدن 
املجمعة وحمافظة الغاط؛ ليكمل مسرية العمل، ولتكون املنطقة حلقة متصلة، وليجتمع 
باملسؤولني؛ ليعرف عن قرب مدى تقدم العمل؛ ليضع التصور لالحتياجات املستقبلية 
... كل ذلك وغريه تبًعا لتوجيهات خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني 

نحو أداء اخلدمات لكافة املواطنني. 
فأهاًل وسهاًل يا أبا فهد، وبارك اهلل يف عملك.
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ام روشتة ... سعودية إلصالح نفق الدمَّ

تداركه،  ويمكن  واضح  بعضها  متعددة،  أنفاق  يف  أدخلتنا  الدمام  نفق  مشكلة 
وبعضها حيتاج إىل خوازيق يعرفها صاحب املهنة.

ولن أتطرق إىل السؤال عن املتسبِّب يف هذه املشكلة، وليس دفاًعا عن املقاول؛ فهو 
ذ ما أوكل إليه من مواصفات، وحياسب عن أي تقصري أثناء عمله، واملقاول مشهود  ينفِّ
له باإلتقان، وأصدق مثال عىل ذلك كثرة املرشوعات التي يقوم بتنفيذها عىل أحسن 

وجه.
متعددة جعلته يضع  فنية  أمور  للتصميم عىل  استند يف معطياته  قد  م  املصمِّ أن  كام 
التصميم املناسب، وإن احتاج إىل إضافات - وهذا أمر معتاد ومعروف - فهو يعمد به 

للمقاول أثناء التنفيذ، وحتى بعد التنفيذ، ما دام أن املرشوع حتت الضامن.
وهلذه األسباب قد يكون هناك أمور يلزم تنفيذها ولو أن املرشوع قد انتهى وسلم 
أي جهة  من  عيًبا  ليست  احلاصل  الترسب  مشكلة  تكون  وقد  االختصاص،  إىل جهة 
اإلشاعات  أو  األخطاء  تصيد  من  بداًل  احللول  وضع  إىل  حاجة  يف  نحن  إنام  كانت، 

املرضة باجلميع، ومن واقع خربيت أقرتح اآليت:
1- حتليل املياه املترسبة، هل هي مياه آبار أم مياه جوفية أم مياه رصف صحي؟

صحيفة اليوم
1428/11/1 هـ
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2- مكان النفق أصاًل واقع يف منطقة منخفضة طبيعيًّا، وهي جمرى للمياه اجلوفية 
بشكل مستمر، ويف مجيع احلاالت جيب أن تعالج بإنشاء خطوط ترصيف هلذه املياه عىل 
عمق ال يقل عن مرتين من مستوى أرضية النفق، وبشكل )حلقي( يضمن عدم زيادة 
اجلوفية  املياه  إن  أي  )تربة خملخلة(؛  تكون  بأال  الرتبة  اجلوفية وطلوعها، وحيفظ  املياه 
جيب أن تكون موجودة بني ذرات الرتاب؛ حلفظ التوازن وعدم التسبب يف هبوطات 

أخرى.
الترسبات،  وملعرفة  للنفق  املجاورة  املنازل  عن  املياه  إغالق  الصعب  من  ألنه   -3
نحتاج إىل مدة ال تقل عن شهرين هلذا العمل، والحتاملية وجود خطوط متكرسة عىل 
مسافات بعيدة، فقد تكون سبًبا يف زيادة هذه املياه، أقرتح أيًضا عمل حرص )خطوط 
حلقية( أخرى حميطة بالنفق، ولكن عىل بعد ال يقل عن 100 مرت، وتكون هذه اخلطوط 
ترسب  ألي  )مصيدة(  اخلطوط  هذه  تكون  بحيث  للنفق،  نقطة  أخفض  مستوى  عىل 

بعيد، وبالتايل أي مياه أخرى خترج عنها يمكن حجزها يف اخلطوط املذكورة سابًقا.
4- هذه العمليات سوف تكون ناجحة بإذن اهلل ما مل يكن هناك نقص يف التصميم، 

ولكنها - وحسب خربيت القديمة - سوف تكلف من 7 إىل 10 ماليني ريال.
5- إن احلل الرسيع - والذي ال نؤيده - هو القيام بحفر مخس آبار يف كل جانب 
عىل عمق 25 مرًتا، مع تغليف هذه اآلبار بأنابيب قابلة للرشح )أي ختفيض منسوب 
املياه اجلوفية( من خالل هذه األنابيب، لتصب يف هذه اآلبار، وتكون عىل هيئة مصايد 
للمياه، سواء كانت مياًها جوفية أو ترسبات مياه رشب أو رصف صحي. ولكن هذه 
الطريقة هلا رضر يف تلوث املياه اجلوفية، والتي تعترب أحد مصادر مصلحة املياه والرصف 

الصحي، وسوف تكون تكلفتها يف حدود مليون ريال.
)حمااًل  حكومة  موظف  وليس  مزارًعا،  باعتباري   - أقرتحه  الذي  احلل  أما   -6
للمعاش( - فهو عمل حفر تبعد عن أخفض نقطة حتت النفق بمسافة 10 إىل 15 مرًتا، 
نقطة يف  أمتار حتت أخفض  أمتار يف 20 مرًتا، وعمق ال يقل عن مخسة  وبعرض 10 
النفق، وهذه احلفر تعمل يف جانبي النفق الشاميل اجلنويب، وتركيب مضخات )غاطسة( 
املياه املرتاكمة، وهذه بإمكان األمانة عملها، أو حتى جتربة واحدة والنظر يف  لسحب 

النتيجة بعد ذلك.
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حممد  األخ  وهو  بالدمام،  الصحي  الرصف  مهندس  أعتربه  شخص  هناك  أخرًيا؛ 
ُينهي هذه  إذا وافق - وبإذن اهلل سوف  استدعته - هذا  األمانة  أن  لو  أمتنى  اجلربوع، 

املعضلة التي اضطرتنا جللب خرباء إنجليز وخرباء جامعات.
نرجو من اهلل أن يكون يف عون األمانة واملقاول واملصمم، وأنا وأنت وكفاية )كالم 

جرايد(.
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أوبك بعد األربعين

الطاقة  قطاع  اليقني يف  )إن  يقول:  أوبك  ملنظمة  السابق  العام  األمني  رأي  كان  إذا 
التعاون  حتتِّم  جوهرية  حتديات  نواجه  يقول:  السعودي  والوزير   ... اليقني(  عدم  هو 
املطلق بني املنتجني واملستهلكني ... ويقول رئيس إدارة دراسات الطاقة يف أوبك: إن 
هناك حتديات تواجه قطاع الطاقة، ويذكر منها األيدي العاملة، وقدرهتا يف هذا القطاع 
مع تكلفتها، ثم االنبعاثات الغازية التي أرضت بالبيئة ... وآخرها ما ذكره سوبورتو 
مرتبط  دوالر  مائة  عن  الربميل  سعر  زيادة  أن  من   – ألوبك  السابق  العام  األمني   -
يقرأ  ومن  الدوالر،  وتدهور  الطلب،  وزيادة  والشتاء  النفط،  بورصات  يف  باملضاربة 
هنج أوبك منذ 1970 جيدها تنشد رفاهية العامل، ورفاهية شعوهبا، واحلفاظ عىل البيئة.

د أن اليقني يف النفط ليس ما وقر يف القلب وصدقه اللسان،  من يقرأ هذه األفكار يتأكَّ
بل هو يف صحة الدوالر ومضاعفة حفر اآلبار.

جلست مع أحد الكهول الذين عارصوا النفط منذ ما يزيد عىل نصف قرن، وأخذ 
يردد قول الشاعر:

يســــأِمسئمت تكــاليف احليــاة ومن يعــْش أبـــالك  ثمــانني حــواًل ال 

صحيفة اليوم
1428/11/9 هـ
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حاولت أن أسحبه بالكالم: وما حكاية تكاليف احلياة، والثامنني عاًما؟ قال بحرشجة 
تشبه حرشجة البرتول وهو خيرج من البئر:

1- دول أوبك متلك أكرب خمزون عاملي يف النفط والغاز.
لدول  اليومي  اإلنتاج  ثلث  من  أكثر  متلك(  قل  )أو  وتنتج  تسيطر  أوبك  دول   -2

العامل.
3- دول أوبك تزيد اإلنتاج، بينام الدول املستهلكة رغم وجود النفط لدهيا ختفض 

إنتاجها.
ل النقص وسد احتياج الدول  4- تكاليف اإلنتاج تزيد رغم أن دول أوبك تتحمَّ

املستهلكة.
تفريغ  البحار، من جراء  مياه  تلوث  منه من حيث  نعاين  بعضها  5- هناك خماوف 

محوالت ناقالت النفط بطرق غري رشعية ومضاربات ال نعلم من هو أمريها.
6- هناك غالء فاحش يف أسعار املواد االستهالكية - ومنها املنتجات البرتولية - 

رغم ضخامة اإلنتاج.
نها من ملكية القرار. 7- دول أوبك تواجه التحدي يف الدول املستهلكة بام ال يمكِّ

ر برتوهلا ويتم تكريره وتصفيته يف دول أخرى تستهلكه،  8- دول أوبك تنتج وتصدِّ
واستفادت يف تشغيل عاملتها واستثامراهتا.

9- منظمة أوبك قاربت األربعني عاًما، فهل ترفع يدهيا إىل السامء تدعو اهلل الكريم 
أن جيعل األربعني القادمة خرًيا من السابقة، وأن تعمل صاحلًا يرضاه شعوهبا.

يقول هذا الكهل )الذي ذهب نصف عقله(، ليت هذا املؤمتر يغريِّ اسمه من )النفط 
والغاز، األوضاع احلالية والتوقعات املستقبلية( إىل )النفط والغاز ومستقبل أجيالنا(.

قلت له: تفاءل خرًيا، وإن شاء اهلل املستقبل أفضل من املايض ... أخذ يردد: )هو فيه 
بعد الثامنني مستقبل(؟
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مجلس الشورى ورأيه في زيادة الرواتب

لديه  التي  الدراسات  ألن  الدولة؛  ملوظفي  الرواتب  زيادة  يؤيد  ال  الشورى  جملس 
ربام أظهرت أن أي زيادة يف الراتب معناها ذهاهبا إىل جيوب التجار وارتفاع األسعار، 
وحتى ال يكون هناك تضخم يف البلد، وحتى ال نضطر إىل الزيادة يف الرواتب كلام زادت 
األسعار، وألن عدم الزيادة يف الرواتب معناه تثبيت األسعار، وعىل املواطن أن )يدّبر( 

حاله، ومطلوب منه أال يكثر األحالم حول ملكيته ملنزل وسيارة ومدخول جّيد.
بمعنى إن كان مستأجًرا شقة فعليه البحث عن شقة أرخص تتالءم وراتبه، وعليه 
أن يقتصد يف أكله ورشبه، »وبالش اإلرساف«، فبداًل من أكل اللحم والدجاج يوميًّا 
عليه االقتصاد ويكفيه كل أسبوع كيلو حلمة أو دجاجة ... وبداًل من األرز البسمتي 
عليه باملكرونة )ربنا يسرت وال متنع إيطاليا تصدير املكرونة(، وبداًل من رشب املياه املعبأة 
عليه الرشب من )بزبوز( بيته، وحتى ال يعالج يف املستشفيات املتخصصة عليه سؤال 
أن  يريد  الشورى  القصد هو من )هالدندره( أن جملس  املناسب.  الدواء  الصيديل عن 
نغري من سلوكنا يف املسكن واألكل والرشب، وأمام هذا املشهد )املرفوض( من اجلميع 
التي تدرس مسألة  اللجنة  لنقل  نتمنى لو أن جملس الشورى - أو من غري تعميم  كنا 
األسعار  ارتفاع  مسألة  تعالج  أخرى  بدائل  اقرتحت  قد   - عدمها  من  الرواتب  زيادة 

وغالء املعيشة وعدم توفر السكن املناسب سعًرا ونوًعا. 

صحيفة الجزيرة
1428/11/14 هـ
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وكنا نتمنى أيًضا أن تبحث هذه اللجنة مدى تأثري عدم زيادة الرواتب وعدم معاجلة 
نقوم  بلده  يف  معه  املتعاقد  األجنبي  كان  فإذا  املوظفني،  إنتاجية  عىل  األسعار  ارتفاع 
بتوفري كامل اخلدمات له من سكن، ونقل، وعالج، وتذاكر، وتأمني، وكل مستلزمات 
حياته، قد تضاعف راتبه خالل سنة واحدة فقط، وأصبح مثل العملة النادرة؛ ألن كل 
عليه  وتزيد  جانب،  كل  من  الزيادات  تالحقه  الدولة  موظف  بينام  تريده،  الدنيا  بالد 
وضع  بدون  وجلنته  الشورى  جملس  يقف  ذلك  ومع  بنت،  أو  بولد  رزق  كلام  األعباء 
حلول عاجلة حتافظ عىل حصول املواطن عىل عيشة كريمة، وحتافظ عىل بقاء املوظفني 
يف اخلدمة احلكومية، وإذا كان جملسنا املوقر يتهيَّب من خماطر زيادة الرواتب فعليه أن 

يبحث عن حلول عينية ملوظفي الدولة مثل: 
1- ختفيض 50% من قيمة فواتري الكهرباء واملاء. 

2- ختفيض 50% من قيمة تذاكر الطريان والسكة احلديد له ولعائلته. 
3- إلغاء قيمة تأشريات اخلدم والسائقني. 

املبكر أو اخلدمة  التقاعد سواء  فيها  الدولة  التي يستحق موظف  املدة  4- ختفيض 
الكاملة. 

5- توفري التأمني الصحي له ولعائلته. 
هذه بعض من املعضالت التي يعانيها املوظف احلكومي، واملوافقة عليها أو بعضها 

خري عالج ملشكلة ارتفاع األسعار وتدين مستوى إنتاجية املوظف. 
كلنا أمل أن يفكر جملسنا املوقر - عندما يرفض شيًئا يمس حياة املواطن ورفاهيته 

- يف البدائل املناسبة. 
يعجبني املثل الشعبي )كلن بعقله رايض إال بحالله .... ال(.
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أوقفوا إقالة المجلس البلدي 

املجالس  صالحيات  يف  النقص  أوجه  من  بعًضا  طرحنا  عندما  نخشاه  كنا  ما  هذا 
إقالة جملسهم كام حصل يف حمافظة  اليوم الذي يطلب فيه املواطنون  البلدية، فقد جاء 
الوطن  مصلحة  وتغليب  والشفافية  الرصاحة  هذه  مثل  نرى  أن  ومجيل  الباطن.  حفر 
وحفظ  استقالتي  فوًرا  ألعلنت  املجلس  هذا  أعضاء  أحد  كنت  ولو  اعتبار،  كل  فوق 
ماء وجهي أمام من انتخبوين أو عينوين أو )شالوين أو حطوين(، وهكذا حالنا يف تعيني 
بعض املسؤولني الذين - ولألسف - بيدهم القرار والتحكم يف مصري مصالح الوطن 
اليوم  ما خيلص  البارد »واليل  املاء  البساط ورش  تعودنا عىل سحب  واملواطن، وألننا 
املجالس  حكاية  نستوعب  مل  تارخيه  حتى  وألننا  الديكة«،  رصاع  وكفاية  بكرة  خيلص 
وليته  يتفرج،  قاعد  غرينا  وفيه  غلطان،  وأنت  صح  »وأنا  البلدية،  املجالس  وبالذات 
يتفرج وبس، بل يصدر حكمه بأننا نحتاج ليس ملجالس بلدية بل ملجالس تأديبية ونعيد 

ونكرر«.
احلديث  بصدد  دمنا  وما  البلدية،  للمجالس  الصالحيات  من  املزيد  نعطي  ليتنا   -
عن مسألة الصالحيات فليتنا نعطي صالحية للمواطنني إلقالة جملسهم وحتى رئيس 

بلديتهم.

صحيفة اليوم
1428/11/16 هـ
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- ليت البلدية أو األمانة تأخذ موافقة املجلس البلدي عىل خطة توزيع املشاريع يف 
بداية السنة، ونسلم من إزعاج أعضاء املجلس )ليش ما نفذتوا وليش املرشوع نقل إىل 

مكان آخر وليش وليش(.
املجلس  املقبلة عىل  للميزانية  املطلوبة  تعرض مشاريعها  األمانة  أو  البلدية  ليت   -

البلدي )وتأخذ توقيع مجيع أعضاء املجلس البلدي(.
- ليت رئيس املجلس البلدي ورئيس البلدية مها من يناقش امليزانية مع وزارة املالية.
- ليت جلنة منح األرايض الفردية واجلامعية يكون رئيس املجلس البلدي رئيًسا هلا.
البلدي ميزانية مستقلة ومبنى مستقالًّ ومفتشني مستقلني  ليتنا نجعل للمجلس   -

. وقراًرا مستقالًّ
- ليت ختطيط املخططات وتغيري استعامالت األرايض يكون رئيس املجلس البلدي 

رئيًسا هلا.
من  )يعني  باالنتخاب  تعيينهام  يتم  البلدية  ورئيس  البلدي  املجلس  رئيس  ليت   -

انتخبهم ... يقدر يركنهم(.
- ليت رئيس املجلس البلدي ونائبه وأحد األعضاء يكون هلم صالحية فصل عضو 

املجلس البلدي )غري النافع(، أقصد العضو )الربستيج(.
- ليت املجلس البلدي )بداًل من أن ينفض ريشه عىل البلديات( يبحث يف مشكلة 
غالء األسعار وتالعب التجار، وصحة وزارة التجارة حتى تقوم ناقة صالح )صحيح 

من أمن العقوبة ضاعف السعر(.
وأمهم  العيال  وبرشنا  أرسعنا  جديدة،  انتخابات  فيه  أن  علم  طرف  »جانا  أخرًيا؛ 

باملفاطيح، واهلدايا، وفلة احلجاج، واهلجيني، وكيفة الرأس«.
- »وليت االنتخابات كل أسبوع، أقل ما فيه ننسى هم األسعار وجوعة هالعيالن«. 
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أرامــــكو تنفــــي

مصطلح النفي أصبح من األمور الشائعة لدى معظم املسؤولني، ويعتربه املسؤول 
وأنت  أنا  بينام   ... الذرائع  باب  وسد  املشكلة  من  للتخلص  الطرق  وأرسع  أبسط  أنه 
حتت  ووضعها  بمساءلتها  يسمح  بام  تلك،  أو  اجلهة  هذه  عىل  آخر  باب  فتح  نعتربه 
املجهر، والنفي الذي صدر من أرامكو شبيه بمثل ذلك؛ ليقطع خط الرجعة عىل كل من 
ل له نفسه املطالبة بالتعويض؛ فهناك نظام التأمينات االجتامعية، ورشكات التأمني،  تسوِّ

والعقود مع الرشكات القائمة بالعمل، والعقود مع موظفي أرامكو ... الخ.
وألن املصيبة كانت عظيمة، فليس من السهل فقد 40 إنساًنا، ثم تنتهي بتطبيق أنظمة 
قد يطعن يف رشوطها وتطبيقها عىل الطرف الثاين، كنا نتوقع من إدارة رشكة أرامكو أن 
كنا  تسلِّم اجلثث ألصحاهبا،  تقدير حتى  أقل  النفي، وعىل  ل يف هذا  تتعجَّ ترتيَّث وال 
نتائج بحث أسباب املشكلة؛ فقد يكون أحد أسباهبا  تنتظر حتى خترج  نتوقع منها أن 
القضاء والقدر، وهو ما ال اعرتاض عليه، أو أن يكون أسباهبا العامل أو املاسورة أو 
إنساًنا يف وقت واحد(، أو املرشفني من  الغاز أو إجراءات السالمة )مشكلة فقد 40 
العمر  أو  التنفيذ،  املواصفات، أو طريقة  أو  أو اإلسعاف،  أو إطفاء احلرائق،  الرشكة، 

الزمني للمرشوع، أو عقود التنفيذ والتشغيل ... 

صحيفة اليوم
1428/11/27 هـ
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املهم ملاذا العجلة بالنفي وهناك رشكات تأمني قد تلزم بالدفع؟ وملاذا أرامكو تضع 
نفسها - وهي قد تكون براًء من ذلك - )يف مثل هذا املوقف(. نرجو أال يفهم من قولنا 
ذلك توجيه أي اهتام ألي موظف، فهؤالء يذهبون ويأيت غريهم، ولكن لعل يف ذلك 
رشكة  وعىل  ا(،  جدًّ صعب  أمر  إنساًنا   40 فقد  )أقول  الرشكة  ألنظمة  وحتديًثا  جتديًدا 

أرامكو ومجيع رشكاتنا العظمى أن تعيد دراساهتا يف محاية منسوبيها.
ال نريد من الرشكة أن تقف موقف املدافع عن نفسها، فهي مرة تنفي الدفع ومرة 
رنا بنظامها بعمل تسويات مشاهبة مع أهايل الضحايا، فستكون ضمن النظام املتفق  تذكِّ
عليه، ويذكرين هذا العمل باملثل الشعبي )ومل العصابة قبل الفلقة(، كنا نعتقد أن رشكة 
أرامكو ليست جمرد رشكة أرباح وخسائر، أو أن تعامل موظفيها، خصوًصا بعد املوت 
)كم حسابنا وكم حساهبم( ... كنا نعتقد أن هذه الرشكة أم للرشكات وقدوة يف السالمة، 
أو قل جامعة تتبنَّى كل ما فيه مصلحة العامل تدريًبا، وتأهياًل، ورعاية، ومحاية، ورمحة 
قبل املوت، وتعويًضا بعد املوت، ربام الرشكة أصاهبا اهللع من هول ما حصل، حتى إهنا 
اضطرت يف يوم احلادث لقول إهنا سوف تدفع لورثة املتوفني حقوقهم، وكأهنا تتفضل 

بيشء هي ملزمة به.
أبناء هذا  بأسامء من فقدهتم من  بإنشاء مساجد  ع  تتربَّ الرشكة سوف  أن  نعتقد  كنا 
وتوظيفهم  أبنائهم  تدريس  مع  الشهداء،  ألبناء  منازل  بتقديم  وتتربع  بل  الوطن، 
وعالجهم ... هذه وغريها أمور إنسانية كان عىل الرشكة أن تصدر قرارها وبدون تردد، 

فعاًل اتضح لنا أن الرشكة بحاجة إىل )إدارة للعالقات اإلنسانية(.
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ديرتي ... آه يا ديرتي 

ال تسألني عن ديريت ... فأنا نجدي ... وأنا حجازي ... وأنا رشقي ... وأنا جنويب 
... وأنا شاميل كلها أنا وأنا كلها، كلها وطني وأنا وطنها ديريت ... معلقة حوت العفة، 

والطهارة، والقوة، والبأس، والنخوة، والكرم، واحلب، واحلنان.
ديريت: صبا الرياض، وشاملية جدة، ورشقية الدمام، ونسيم أهبا والقريات، ديريت: 

هي األمن؛ فإين رأيت أن اخلوف ال عيشة معه.
ديريت: هي الغنى؛ فإين رأيت اجلوع ال عيشة معه.
ديريت: هي عزويت؛ فإين رأيت الذل ال عيشة معه.

ما أمجل قول الشاعر:

منـــــزِلكــم منـــــزل يـألـــــفــه الـــفـتى ألول  أبــــًدا  وحـــنينـــه 

ق بمجرد أن أسمع  ديريت: ما أمجل العودة إليك بعد السفر! ال تلوموين عندما أصفِّ
قائد الطائرة يعلن وصولنا ألرضها، وال تلوموين عندما أقبِّل أرضها وتراهبا بل تربها، ال 

ر جسدي من هواء غري ديريت. تلوموين عندما آخذ نفًسا عميًقا يطهِّ
هذا هو طبعي وديدين أنا وأطفايل، وال شك يف أنك، وهي وهو وهم مجيًعا يدندنون 
مثلام تدندن، ال تلمنا؛ فاحلنني ملسقط الرأس، ومراتع الصبا، وحكايات جديت وجدتك، 

صحيفة اليوم
1428/12/6 هـ
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وأيام الدراسة، وزمالء الدراسة، وجلسات السمر، ورشيط األمنيات ... نعم ال تلمني 
... عندما أتذكر أول نظرة لرشيكة العمر ... أم عثامن أو أم عباس أو أم عيل أو أم سعيد 
الذي  وسكني  أوالدي،  وأم  صباي،  رفيق  فهي  حبها؛  عىل  تلمني  ال   ... طالل  أم  أو 

أسكن إليه.
الذي  دمي  هي  بل  واستقراره،  أمنه  وعىل  عليه  أحافظ  الذي  الثمني  اليشء  ديريت: 
كل  أن  وابنك  وابني  وزوجتك  وزوجتي  ووالديت  والدي  إحساس  عروقي،  يف  جيري 
قرية وهجرة وبلد ومدينة ومنطقة يف بالدي هي ديريت، تعودنا يف هذه البالد عىل كلمة 

)تفضل، أقلط، مرحًبا بك ألف، نحن الضيوف وأنت رب املنزل(.
امرأة، كيان  ديريت: هي رجل يف وطن ووطن يف رجل، وامرأة يف وطن ووطن يف 

واحد يزداد متاسًكا يوًما بعد يوم.
ديريت ... نزل فيها الوحي، وفيها املسجد احلرام، والكعبة املرشفة، ومسجد رسول 
اهلل  وفيها قربه الرشيف. ديريت فيها ثرى أيب بكر وعمر وعثامن وعيل وخدجية وعائشة 

وفاطمة. ديريت فيها ثرى صحابة رسول اهلل ومن تبعهم بإحسان.
. ديريت ... قانوهنا رشع اهلل املطهر، وسنتها سنة حممد 

يف  فيه  )هو   ... ديريت  حب  يف  تلوموين  ال  الطالبني،  ومقصد  اخلريات،  بلد  ديريت: 
الدنيا مثل ديريت؟(.

ما أصدق الشاعر عندما قال:
مـن المني يف حبـهم عسى الرش فـــالهربعي وأنـا معــهم كــثري املـــداخيل
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المجالس البلدية: عاصفة في فنجان

بعض  بني  يوم  بعد  يوًما  تتفاعل  أزمة  هناك  أن  )اليوم(  العزيزة  صحيفتنا  نرشت 
أعضاء املجلس البلدي بالدمام وبعضهم ومع أمانة الدمام.

لقد كنا نتوقع مثل هذا اخلالف الذي وصل إىل حد )عقد االجتامع وهم وقوف(، 
للغضبان  لقال  املواقف  ن  يثمِّ من  هناك  كان  لو  بل  جمتمعنا،  عىل  غريبة  ظاهرة  وهي 

الواقف: اجلس، وللجالس أن يتوضأ ويستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.
، سواء هلذا املجلس أو غريه، نتوقع تفاقمه وزيادته  هذا اخلالف وما سوف يستجدُّ
ما دام أن نظام املجالس البلدية ولد ضعيًفا وفطم بعد مرور سنتني، وال يزال حيتاج إىل 

املزيد من التغذية )وكان اهلل يف العون مع غالء سعر احلليب(.
هناك  أن  الواضح  ولكن  أفضل،  بطريقة  يعالج  أن  نتمنى  كنا  املوقف  هذا  وأمام 
خطًأ مشرتًكا بني األعضاء وبعضهم وبينهم وبني أمانة الدمام، ولعل املصلح فيام بينهم 

يـدرك ذلك، وكنا نتمنى لو:
1- أن خيرج نظام البلديات من أروقة وزارة البلديات ليتخذ منهًجا آخر يكون أكثر 
فاعلية وتلمًسا الحتياج الناس ومعايشة للزمن الذي نعيشه، أقصد أن مثل هذه األنظمة 

ذات املساس املبارش باملواطنني جيب أال ختيِّم عليها بريوقراطية الدوائر احلكومية.

صحيفة اليوم
1429/1/20 هـ
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2- لو سألتني عن تقييم الفرتة الزمنية )أقصد حتى فرتة فطام املجالس البلدية( وما 
املحصلة ...؟ لقلت وبدون جماملة: )مكانك رس(، بل أمجل ما يف هذه املجالس فرتة 
االنتخابات والتصويت؛ فقد كسبنا )أكل فاطيح، واهلدايا، واخليامت الشعبية(، وكسبنا 
والبلديات،  املجالس وعن األمانات  ما يكتب عن هذه  )وسع صدرك(، وتفرج عىل 
وكل واحد »ينرش غسيل الثاين«، نقول ذلك ونحن نتأسف ... بل بعضنا يعلِّق )ليتنا 
من جمالسنا ... ساملني(، والبعض اآلخر . ... يقولون: )بدري علينا ... قصة الرأي ... 

ر عقولنا وتتغريَّ مفاهيمنا. والرأي اآلخر(، ونحتاج إىل عرشات السنني حتى نطوِّ
3- كنا – وال نزال - نتمنى أن خيضع إعداد وإخراج نظام املجالس البلدية للناس 
أنفسهم، بمعنى أن تقوم جلنة من رؤساء املجالس البلدية )من غري منسويب البلديات( 
من  النظر  وجهات  وأخذ  التجارية،  الغرف  خالل  من  املواطنني  عىل  النظام  بعرض 

خمتلف األطياف، ثم صياغتها وفق متطلبات املواطنني وآرائهم.
وأن  البلديات،  منسويب  من  أعضائه  أحد  أو  املجلس  رئيس  يكون  أال  نتمنى   -4
يكون هناك استقاللية يف املكان ويف اإلدارة ويف سكرتارية املجالس وأمانتها، وهذا - 
بإذن اهلل - سوف ترجع فائدته عىل البلديات، خصوًصا أن اجلميع هدفهم مشرتك: هو 

مصلحة الوطن، وليس يف ذلك نقص عىل البلديات.
أو  باألسهم  )إن كنت مشغواًل  بلدي:  أذن كل رئيس وعضو جملس  5- مهسة يف 
بأعاملك اخلاصة، واعتقدت أن عضويتك للمجلس ... زيادة يف )الربستيج(، نرجوك 

... اترك املجال لغريك.
أخرًيا؛ اخلالف يف الرأي بني األحباب ال يفسد للود قضية ... وهذا الذي نرجوه بني 

أعضاء املجلس البلدي واألمانة.
اخلالف،  هذه  ملثل  ا(  جدًّ  ... ا  جدًّ مبسوطة  اجلرائد  )ترى  انتبهوا  خيليكم  »واهلل 

)اليفرحون ... عليكم(«.
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الجمعية الخيرية ألراضي الشؤون الصحية

تعثر 25 مرشوًعا يف املنطقة الرشقية بسبب ندرة األرايض، هذا ما ذكره املدير العام 
أن  ب عىل  الذي عقده مساء أمس. وعقَّ املؤمتر  باملنطقة الرشقية، يف  الصحية  للشؤون 
وزارة الصحة أعلنت عن رغبتها يف رشاء أراٍض معينة، وخاصة داخل األحياء القديمة 
وهي 8 مراكز صحية بالدمام، و8 مراكز صحية بالقطيف، و5 مراكز صحية باخلرب، و4 

مراكز صحية )مل يوضح موقعها(.
أراٍض  وجود  عدم  وهي  الدولة،  مشاريع  ملعظم  تتكرر  مشكلة  أمام  أننا  املهم 
حكومية، أو عدم وجود أراٍض خمصصة هلذه املرشوعات، والنتيجة تعثر املرشوعات 
وعدم تنفيذها واستفادة املواطنني منها، وبالتايل تعود ميزانيتها إىل وزارة املالية، بل قد 
تنقل إىل مناطق أخرى وحترم املناطق املخصصة هلا هذه اخلدمات )حلني تدبري األرايض(.
وأمام هذه املشكلة، وألن اخلدمة مطلوبة وبشكل رسيع، فإننا نضع هذه االقرتاحات 
للشؤون الصحية، وهي بإذن اهلل احلريصة عىل رسعة أداء هذه املستوصفات وتنفيذها، 

خصوًصا أن املساحات املطلوبة صغرية.
1- ربام توجد حدائق )شبه مهجورة(، وال يرتادها األهايل؛ فيؤخذ جزء منها بعد 

التنسيق مع البلديات.
تتوافر  وأحياًنا  لألوقاف،  التابع  ومنها  اخلاص  منها  القائمة  املساجد  بعض   -2

صحيفة اليوم
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مساحات خالية، وبمجرد الطلب من أهل املسجد أو األوقاف قد تساعد يف حل هذه 
املشكلة.

3- غالًبا يكون لدى البلديات أراٍض خمصصة الستعامالت أخرى، مثل )مواقف 
سيارات، دفاع مدين، مدارس، آبار مياه ... وهكذا(، فربام خماطبة البلديات والتنسيق 

معها سوف يوجد مثل هذه املواقع.
4- يف حالة عدم توافر أراٍض، ملاذا ال يبحث عن البديل اآلخر، وهو مباٍن قائمة، 
بمعنى أن املبلغ املخصص إلقامة مرشوع املستوصف ينقل عىل أساس رشاء مبنى قائم 
أصاًل حتى لو اختلف التصميم يف جزء منه، لكن املهم أن يتم توفري اخلدمة للمواطنني.
5- البديل اآلخر هو: االستئجار، الذي ينتهي بالتملُّك؛ حيث يتم استئجار مبنى 
مناسب لسنوات حمددة، ثم تؤول ملكيته للدولة، وقد يكون يف ذلك تسهيل للدفع مع 

جدولته.
كنا - بال شك - نتمنى لو أن وزارة الصحة قامت بتدبري األرايض مسبًقا؛ حتى ال 
تقع يف مثل هذه املشكلة ... وألن كل ساكن يف هذه األحياء يتمنَّى إنشاء هذا املستوصف 

واالستفادة منه؛ لذا فإن آخر الطب كام يقال )الكي(.
ونقرتح أن يقوم أهايل كل حي بإنشاء مجعية خريية لتدبري أرايض الشؤون الصحية، 

وربام هذا هو احلل األرسع واألفضل؛ حتى ال حيرموا هذه املستوصفات.
النهاية جتده األنسب واألرسع ... وإذا  وقد تعجب من هذا االقرتاح ... لكن يف 

كان هذا حال املستوصفات مع أمهيتها ... فمتى نجد أرايض لبقية مشاريع احلكومة؟
نصيحة ألهل كل حي: )عجلوا ... دبروا األرايض( قبل أن تنقل لغريكم، وأنا أول 

املتربعني هلذه اجلمعية برشط إنشاء مستوصف يف حينا.
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المشروع الوطني لألمن الغذائي

من أهم املقومات التي حتافظ عليها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الرشيفني 
وسمو ويل عهده األمني، كل ما له عالقة باألمن، سواء األمن السيايس أو االقتصادي 

أو املائي أو الصحي أو العلمي، إىل جانب أمهية األمن الغذائي. 
أن  وغريها  العنارص  هلذه  األمنية  املقومات  عن  نتحدث  عندما  بالرضورة  وليس 
تكون هناك مشكلة قائمة، ولكن منهجية الدولة - أعزها اهلل - وحرصها عىل مصالح 

الوطن جتعلها السبَّاقة إىل ذلك. 
وألن حديث وحدث الساعة هو مسألة غالء األسعار - وبالذات يف املواد الغذائية 
- وما يعانيه املواطن، بحيث أصبح الغذاء أحد أهم املشكالت املالية التي يواجهها مع 
غياب مراقبة األسعار، بل استغالل الفرص لرفع األسعار، وكام قيل )من أمن العقوبة 
ضاعف السعر( ... لقد أصبح املرصوف اليومي لغذاء األرسة هو اهلاجس املقلق لرب 
رنا أن املواطن يكفيه كحد أدنى للغذاء )للغذاء فقط( يعني )فطور،  األرسة ... فلو تصوَّ
غداء، عشاء، شاي وقهوة( هو مخسة عرش ريااًل، ومعدل األفراد لكل أرسة 5 أفراد ... 
معنى ذلك أن حاجة األرسة اليومية هلذه الوجبات تكلفهم يوميًّا مخسة وسبعني ريااًل؛ 

صحيفة اليوم
1429/2/18 هـ 
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ا، وهذه تشكل 80% من دخل الفرد )العامل(،  أي ألفني ومائتني ومخسني ريااًل شهريًّ
ثالثة   )3000( العامل  للفرد  الدخل  معدل  أن  افرتضنا  إذا  هذا  األرسة،  رب  أقصد 
ا، فمن أين يأيت بباقي املصاريف من )مسكن، كهرباء، ماء، تليفون،  آالف ريال شهريًّ

مصاريف املدارس، املالبس، العالج ... إلخ(. 
وعوًدا عىل مفهوم األمن الغذائي، بحيث تضمن الدولة - أعزها اهلل - احلد األدنى 
لعنرص الغذاء طويل األمد، والذي جيب أن يتوفر يف كل منزل سعودي، مثل )األرز، 
املربى،  اجلبن،  السكر،  القهوة،  الشاي،  املكرونة،  التمر،  احلليب،  الزيت،  الطحني، 
الفول، الزيت، الزيتون(، وبحسبة رسيعة فإن تكلفة ما أشري إليه لن تتجاوز ألًفا ومخس 

مائة ريال ... والرأي مطروح للمناقشة. 
1 - نتمنى أن تقوم الدولة باسترياد مجيع هذه املواد )أقول باسترياد( وليس الرشاء 

من السوق املحيل، وختزينها لكل مدينة رئيسة حتت اسم )خمازن األمن الغذائي(. 
ا لكل مواطن حيمل بطاقة اجلنسية  2 - يتم رصف العينات املشار إليها سابًقا سنويًّ

السعودية. 
ا  3 - العمل بنظام احلاسب اآليل، الذي يضمن عدم الرصف ألكثر من مرة سنويًّ
مهام كان مكان تقديم طلب الرصف، بحيث إن رقم البطاقة يظهر عىل الشاشة يف كافة 

خمازن األمن الغذائي باململكة. 
4 - فتح باب التربع ملن أراد من رجال األعامل أن يتربع هلذا املرشوع الوطني املهم. 

5 - يكون حتت مظلة وزارة التجارة ووزارة املالية والبلديات. 
6 - يتم استئجار خمازن هلذا الغرض حلني قيام الدولة بالبناء. 

7 - عمل جتربة يف إحدى مدن اململكة، ومعرفة اإلجيابيات والسلبيات هلذا املرشوع. 
يرى  عندما  سعره  لتخفيض  التاجر  يضطر  حتى  الداخل؛  من  التأمني  عدم   -  8
أن بضاعته قد تم االستغناء عنها، ويف ذلك حماربة لرفع األسعار، وتوفري بديل آخر، 

وبالسعر املناسب. 
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9 - تكون هذه املخازن - ال سمح اهلل - إحدى وسائل األمن الغذائي عند احلاجة. 
10 - لو افرتضنا أن عدد ما صدر من بطاقات اجلنسية السعودية هو مخسة عرش 
مليون بطاقة، وهي متثل ثالث بطاقات لكل أرسة؛ فإن تكلفة هذه املواد الغذائية سوف 
تكون يف حدود اثنني وعرشين بليون ريال، بمعنى أن تكلفة كل أرسة يف حدود أربعة 

ا.  آالف ومخس مائة ريال شهريًّ
11 - قد يأيت من يقول بزيادة الرواتب أو بدل غالء املعيشة أو غري ذلك، ولكنها 
ه ويشعر به املواطن يف غذائه كل يوم، إىل  لن تكون بمفعول التموين الغذائي الذي حُيسُّ
جانب انخفاض األسعار يف السوق املحيل؛ نظًرا لوجود البديل من الدولة، كام أن له 
نت له الغذاء الرضوري،  ا بني املواطن وحكومته، التي أمَّ تأثرًيا اجتامعيًّا ونفسيًّا مستمرًّ

وقد تكون سابقة يشهد هبا التاريخ حلكومتنا الرشيدة، وهي أهل لذلك وأكثر. 
نرجو العزيز الكريم أن يكلِّل بالنجاح مساعي خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل 
عهده األمني واحلكومة الرشيدة، التي تسعى جاهدة لتوفري العيش الرغيد لكل مواطن.
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طبخة أنابوليس

إمجاع  يكون هناك  أن  نتمنى  أال يكون، وكنا  نتمنى  كنّا  أنابوليس،  قبل عقد مؤمتر 
عريب، وكنا نتمنى أن نأخذ العرب والدروس من املؤمترات السابقة، وكنا نتمنى لو فتحنا 
ملفات مماثلة؛ حتى يرسخ يف أذهاننا أن الكفر مّلة واحدة، وأهنم لن يرضوا عنا حتى 

نتبع ملتهم.
مشكلتنا - كعرب ومسلمني - أننا نتعلق ولو باخليط الرفيع، ومن املمكن أن نقاتل 
ا وكالمها أبناء عم، وكالمها أبوامها  بعضنا من أجله، فال مانع أن يقتل محساوي فتحاويًّ

اسُتْشِهدا من أجل فلسطني.
تركيبتها  نظمت  أن  بعد  نضجت  قد  هي  وها  الطبخة،  أجاد  سام(  )أنكل  فعاًل، 
لتخرج متوازنة وخمطًطا هلا، ولكن الضيوف لن يذهبوا بعيًدا، فهم من شاركوا يف هذا 

املؤمتر )الطبخة(.
الفداء  كبش  ليكن  أكثر  بتوضيح  أو   - األوىل  التجربة  لنقل  أو   - املذاق  وليكن 
بينها  املعابر  باملعصم، حتى  السوار  املدينة مقدور عليها، وحماطة إحاطة  )غزة(، فهذه 
وبني أم الدنيا قد شاهبا ما شاهبا. فال مانع من قصف غزة بأحدث ما اخرتعه العم سام 

صحيفة اليوم
1429/2/28 هـ
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من القنابل واملتفجرات، ولتكن التجربة يف أطفال غزة ونسائها ورجاهلا، فهم يف نظرهم 
إرهابيون وحيتضنون اإلرهابيني، ووقف العرب مشدوهني - بل ومتفرجني - عىل ما 

حيصل من دمار وهالك وختريب.
ما  نتاجها  صيد،كان  رحلة  وكأهنا  منها،  اخلروج  ثم  غزة  باجتياح  املشهد  وينتهي 
يزيد عىل 120 شهيًدا ومئات اجلرحى، وتدمري للمساكن والورش ... ما نشاهده من 
 - هلل  والترضع  الدعاء  إال  هلؤالء  قوة  وال  حول  فال  تدمع،  العني  جعل  ودمار  هالك 
الطعام والكساء والعالج، وأصبحت غزة  فقد حرموا  يرمحهم،  أن  سبحانه وتعاىل - 
أكرب سجن ألكرب عدد من املسجونني، وماذا بعد أنابوليس..؟ فقد زادت املستعمرات 
الصهيونية، وزاد عدد املعتقلني إذا ما قارناه بمن تم فك أرسهم، ومعظمهم قد انتهت 
مدة حمكوميته. وها هي الطبخة اآلن تنضج برسو أكرب بارجة يف املياه اإلقليمية للبنان، 

وال نعرف من هو الكبش الثاين، وصدق الشاعر:

اهلـــوان علـــيه يـهــن يســهـل  إيــــالُممن  بمـــّيت  لــجــــرح  مـــا 
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ما يفل الحديد إال الحديد

يف ظل هذه الدولة - أعزها اهلل بطاعته - ننعم بالكثري من مقومات البناء والتطور، 
وأعتقد جازًما أن أي إنسان أو جهة أو مؤسسة تعمل عىل أرضنا جيب عليها أال تكون 
األول  مهه  )عابث(  كل  يد  عىل  الرضب  جيب  بل  التطور،  هذا  إعاقة  مسببات  أحد 
اليوم(، وهذا لألسف ما جيري يف الوطن، ولألسف من بعض  واألخري )كم حصلنا 
أبناء الوطن، وكأهنم يعتقدون أن يف ذلك )شطارة(، أو هي لعبتهم التي أرادوها دون 
زيادة  بإشاعة  أو  باالحتكار،  احلديد، سواء  عىل  فعاًل  ينطبق  وهذا  حسيب،  أو  رقيب 
األسعار، أو بالتصدير خلارج الوطن بحجة االرتباط مع جهات خارجية، بينام الواقع 
كانت، وما  بأي طريقة  املال  اهلدف هو احلصول عىل  متاًما، وكام ذكرت  خالف ذلك 
دام  وما  كيفك«،  عىل  السعر  »وحط  والتصدير،  االسترياد  )السوقية(  أنظمتنا  دامت 

ا، )فنحن أحرار نفعل ما نشاء(. السوق حرًّ
املرشوعات  من  العديد  توقف  نرى  احلديد،  سوق  يف  اخلانقة  األزمة  هذه  وأمام 
اخلاصة واحلكومية، ونرى املطالبات بالتعويض عن هذه الزيادات تتفاعل يوًما بعد يوم، 
بل نرى التعطيل يف كافة مشاريع البنية التحتية، ومن املؤكد أن وزارة املالية واجلهات 
ذين ملشاريعها، أما املواطن -  احلكومية سوف تواجه أزمة حادة بتظلم املقاولني واملنفِّ
الذي أمىض عمره وهو جيمع ألجل بناء بيت يعوله وأطفاله - فهو )يلطم وجهه(؛ فقد 

صحيفة اليوم
1429/3/9 هـ



 355 

أنا والصحافة وربع قرن

توقف البناء وليس هناك استطاعة إلكامله ما دام مؤرش ارتفاع أسعار احلديد ال يتوقَّف.
إن كنا واجهنا أزمة يف األرز والدقيق - وهو من أهم مقومات بناء اإلنسان - فإننا 
اآلن نواجه أزمة احلديد، وهو أهم مقومات بناء الوطن. لقد وقف ويل األمر - أعزه 
اهلل - يف وجه العابثني باألرز والدقيق، واليوم نحن يف أمس احلاجة ملثل هذه املواقف 
احلاسمة جتاه ارتفاع أسعار احلديد، ومن خالل معايشة الواقع نطرح بعًضا من األفكار 

التي قد تساعد يف ذلك:
ـ رفع الرضيبة عىل التصدير بشكل يمنع تصدير احلديد خلارج الوطن.

لالستثامر  سواء  الرتاخيص،  إجراءات  وتسهيل  احلديد،  مصانع  إنشاء  تشجيع  ـ 
الوطني أو األجنبي.

ـ إعطاء القروض امليرسة للمصانع اجلديدة، واإلعفاء من بعض الدفعات.
ـ تفعيل قرارات تعويض املقاولني العاملني مع الدولة نتيجة ارتفاع األسعار.

ـ فتح باب االسترياد من اخلارج، مع منح التسهيالت املادية للمستوردين، وموافقة 
اجلهات احلكومية عىل استخدام احلديد املستورد.

ـ وقف اإلعانات للمصانع القائمة ما دامت تتالعب باألسعار.
جتار  لدى  احلديد  من  املخزون  عىل  بالتفتيش  والصناعة  التجارة  وزارة  تكليف  ـ 

احلديد واملصانع، ومعرفة أسباب املشكلة احلقيقية.
فعاًل، املواطن يف أزمة، واملقاولون يف أزمات، ولن يفل احلديد إال احلديد.
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رسالة إلى وزير التجارة الجديد

أرجو املعذرة إذا بدأت مقالتي بأننا اعتدنا عىل أن احلقائب الوزارية - وما بداخلها 
احلاجة  وبتأثري  املرة  هذه  ولكننا  الزمن.  بتقدم  تتأثَّر  وال  تعتق  ال  فهي  تغريت  مهام   -
واالضطرار نريد من الوزير اجلديد جتديد العتيق وغربلة التخطيط، فلكل جديد طراوة.
1-ندعو اهلل الكريم أن يعينك، وأن جيعل التوفيق حليفك، وأن جيعل عىل يديك ما 

يصبو إليه خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده األمني بخري هذه البالد.
2- زادت أسعار السلع الرضورية، واألدهى واألمر أال تتوفر يف األسواق، ليكن 
هدفك األول وجود خمزون من مجيع السلع الرضورية، سواء تم ذلك عن طريق إنشاء 
اجلمعيات التعاونية أو عن طريق قيام الدولة بتوريد األغذية وإنشاء املخازن الوطنية 
لألغذية ... املهم أن يضمن كل بيت سعودي ما يكفيه من األغذية، وكفانا سيطرة جتار 
البلد من رجال األعامل ومن األجانب - وهم الكثرة - عىل مصاحلنا، وللمعلومية فإن 

األسعار حتكم بواسطة هؤالء وغريهم مع غياب وزارة التجارة.
3-يقال: إن عدد مفتيش الوزارة ثامنامئة موظف، وأنصحك أن تطلب ثامنية آالف 
رشكات  بواسطة  حُتكم  الرضورية  سلعنا  تكون  عندما  خصوًصا  ومفتش،  مراقب 
البالد، ويكفي أن تأخذ جولة عىل )البقاالت( يف األحياء، لرتى  وأجانب من خارج 
املخالفات يف األسعار ويف التخزين ويف نوعية البضائع الرديئة واملؤثرة صحيًّا وبيئيًّا، 

ومع ذلك فإيراداهتا تصدر خلارج الوطن.

صحيفة اليوم
1429/3/19 هـ 
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4-نعتقد أن الغرف التجارية باململكة أصبحت بيوت خربة واستثامر، ولكن لألسف 
فإن التاجر واملقاول الصغري هو آخر من يستفيد منها، بل أصبحت حتقق إيرادات نتمنى 
ه ملصلحة تطوير صغار التجار وتأهيلهم، ويكفي أن تراقب جمالس الغرفة أثناء  أن توجَّ
االنتخابات لرتى كيفية )التقاتل( من أجل احلصول عىل كريس الغرفة ... ال أعتقد أن 
ذلك من أجل مصلحة التاجر واملقاول الصغري، فعاًل نريد إعادة تقييم أوضاع الغرف 

وأنظمتها.
األمراض،  معها  جتلب  ولكنها  الدنيا،  بالد  كل  من  باملستوردات  تعجُّ  5-سوقنا 
وكم نرى من التحذيرات عىل أغذية أجنبية كلها مرسطنة، بل حتى املواد االستهالكية 
املحظورة صحيًّا وبيئيًّا متتلئ هبا أسواقنا ... معايل الوزير، هذه صحتنا وصحة أوالدنا، 

فهل نرتكها لطمع وجشع من ال هيمهم ذلك؟
6-بيع األغذية ورضوريات احلياة مرتوكة لترصف التجار من السعوديني واألجانب 
املخالفني  الرقابة؟ وملاذا ال يوجد جزاءات عىل  فأين  دون وجود تسعريات واضحة؛ 
...؟ أين نظام مراقبة األسعار ونظام اجلزاءات واملخالفات؟ وإن كان موجوًدا فلامذا 
ال يفعل؟ وملاذا ال ترتك احلرية للغري يف وضع األسعار بشكل عشوائي هدفه الربح عىل 

حساب املواطن؟
األرايض  يف  الشح  نواجه  أننا   - الوزير  معايل  يا   - يعقل  هل  الصناعية:  7-املدن 
الصناعية رغم سعة البالد وترامي أطرافها؟ وهل يعقل التسعرية الباهظة التي أعدهتا 
الوزارة وكانت - وال تزال - سبًبا يف إيقاف الصناعة وتوجه الصناع جلهات أخرى، 
التحتية عىل  البنية  تنفيذ  الوزارة إىل طرح  أو تغيري نوعية العمل؟ وهل يعقل أن تلجأ 
املستثمرين بسبب عدم توفر االعتامدات املالية؟ وقد ال يتقدم أحد ملثل هذه االستثامرات، 
حبيسة  وبقيت  ملكية  صك  عليها  استخرج  أنه  أقصد  خالية،  الصناعية  املدينة  وتبقى 

األدراج، كام هو حاصل يف صناعية سدير.
8-هل يعقل - يا معايل الوزير - أن امللحقية التجارية يف أكثر بلد منتج - الصني 
- جمرد مكتب )منزٍو( يف السفارة السعودية، بينام بعض البلدان هلا أكثر من ملحقية يف 

البلد الواحد.
9-يكفي أن تأخذ جولة عىل أحد شوارعنا لرتى التشويه بكامل صوره يف اللوحات 

التجارية، وكيفية تعميمها وتركيبها، ملاذا ال يكون هناك نظام حيفظ لشوارعنا مجاهلا؟
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الصناعة - اسم دون  الوزارة - وهو  الثاين من اسم  القسم  بأن  10-هناك شعور 
فعل، خصوًصا عندما ترى أن هناك هيئات ورشكات هلا من االختصاصات والسلطات 
ما ليس لدى وزارة التجارة والصناعة، بمعنى أهنا تدار وتستثمر بشكل مستقل، وإن 

كان هناك دور فهو جمرد دور معنوي، هل لكم - يا معايل الوزير - تفكري آخر؟
والتأهيل،  التدريب  مسألة  يف  خصوًصا  حااًل،  أحسن  عاًما  عرشين  قبل  11-كنا 
وكان يوجد لدينا معاهد جتارية، هل يف خطتكم املستقبلية تبني إنشاء معاهد وكليات 
من  االستفادة  وحبذا  املؤهلني؟  واملراقبني  املوظفني  من  حاجتها  للبلد  توفر  جتارية 
إيرادات الغرف التجارية هلذا الغرض. مرة ثانية وثالثة، نرجو لكم التوفيق، وأعانكم 

اهلل عىل هذه املسؤولية.
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بوركت يا ابن الفهد

رمحك اهلل يا فهد بن عبدالعزيز، ورحم اهلل األم التي أنجبتك، وبارك اهلل يف أرستك، 
وجزى اهلل كل خري من مدَّ يد العون ألجل مسح دمعة أرملة ويتيم وشيخ! ما أمجل أن 
تقوم بنفسك بتسليم مفتاح اخلري واالطمئنان عىل كل مواطن كان حلمه أن يملك منزاًل 
يؤويه وأرسته! وها هو اليوم واالبتسامة تعلو وجهه يصافح أمرينا يًدا بيد، ولسان حاله 
يقول: هنيًئا لنا بأمثالك! هنيًئا لنا بكرمك! هنيًئا لنا بتواضعك! هنيًئا لنا باهتاممك بنا، 
قدمت أغىل أمنية يف حياتنا! أحدهم مل يصدق عندما تسلَّم مفتاح منزله، وكانت أرسته 
الذي لن تنساه يف حياهتا، وعندما توجه إىل أرسته  املنظر  تنتظر باخلارج وترتقب هذا 
وهو يرفع هديته من أمري اخلري، مل تتاملك أم العيال إال أن )تزغرد(، وأمه العجوز ترفع 
يدهيا إىل العزيز الكريم أن حيفظ لنا أمرينا، وأن يرحم والديه، ويصلح له ذريته، وجيزي 
باخلري كل من ساهم وشارك بامله وجهده، أما األوالد والبنات فكل منهم يسابق اآلخر 
درر  تليها  عقد  من  درة  هي  علينا  العزيزة  املناسبة  هذه  رسيره.  ومعرفة  غرفته  ألخذ 

متتالية يف مدن املنطقة الرشقية وحمافظاهتا.
اخلريي  املرشوع  هذا  مفاتيح  فهد  بن  حممد  األمري  بتسليم  الذي شهدناه  االحتفال 

ملستحقيه يعطي عدة دالالت أمهها:

صحيفة اليوم
1429/3/19 هـ 
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1-إن املسؤول األول يف املنطقة مل تشغله مسؤولياته الرسمية عن األمور اإلنسانية 
واالجتامعية، حتى ولو كانت من حسابه اخلاص.

2-إن املشاركة يف مثل هذه املرشوعات اخلريية دليل عىل ترابط املجتمع مع بعضه، 
وهو ما يلزم علينا دعمه وزيادته.

3-إن هذا املرشوع - بحسن تنفيذه وختطيطه - مثال حيتذى لبقية املناطق.
الرجل  يتبناه  عندما  خصوًصا  الوطنية،  للمشاركة  يدعو  املرشوع  هذا  مثل  4-إن 

األول يف املنطقة.
5-إن مثل هذا املرشوع اخلريي - والذي هيم فئة حمتاجة - يعترب نوًعا من اإللزام 
االجتامعي واإلنساين للرشكات والبنوك العاملة باملنطقة، والتي هلا دور يف التأثري بشح 
يف  العادي  املواطن  شاركت  التي  األجنبية،  العاملة  من  اهلائلة  األعداد  نظري  املساكن، 
املنافع التي نفذهتا الدولة لصالح املواطن، دون أن يكون هلا أي دور يذكر مقارنة بمنفعة 

هذه اخلدمات.
6-أصبح لزاًما عىل البلديات أن ُتعيد دراسة املخططات السابقة املعتمدة وإمكانية 

االستفادة من األرايض الفضاء.
هلا  يكون   ، الرِبِّ أمري  باسم  صندوق  أو  مؤسسة  إجياد  يف  التفكري  لزاًما  7-أصبح 
نواجهها اآلن  أهم مشكلة  أن  بمعنى  أهل اخلري،  التربعات من  بجانب  ثابتة  إيرادات 
هي السكن ... لذا ال بد من وجود موارد ثابتة من جهات هلا تأثريها يف املنطقة ولكن 

دورها شبه مفقود.
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خمس ... دمرت خمًسا

العراق  كان  لو  قال:  عندما  العراقيني  السياسيني  املحللني  أحد  حديث  استوقفني 
ال ينتج إال فجاًل، فهل ستغزو أمريكا العراق؟ ... أما البرتودوالر فهو الذهب الذي 
بالد  ذهًبا،  بمقداره  كتاب جديد  تزن كل  كانت  التي  البالد   ... الرافدين  ببالد  ذهب 
جت العلامء واألطباء واألدباء  اخلمسة آالف سنة من احلضارة والتقدم، البالد التي خرَّ
والشعراء، بالد اخلريات والعرشة ماليني نخلة، فهل يعقل أن هذه اخلمس سنوات من 
االحتالل الغاشم هتدم ما بنيناه خالل مخسة آالف سنة ... هالك ودمار وصل إىل 1،5 
مليون نسمة دفنت حتت األرض، ومثلها هاجرت إىل سوريا، وأضعاف هذه األرقام 
تشتت يف بقاع األرض هرًبا من اجلحيم، ومنهم خرية ما أنتجته جامعات العراق ... 
والسامء  والنهر  األرض  وتلويث  املصانع،  وتدمري  التحتية،  البنية  تدمري  عن  ناهيك 

بملوثات وأمراض ال يعلمها إال اهلل ... 
هل يعقل أن يكون هذا ثمنًا للديمقراطية واحلرية والتخلص من كذبة وجود أسلحة 
املستعمر  املزعومة وديمقراطية  لتنقل احلرية  القاعدة ...  الشامل والقضاء عىل  الدمار 
عىل رؤوس الصواريخ وأجنحة الطائرات والدبابات التي دمرت األخرض واليابس، 

صحيفة اليوم
1429/3/25 هـ 
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أم أن هذا الغزو الغاشم املستهرت هو الذي اضطر القاعدة ومجيع الرشفاء املدافعني عن 
عراقهم ليحملوا أرواحهم عىل أكفهم بعد إيامهنم باهلل ثم بأن ما أخذ بالقوة ال يسرتجع 

إال بالقوة؟
يا عقالء أمريكا وبريطانيا، أليس منكم رجل رشيد؟ أال يكفي القناعة هبذه اخلمس 
الشارع  رفض  يكفي  أال  ...؟  صفوفكم  بني  والبرشية  املادية  اخلسائر  من  سنوات 
الدول  هذه  قادة  أن  لو  نتمنى  كنا  ...؟  املستهرتة  السياسة  هلذه  واألورويب  األمريكي 
ضد  وجهادهم  وصربهم  كفاحهم  يف  والعرب  املسلمني  تاريخ  من  جرعات  أعطوا 

املستعمر ... ما أمجل قول الشاعر! وليتني أعرف لغة العجم حتى أترمجها هلم!

وألــقي بـهـــا يف مـهــاوي الـــردىسـأحــمـل روحــي عـــىل راحـــتي

وإمـــا مـمــات يغـيـــظ الـعــــدىفــإمــــا حيـــاة تســـر الصــــديق
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الحديد ... والرأي السديد

ومواطنون  عطلت،  وتعليامت  توقفت،  مشاريع  بخري:  يبرشِّ  باألفق  يشء  ال 
تذمروا، وغرامات باملاليني طبقت، ووزارة التجارة هبمومها انزوت، وغرف جتارية 
ومستودعات  تكدست،  باحلديد  مصانع  اآلخر:  اجلانب  ويف  انطوت،  نفسها  عىل 
هذه  من  ريب  يا  املخرج  فأين  تقوقعت،  املكس  مهها  ومجارك  تعمدت،  لالحتكار 

املصائب إن هي توالت؟
وليس أمامنا إال الدعاء ثم الدعاء بأن يقيض اهلل ويل أمرنا ويأمر بـ:

البناء،  ومواد  احلديد  أسعار  ارتفاع  يف  خسائرهم  عن  املقاولني  مجيع  1-تعويض 
فكل بالد الدنيا تعترب املقاول جزًءا منها، بل هو ابنها البار الذي يعمر البالد، ما عدا 
نحن، فاملؤسف أن املقاول يعترب )سخرة(، بل أشد من ذلك يف تطبيق نظام مايل عتيق 
لتعليامت مالية كانت مطبقة عىل غري بالدنا  الدهر عليه ورشب، بل هو خملفات  أكل 
ثم قبلناها بعالهتا، ويكفيك دلياًل عىل ذلك أن أسفار مالحق هذا النظام تنوء بحملها 

العصبة أولو القوة.
ومستودعات  احلديد  مصانع  عىل  بالتفتيش  والصناعة  التجارة  وزارة  2-تكليف 
العقوبة  أمن  )من  املثل  عليهم  وينطبق  املشكلة،  أساس  هم  الذين  احلديد،  موردي 

ضاعف السعر(، وتغريمهم، وحرماهنم من إعانات الدولة وقروضها.

صحيفة اليوم
1429/4/4 هـ
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التصدير إىل اخلارج، وفرض رسوم عىل مصدري احلديد بحيث متنعهم  3-وقف 
من التصدير.

4- فتح جمال االسترياد بدون أي رسوم، بل وضع إعانة للمستوردين؛ فنحن أمام 
واجب وطني حيتاج إىل تنمية وتطوير واستفادة من الوقت واملال.

5-تشجيع املصانع الوطنية وغري الوطنية اجلديدة ودعم إنشائها.
احلديد  ومشكلة  تتوقف،  وال  مستمرة   - اهلل  بحمد   - الدولة  مشاريع  6-وألن 
أصبحت )أزلية(، تتكرر وتزداد أسعارها يوًما بعد يوم، سواء بسبب أو بدون سبب، 
املقاولون  فيها  يلتزم  بمشاريعها  خاصة  حديد  مصانع  إنشاء  يف  الدولة  تفكر  ال  فلامذا 
باألسعار الثابتة ما دام أهنم سوف يستلمون كميات احلديد من الدولة، وبالتايل تسلم 

الدولة من غالء األسعار وتوقف املرشوعات ودفع تعويضات ال حرص هلا؟
)تابعة  عاملة  هناك  أن  ونسمع  )ونشوف(،  نرى،  أننا  املبكي  املضحك  7-من 
بالرسقة،  حتى  أقصد  كان،  أسلوب  بأي  احلديد  مجع  مهها  اخلاص  وللقطاع  للدولة( 
ونراهم حيملون حمصول اليوم وهم هييمون يف شوارعنا وأمام خملفات البناء، ويكفي 
مراجعة أقرب مركز رشطة ملعرفة مقدار الرسقات اليومية. املهم، نرجو ونلح أن يكون 
هناك رقابة مشددة عىل هؤالء ومنع تصدير اخلردة من بالدنا، ورفع أسعار الرضائب 

والرسوم بشكل يوقفهم ومن وراءهم عن هذا االستهتار املكشوف.
8-هاضت قرحية االبن معاذ عندما رأى تأثري أسعار احلديد عىل أعامل والده فقال:

أمعــقويل سعـرهــا  احلـــدايد  أهــل البنــا متـنومـسة كـايفــه حيــليــوم 

فينــا جيـــويل السعـر  أهــل البنـاء متضــايقه خــايفة حيـلوالــيوم غــايل 

ونتعـوض بخرين كمـا رشة هـمـالـيليــا اهلل عسى كــل الغـال كــله يزويل
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عيال الحمايل

قريتي قبل أربعني عاًما كانت تعيش أهبى صورها يف التكافل والتكامل االجتامعي 
واإلنساين، كانت تعتمد عىل رجاهلا ونسائها يف متطلبات حياهتم ومعيشتهم، ومل نكن 
نجلب أي بضاعة من خارج مدينتنا، مل نكن نستورد إال القهوة والشاي والسكر واهليل؛ 
ألهنا ال تزرع يف قريتي، أما خالف ذلك فنحن مصنع للرجال والنساء، فكانت النساء 
الزراعية،  واألعامل  البنات،  وتعليم  والسقيا،  الطبخ،  وأعامل  اخلياطة،  بأعامل  يقمن 

وحتى مهنة الطب الشعبي. 
وأذكر أن أحد األطباء األجانب الذين تقوم احلكومة بتسيريهم عىل القرى أصيب 
فقامت إحدى عجائزنا -  املرض؛  يقدر هو وال غريه عىل معاجلة  فلم  اجلنب،  بذات 

رمحها اهلل - )بكيه(، ومل يلبث إال ساعات حتى فتحت عيونه وشفاه اهلل.
أما الرجال، فهؤالء فعاًل هم من صنع لنا هذا التاريخ املجيد يف االعتامد عىل الذات، 
ويف تطبيق املثل القائل: )مهنة يف اليد أمان من الفقر(، فكان هناك )دكاكني( - أو لنقل 
ورش مصغرة - جلميع األعامل، وعندما نقول دكاكني فمعنى ذلك أنه يصنع بضاعته 
ويبيعها فوًرا، فكان اخلراز - وهو من يصنع األحذية، سواء النعال النجدية أو الزرابيل 
)الكنادر( - مجيع أدوات العمل أمامه، علاًم بأن ورشته )دكانه( ال خيلو من الزائرين، 
ومع ذلك جتده حيافظ عىل وقته؛ فهو يتحدث وبيده )خمرازه( أو حصانه. وكانت مواعيد 
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تعدت  قد  وشهرته  كثرية،  الطلبات  ألن  الشهر؛  أو  يوًما  عرشين  تتجاوز  قد  التسليم 
القرية، ووصلت إىل )العارض( الرياض. وقس عىل ذلك صانع الثياب )احلايك(؛ فهو 
وجمموعته يبدءون العمل بعد صالة الفجر مبارشة، وهلم مكان )ورشة( خمصص، وكل 

شخص له وظيفة حمددة.
أًبا عن جد، واشتهروا  أما األبواب والنوافذ فلها أناس متخصصون، ورثوا املهنة 
هبا، وكانت إجادهتم للنجارة وأعامل الرسم والصبغ )البويه( مثااًل حيتذى، وال تزال 

أعامهلم املرشفة حتى تارخينا احلارض تشهد هلم باجلدارة وحسن العمل.
أما اجلزار )القصاب(، فهو وجمموعته هلم املكانة الراقية عند األهايل؛ فهو صاحب 
إىل  اللحم  بإيصال  يقوم  أنه  يف  الفضل  وله  القيمة،  بتسديد  التشدد  عدم  يف  الفضل 
املنازل، وله الفضل بأنه يساعد الفقراء واملحتاجني، أما خملفات ذبيحته فكلها يستفاد 
منها يف صنع )القرب والصميل( واألحذية وجاعد األطفال، وشعرها يف صنع اخليام 
املال ومن يملك  الزراعة )احلرفية( فكانت مهنة ذوي  أما أعامل  والعباءات والثياب. 
)جصة( مستودع متر، ولديه بقرة أو اثنتان وقطيع من الغنم، فقد كملت لديه أسباب 
إىل  اخلضار  أنواع  ومجيع  والرب،  والذرة  احلنطة  من  احلبوب  أنواع  يزرع  فهو  املعيشة؛ 

جانب املنتج الرئييس وهو التمر.
)اللبن(، وينحتون احلجر  الطوب  آباؤنا وإخواننا يصنعون  البناء، فكان  أما أعامل 
)احلصا( لألساسات واألعمدة، وكانوا جمموعة متكاملة من املهندس )األستاذ(، وهو 
من خيطط ويصمم ويرشف عىل التنفيذ، إىل جانب جمموعات كل حسب ختصصه، منهم 
من يلبن، ومنهم من يبني، ومنهم من يملط )يليس(، ومنهم من جيصص )اإلسمنت 

األبيض(، وكان هذا اإلسمنت من منتوجات جبال قريتنا. 
أترك لك احلكم يف املقارنة بني ماضينا العريق وحارضنا مع أوالد احلاميل.
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النظرية الُعَمرية في تخفيض األسعار الغذائية

عدلت  من  يا  الراشدين،  اخللفاء  ثاين  يا  عبداهلل،  أبا  يا  وأرضاك  عنك  اهلل  ريض 
فأمنت، فأنت الصحايب اجلليل واملبرشَّ باجلنة )عمر بن اخلطاب( الفاروق.

العراق  لو عثرت شاة يف  أمة اإلسالم، حتى  زال مهك  وما  وميًتا،  حيًّا  اهلل  رمحك 
خلفت أن يسألك اهلل عنها: ملاذامل متهد هلا الطريق؟ وها هو مهك باملسلمني يتجىلَّ فيام 
تعيشه أمة اإلسالم من غالء ألسعار السلع، وبالذات السلع الغذائية، فكيف املخرج 
الفقري  كاهل  أثقلت  حتى  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  التي  األزمة  هذه  من  اخلطاب  ابن  يا 
واملحتاج، بل متوسطي احلال، وأصبحت حديثهم ومههم اليومي؟ وألن الغذاء هو من 
أهم مقومات احلياة وبدونه أو بنقصه يتناول اإلنسان األمراض من كل جانب، فأين 

العالج ...؟ 
تقول الرواية: إن الناس جاؤوا إىل عمر بن اخلطاب -  وأرضاه - واشتكوا إليه من 
 : غالء اللحم، وطلبوا منه أن يضع له سعًرا يلتزم به جتار اللحوم. فكان اجلواب منه 
أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غالء سعر اللحم عند اجلزارين ونحن يف أمس احلاجة 
إليه، فتقول: ارخصوه أنتم ...؟ وهل يا خليفة رسول اهلل  نملكه حتى نرخصه؟ فدلنا 
: اتركوه هلم. فهذه القاعدة االقتصادية التي عرفها اإلسالم قبل أربعة  عىل ذلك فقال 
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عرش قرًنا هي قاعدة العرض والطلب، فكلام زاد العرض قلت األسعار وكلام قلَّ العرض 
زادت األسعار.

فال شك أن توقفنا عن رشاء أي بضاعة مبالغ يف سعرها سوف يزيد من عرضها 
الترصيف،  ورسعة  الصالحية  ومدة  التخزين  حيث  من  مالكها  عىل  عبًئا  وتصبح 

وبالتايل سوف يضطر التاجر لتخفيض سعره ألجل أن يرصف بضاعته.
خذ مثااًل ما نعيشه اليوم، يقال: إن سعر كيلو األرز زاد يف البالد التي تنتجه بريال 
واحد، ومعنى ذلك أن اإلعانة التي قررهتا الدولة - حفظها اهلل - ألسعار األرز سوف 
بتطبيق  إال  معه  حيلة  ال  أمر  وهو  وفيتنام،  والباكستان  اهلند  يف  السعر  زيادة  تبتلعها 
النظرية العمرية بأن نتعاون مجيًعا )وأن نرتكه هلم(، ولو قررنا أن نرتك أكل األرز يومني 
يف األسبوع، واستعضنا عنه بخريات بالدنا من القمح واحلنطة واحلبوب التي تنتجها 
ا،  بالدنا، الستطعنا توفري 250 ألف كيلو أرز أسبوعيًّا، بام يعادل مليون كيس أرز شهريًّ
فمن املؤكد - بإذن اهلل - أن البالد املنتجة لألرز سوف تضطر لتخفيض رسوم التصدير 

وأسعار البيع، وكذلك جتار األرز يف بالدنا سوف يضطرون لتخفيض أسعارهم. 
إن أي قرار تتخذه الدولة حيتاج إىل تعاون كل مواطن ومقيم ألجل تفعيله وألجل 
نشرتي  ال  األسبوع  يف  يومني  حتديد  عىل  مجيًعا  نتَّفق  أن  نتمنى  فائدته،  عىل  احلصول 
فيهام أي مواد غذائية تأيت من خارج بالدنا، ال شك أن مثل هذا العمل الوطني سوف 
ينفقها للرشكات األجنبية  التي  املبالغ  خيدم كل منزل وكل رب أرسة، سواء يف توفري 
واستبداهلا ببضائع يعود نفعها عىل أبناء الوطن، بل أكثر من ذلك فهو يوِجد انتامًء وطنيًّا 

وتعاوًنا بني املواطن وحكومته.
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عبدالحميد المنصور ... كما عرفته

تلقيت دعوة كريمة من املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة؛ من أجل تكريم مديرها 

السابق باملنطقة الرشقية املهندس عبداحلميد بن حممد بن عبدالرمحن املنصور الزامل، 

ا أنني رسرُت بالدعوة، مع وجود نوع من عدم الرسور لرتك هذا الشاب  وال أخفي رسًّ

املخلص الويف مثل هذا املنصب املهم.

أثبت  عاًما،  عرشين  عىل  يزيد  ما  طيلة  اإلدارة  هذه  عبداحلميد  املهندس  قاد  لقد 

خالهلا أنه نعم املسؤول املثابر واملخلص لدينه ومليكه ووطنه.

التنظيمية  الناحية  لقد أحبَّ عمله، وبذل اجلهد لالرتقاء هبذه املؤسسة، سواء من 

ل  ب ويؤهِّ أو من ناحية التدريب يف مواقع العمل وخارج العمل، حتى استطاع أن يدرِّ

شباًبا تسابقت عىل استحواذهم الكثري من الرشكات والقطاعات احلكومية واألهلية؛ 

ر اجلميع ويعتز هبم؛ فأحبه مجيع املوظفني، وساروا عىل  ألنه ذو أخالق عالية كريمة يقدِّ

القطاعات احلكومية - أحوج ما  العطاء واإلخالص. نحن - وبالذات يف  منهجه يف 
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س لعمله، الذي منحه اهلل القدرة عىل حسن  نكون ملثل هذا النوع من الشباب املتحمِّ

اإلدارة واإلبداع يف اإلنتاج، فهنيًئا لنا بمثل أبو طالل وهنيًئا للجهة التي استطاعت أن 

تضمَّ مثله؛ فهو مكسب أينام حل.

علاًم بأن ما ذكرته هو بلسان كل موظف يف التحلية، وبلسان كل من يعرف املهندس 

عبداحلميد ...

وأمتنى للقائمني بالعمل املزيد من النجاح والتوفيق.
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ستون عاًما ... كلها نكد

يا أمة ضحكت من ضعفها األمم ... ماذا سوف يكتب التاريخ عنا ...؟ أمة املليار 
مسلم تتفرج عىل هزيمتها بعد ستني عاًما من الذل واهليمنة والعار أمام خملفات الشعوب 
الساقطة من الصهاينة وأعواهنم ... ها هم سوف حيتفلون بني ظهرانينا، ويف مقدساتنا، 
وعىل مرأى ومسمع من اجلميع؛ ليعطوا رسالة إثر رسالة أهنم األقوى، وأهنم أصحاب 

القرار، بل قد يكون أكثر من ذلك؛ فإننا نتزلف خلطب ودهم.
ستون عاًما والدم املسلم العريب ينزف وبدون هوادة ... ستون عاًما وأبناء صهيون 
وسالحنا  عاًما  ستون   ... املسيطرة  العسكرية  القوة  ويشيدون  املستعمرات  يبنون 
االستنكار والشجب ... ستون عاًما ضاعت من اجتامع إىل اجتامع، خلَّفت لنا الفرقة 
بني األخ وأخيه، بل ويا لألسف، مهدنا الطريق للمستعمر ليتفرج علينا والدم املسلم 
أحداث  عىل  ونميس  نصبح  ونحن  عاًما  ستون  العريب،  املسلم  أخيه  بيد  يراق  العريب 
وبني  معنا  تعيش  الفلسطينية  والقضية  عاًما  ستون  الولدان،  هلوهلا  يشيب  ومصائب 
من  احلديث  واستعامل  والتهجري  املجازر  نشاهد  ونحن  عاًما  ستون  وأوالدنا،  أرسنا 
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آالت الفتك والدمار، حتى أصبح الشعب الفلسطيني حمطات جتارب لكل جديد من 
هذه  بإنشاء  االعرتاف  كان  الصهيوين  بالوجود  اعرتفت  الدول  معظم  األسلحة،  هذه 

اجلرثومة يف قلب أرايض املسلمني والعرب خالل عرش دقائق من إعالهنا.
يا رب اسرت، فال يوجهون الدعوة إىل زعامء أمة املليار مسلم، فعاًل ال ألوم التاريخ 

عن كل ما سوف يكتبه عنا.
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مليكنا في ضيافة أرامكو

هو الندى وابن الندى، ويف أي أرض حل زاد الندى. ولنا احلق أن نفاخر به وبأفعاله 
العزيز  إىل  أكفنا  الكرم. ونرفع  ينزل  إىل مثل هذا  بأصابعنا  أن نشري مجيًعا  لنا احلق  كام 
ًقا يف حله وترحاله. واليوم يأتينا ضيف عزيز، بل نحن الضيوف  الكريم أن جيعله موفَّ
وهو رب املنزل، ليبارك لرشكة أرامكو السعودية يف عامها اخلامس والسبعني، ونحن 
مجيًعا نبارك هلذه الرشكة يف عمرها وصالح أمرها وسالمة منهجها، وكام يقال: اطلبوا 
الشفاعة من حسان الوجوه؛ فلن نثقل يف الطلب، ولكن املؤمل أن تكون املكافأة عىل 

مقدار أمهية الضيف العزيز.
يف  املدارس  تبني  كانت  عندما  صباها  سابق  إىل  رشكتنا  بعودة  ونطالب  نلح   -1
ينسى يف  الذي ال  الفضل  اهلل  بعد  فقد كان هلذه الرشكة  الرشقية؛  املنطقة  خمتلف مدن 
ج أعداد هائلة من أبناء هذه املنطقة ضمن مدارسها الفائقة، نظاًما ومتانة، وحتى يف  خترُّ

إدارهتا واختيار الطلبة املتميزين فيها.
األعامل  رشكات  تسمية  هي  كام  رشكة  نعتربها  ال  والتي  رشكتنا،  من  ونتمنى   -2
والتجارة والربح واخلسارة ... بل هي بعد اهلل مصدر خريات هذا الوطن ومنبع الذهب 
األسود شاغل الدنيا ومشغلته؛ لذا ال نزال نطمع أن نرى املعاهد والكليات واجلامعات 
املتخصصة يف علوم البرتول ومشتقاته، ولن يستطيع ذلك إال أهل اخلربة وأهل املقدرة 
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احتياجاتنا من مشتقات  ننتج مجيع  أن  نريد  ... نعم،  أرامكو  أبنائنا وإخواننا يف  أمثال 
والتي  البرتولية  املشتقات  هلذه  ًرا  مصدِّ نكون  أن  نريد  بل   ... أبنائنا  وبواسطة  برتولنا 
والتي  البرتولية  املشتقات  نكون مصدًرا هلذه  أن  نريد  بل   ... أبنائنا  نتداوهلا وبواسطة 

نتداوهلا ولألسف من إنتاج بالد الرشق والغرب وكان أساسها برتولنا املصدر هلم. 
املنطقة الرشقية وألهنا األم احلنون هلذه الرشكة فهي أحق بالعطاء وبالوفاء ... ولعل 
75 سنة من عمر هذه الرشكة يف هذه املنطقة كفيلة بأن تشفع بمسامهات اجتامعية هلذه 
مركز  وإنشاء  امليرسة،  للمساكن  وإعانات  اخلريية،  اجلمعيات  إعانات  مثل  الرشكة، 
أرامكو  رشكة  أصبحت  لقد  والغازية.  البرتولية  املخلفات  ومؤثرات  للبيئة  أبحاث 
والتأهيل  والتدريب  اإلتقان  يف  األعىل  واملثل  املنطقة،  هذه  كيان  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
أبناء املنطقة الرشقية وبناهتا من هذه  بني منسوبيها، ولكن األمل حيدونا ليستفيد كافة 
اخلدمات، إن النظرة واعتبار أن كل جهة مسؤولة يف الدولة عن عملها قد يشوبه أحياًنا 
بريوقراطية حترم مواطن املنطقة الرشقية من هذه اخلدمات، نحن ال نريد النظرة املحددة 
بقياس واحد، بل الشمولية واملنفعة العامة. أذكر أنه قبل ما يزيد عىل أربعني سنة كانت 
مع  تتفاعل  أهنا  إىل  األمر  وصل  حتى  االجتامعية،  األنشطة  خمتلف  يف  تساهم  الرشكة 
أبناء  عىل  األطعمة  ع  توزِّ كانت  أهنا  حد  وإىل  الوعي،  ونرش  والبيئة  املنازل  متطلبات 
أن  استطاعت  مدرسة  كانت  أرامكو  إن  بل   ... أعامهلا  عىل  مبارشة  وترشف  املدارس 
متنحنا رجااًل أصبحوا مرضب املثل يف التجارة والنظام، أمثال عبداهلل فؤاد، والعليان، 

والتميمي، وغريهم كثري.
الرشيفني  الكريمة من خادم احلرمني  والرعاية  الزاهر  العهد  واليوم، ويف هذا   -3
املقاول  فإن  وحرصهام،  نائبه  وسمو  الغايل  أمرينا  واهتامم  األمني،  عهده  ويل  وسمو 
التي  األجنبية  بالرشكات  قدراته  ومراعاة  وتأهيله  أمهيته  ُيعَطى  أن  ينشد  السعودي 
استحوذت عىل أعامل الرشكة، ومعلوم أن املقاول السعودي إذا مل يكن له من يسنده 
ويساعده فسوف يستمر عىل ضعفه بجانب قوة وسيطرة الرشكات األجنبية؛ لذا فإن 
عىل الرشكة واجب التفرقة بني املقاول السعودي واألجنبي، بل اسمحوا إذا قلت إنه من 
االلتزامات الوطنية احلتمية التنفيذ أن ُتعَطى األمهية واألولوية لبناء املقاول السعودي 

والرفع من شأنه.
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رحمك اهلل يا ابن المالك 

هذا  رموز  أحد  بفقدان  جلل  ومصابنا  وقدره،  قضائه  عىل  وأخرًيا  أواًل  هلل  احلمد 
الوطن الغايل الدكتور صالح بن عبداهلل املالك - أمني جملس الشورى.

إىل  والقروية،  البلدية  الشؤون  لوزارة  وكياًل  كنَت  عندما  سنة  ثالثني  قبل  عرفتك 
مرات  عدة  معك  وحتدثت  مرات،  عدة  قابلتك  الشورى،  ملجلس  أمينًا  أصبحت  أن 
الوطن  أموًرا هتم  بعد، عرضُت عليك  تسافر  العمل ومل  كان آخرها وأنت عىل رأس 
واملواطن، وكانت كلامتك وأحاسيسك تنبع من رجل خملص لدينه ووطنه ومليكه ... 
مل يشغلك املنصب وحساسيته أن تسمع من كل الناس ما دام يصبُّ يف مصلحة البالد 
... لغتك العربية الفصحى التي حتافظ عليها أكسبتك الوقار واملحبة لكل من عرفوك. 
ما أعظم املصيبة، خصوًصا ألمثالك! ولكن لكل أجل كتاب، وقد تركت بصامت 

لن تنسى عنك يا ابن الكرام.
العزاء ألرستك الفاضلة، وملعايل رئيس جملس الشورى، ولزمالئك وحمبيك الذين 

لن نستطيع إحصاءهم.
دينك  لصالح  به  قمت  ما  كل  يتقبل  أن  العظيم  العرش  رب  الكريم  اهلل  وندعو 

ووطنك.

صحيفة الجزيرة
1429/5/25 هـ 
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هل أنت ... شفافي؟

ال أقول: إن الشفافية هي رضب من حداثة العرص وحمدثاته التي أصبحت عىل لسان 
مثقفي األمة، وبالذات من يكون هلم تأثري خطايب أو اجتامعي أو رغبة يف حشد أكرب 

عدد من املؤيدين هلذا أو ذاك.
السحر  وكأهنا  الشفافية،  بلفظة  التشدق  األمة  عمر  من  الفرتة  هذه  يف  شهدنا  فقد 
املطلوب لعذب الكالم وحلالوته، وألن املستمع يريد املزيد منها، فهو يتطلع لسامع ما 
الشفافية كام  التي من ورائها يرى  اللؤلؤ  تتناثر حبات  املتكلم، خصوًصا عندما  يقوله 
تطرب هلا أذناه، ومن املؤسف أن هذه الكلمة )الدخيلة( - أو لتخفيف املعنى وليس 
)املعنّي( نقول: )اجلديدة( - قد حتمل أفكاًرا وأهداًفا هلا تأثريها البالغ يف حياتنا، فتجد 
السيايس يتحدث عن الشفافية وهو أبعد ما يكون عنها؛ ألهنا مل - ولن - تعطي حقيقة 

أقواله ما دام أن هناك )لعبة أمم( بنيت مدرستها عىل مبادئ )الدهاء السيايس(.
دولة  إنشاء  يف  بوش  حكومة  لوعود  فشل  من  نشهده  ما  ذلك  عىل  مثال  وأقرب 
فلسطني املستقلة رغم الشفافية واملصداقية التي كنا نعتقدها موجودة أثناء االجتامعات 
)أنابولس(،  شفافية  وهي  األمريكية،  اخلارجية  لوزيرة  الشهرية  والزيارات  املتكررة 

نتجرع مرارهتا.

صحيفة اليوم
1429/6/20 هـ
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املالية،  املؤرشات  ونرقب  صحفنا  عىل  نطلع  أن  فيكفي  االقتصادية،  الشفافية  أما 
سواء يف األسهم وترصحيات املسؤولني، أو يف التضخم وطمـأنة مؤسسة النقد ووزارة 
التي كلها - كام يقال )عبًثا( - تقع حتت مصداقية )الشفافية(، هذا إذا صدقنا  املالية، 

هبذه املصداقية، والتي تذكرنا بمقولة: كذب )املنجمون( ولو صدقوا.
أو  تذهب  وقد  واإلنساين،  االجتامعي  للخداع  الشفافية  لفظة  تستخدم  قد  فعاًل، 

حترق كثرًيا من األوراق العتيقة يف عمرها اجلديدة يف مفعوهلا.
قبل عرشين سنة، مل نكن نتداول هذه الكلمة، واليوم يراد لنا أن نضعها يف قاموسنا 

اليومي، وبالذات يف الصحافة والتلفاز.
صدق من قال: إن الشفافية هي أن ترى ما حتت الثوب، ورحم اهلل الصحايب اجلليل 
عمر بن اخلطاب عندما قال: )ال تلبسوا نساءكم القباطي؛ فإنه إن ال يشف فإنه يصف(.

فهل نحن متبعون إلمامنا وخليفة رسولنا - عليه الصالة والسالم؟
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أشياء في الذاكرة

ولكن  سنة،  العرشين  أعامرنا  تتجاوز  مل  الشباب  من  جمموعة  كنا  سنة  أربعني  قبل 
نختلف عن أبناء هذا الزمن - أقصد أبناء التلفاز واإلنرتنت فلم نعرفهام - وكان مهنا 
اإلسالمي،  بالتضامن  ينادي  فيصل   امللك  فكان  العريب،  وجمتمعنا  املسلم  جمتمعنا 
وكان الرئيس مجال عبدالنارص  ينادي بالقومية العربية، وكانت مكتبتي اخلاصة تشهد 
ما يزيد عىل مائتي كتاب كلها عن الفكر العريب )الحظ أن عمري مل يكن يتجاوز سبعة 
عرش عاًما( )يا حرسة عىل شبابنا اليوم(؛ لذا كان من أولويات اهتاممات الشباب اقتناء 
الظروف  العريب، واستطعنا رغم  الفكر اإلسالمي والفكر  وقراءة أكرب عدد من كتب 
املادية واالجتامعية اقتناء هذه الكتب بعدة وسائل، كان أبسطها دفع مبلغ بسيط ألجل 
قراءة الكتاب ثم إرجاعه لصاحبه أو جهته، أصبح لدينا توجهات متعددة كل حسبام 

يراه صحيًحا. 
اليوم  امللك فيصل سوف خيطب، وحدد  أن  الرياض  إذاعة  األيام ذكرت  ويف أحد 
األجرة عرشة  اسم سائقه سعيد، وكانت  )تكيس(، وكان  استأجرنا  واملكان،  والساعة 
الرياض،  إىل  اخلرب  من  نقلنا  أجل  من  اخلاص؛  مرصويف  من  دفعتها  للراكب،  رياالت 
وبالذات إىل االستاد الريايض بامللز؛ ألن امللك سوف خيطب بعد العرص، وحرصنا عىل 
امللك  التي سوف خيطب عليها  املنصة  بجانب  املتواجدين، وفعاًل كنت  أول  نكون  أن 

صحيفة اليوم
1429/6/24 هـ
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فيصل، وهذه املنصة كانت طاولة عرضها يف طوهلا مرتان يف مرت، وارتفاعها حوايل املرت، 
صعد  عىل املنصة، وبدأ خطبته بذكر اهلل والصالة عىل رسول اهلل، ثم أخذ يتحدث عن 
التضامن اإلسالمي وأمهيته ودوره يف رفع شأن اإلسالم واملسلمني، وكانت نظرته  
أنه ال تقدم وال نرص إال بتضامن املسلمني يف قوهتم، ويف تطبيق رشيعتهم، ويف وقوفهم 
أمام التيارات الغربية، التي هلا مطامعها وأهدافها يف السيطرة عىل خريات بالد املسلمني 

وأمهها النفط ... 
مع  منادًيا  عليها  وضغطت  قدمه،  عند  يدي  كانت  النفط  كلمة  من  انتهى  عندما 
املجموعة )أبو عبداهلل اقطع البرتول(، وكان نداًء تعالت أصواته يف أدنى ملعب امللز 
وأقصاه؛ فأخذ يلوح بيده ويقول: ما يكون إال اخلري، اهدءوا وإن شاء اهلل نحقق ما فيه 
إن  تقول:  وكأهنا  وجهه   مالمح  إىل  نظرت   ... املسلمني  ومصلحة  بالدنا  مصلحة 
التضامن اإلسالمي واجتامع األمة هو خمرجها الوحيد مما تعيشه أو ما سوف تشاهده 

يف مستقبلها.
عىل العموم كنا ننتظر يف كل سنة ثالثة أحداث: امللك فيصل حينام خيطب ويتحدث 
أما  العربية،  القومية  عن  خيطب  حينام  عبدالنارص  والرئيس  اإلسالمي،  التضامن  عن 

الثالثة فأتركها ملن هيتمون هبا ومن هم يف عمري وأكرب مني.
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أميرنا ... واستجابة ملك

استجابة كريمة من طلب كريم، وهذا بفضل اهلل - سبحانه وتعاىل - ثم باإلرادة 
الصادقة، والرؤية الثاقبة، وبالشعور بأن العلم هو أهم مقومات احلياة؛ فقد تبنَّى أمرينا 
امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  مقام  إىل  الكتابة  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  الكريم 
أرامكو  رشكة  تستمر  بأن  بعده  ما  له  الذي  الكريم  األمر  إصدار  أجل  من  املحبوب؛ 
الرشقية  املنطقة  أهايل  لفرحة  ويا  عهدها،  كسابق  املدارس  وتشغيل  بناء  يف  السعودية 
هبذه اهلدية امللكية الغالية؛ ألهنم يعلمون حق العلم ومن خالل التجربة مدى اإلتقان 
واجلودة والصيانة يف قيام أرامكو السعودية بالتنفيذ؛ فقد اكتسبت شهرة تشكر عليها يف 
التصميم والتنفيذ واإلرشاف وأعامل الصيانة والتشغيل، وها هي بعض املدارس التي 

أنشأهتا الرشكة قبل عرشات السنني شاهد عىل ذلك. 
مثل هذه  هلا  تكون  بأن  تفتخر  أرامكو  إن  الرشكة:  املسؤولني يف  أحد  قال يل  وكام 
اجلميل  هذا  شملهم  من  أحد  وألنني  املنطقة.  أبناء  ختدم  التي  االجتامعية  املسامهات 
قبل مخسة عقود، أقصد سنة )غش زها(، للعلم هذه كانت لغتنا التي اندثرت يف علم 

احلساب واملقصود منها سنة )1376( هجرية.
وال شك يف أن هذه االستجابة الكريمة من املليك األب للرجل األول يف املنطقة 
املنطقة  أمري  هبا  حيظى  التي  واألمهية  التقدير،  أمهها  من  دالالت  عدة  تعطي  الرشقية 

صحيفة اليوم
1429/7/1 هـ
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الرشقية، والتي من خالهلا أراد أمريها أن يستثمرها لصالح هذه املنطقة، ولزام علينا أن 
نشكره، وأن نقدر له هذه املبادرة الغالية، ونطالب رشكتنا الكريمة بأن ترشع ورسيًعا 
يف بناء املدارس يف كل من الدمام، واخلرب، وسيهات، والقطيف، وصفوى، واألحساء، 
بن  فهد  بن  )حممد  اسم  عليها  وتطلق  الباطن،  وحفر  والنعريية،  واخلفجي،  وأبقيق، 

عبدالعزيز(.
وال شك يف أن هذه التسمية عنوان شكر وثناء من كل أب وأم وطفل وطفلة تعلموا 

يف هذه الرصوح الشاخمة، ودوًما تبقى أرامكو ومدارسها عنواًنا لكل مبادرة.
وإن شاء اهلل يكون مقالنا الالحق يف اهلدية العظيمة بإنشاء جامعة أرامكو السعودية.
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أراضي الدولة ... إلى أين؟

لن أعدد اجلهات احلكومية التي توقَّفت مشاريعها بسبب عدم وجود أراٍض هلذه 
ا لكل مواطن ... ويكفي أن البلديات - وهي  املرشوعات، ولكنها مشاريع مهمة جدًّ
صاحبة الشأن األهم - تعاين من شح األرايض لتوزيعها عىل ذوي الدخل املحدود، بل 
إن بعض املنح هلا ما يزيد عىل عرشة - أو قل عرشين - عاًما وهي )حمفوظة(، علاًم بأن 
الدولة موزعة بني عدة جهات  أرايض  انتهت صالحيتها. وإذا كانت  قد  مواد احلفظ 

فإليك بعض منها:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أمالك الدولة يف وزارة املالية.
وزارة الزراعة.

حمجوزات أرامكو السعودية.
حمجوزات وزارة البرتول والثروة املعدنية.

حمجوزات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
دت أسامؤها عىل املخططات ومل تستخدم لعرشات  حمجوزات ملصالح حكومية ُحدِّ

السنني.

صحيفة اليوم
1429/7/4 هـ



 383 

أنا والصحافة وربع قرن

بممتلكات شاسعة  الرئيسية أصبحت خمنوقة  املدن  أن معظم  الكربى  واإلشكالية 
مملوكة من قبل القطاع اخلاص، بمعنى أن تطور ومتدد املدينة مرهون باملصلحة اخلاصة، 
ومن املؤسف أن معظم هذه األرايض أو املخططات فضاء غري مطورة، وبمعنى أصح 
آخر  جانب  ومن  مستمرة،  )ومهية(  زيادة  يف  فهي  اخلاص؛  القطاع  مصلحة  من  هي 
يف تدهور ونقص يف األداء احلكومي لتطوير وختطيط أي مدينة. هل يعقل أن تنقلب 
املفاهيم ألي تطور من أجل املصلحة اخلاصة؟ وإذا كان هذا نظامنا يف ملكية أرايض 
الدولة أن تكون موزعة بني عدة جهات، ولألسف الشديد دون أي تنسيق أو تنظيم 
يكفل ملدننا ولتخطيطنا العنرص األهم يف سالمة األداء، والنظرة املستقبلية لتوسع املدن، 
وتأدية االلتزامات املفروضة لصالح كل مواطن، بل إن هذه اجلهات أصبحت تترصف 
املنح  أو يف  التأجري  أو يف  ملكية خاصة هلا - سواء يف االستخدام  يف األرايض وكأهنا 
أو  خاصة  وزارة  إلنشاء  احلاجة  أمسِّ  يف  أننا  أرى  املنطلق  هذا  فمن   - اإلمهال  يف  أو 
مؤسسة )مهام كانت التسمية( املهم جتمع هذه األرايض املوزعة، والتي مل تستطع أن حتلَّ 
مشكلتنا يف نقص أرايض اخلدمات من مدارس ومستشفيات وغريها، يف جهة واحدة 
أيًضا عن مجيع  املمتلكات، ولتكن هذه اجلهة مسؤولة  هلا نظامها يف احلفاظ عىل هذه 

ممتلكات الدولة من مباٍن وسيارات وأثاث وغريها.
املهم أن نحل مشكلة ذوي الدخل املحدود ومرشوع املدرسة واملستوصف املتوقف 

بسبب عدم وجود األرض )فعاًل نحن يف أزمة(.
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بترولنا ... بالمقايضة

خادم احلرمني الرشيفني - حفظه اهلل وأيده بنرصه - حريص عىل أن تكون نعمة 
بل  رش،  لكل  ومغالًقا  للبرشية  خري  مفتاح  تكون  وأن  والداين،  القايص  شاملة  النفط 
ويتعدى ذلك ختصيص صناديق للبذل والعطاء لفقراء العامل، وهذه إحدى مسؤولياته 
البرشية،  مصلحة  عىل  وحرصه  وسامحته  اإلسالم  يمثِّل  للمسلمني  كإمام  واهتاممه 
قد  الربميل  سعر  قيل  حتى   - البرتول  أسعار  يف  اهلائل  االرتفاع  نشهد  ونحن  واليوم 
يصل لـ 170 دوالًرا قبل هناية السنة أو قد يتجاوز هذا السعر - فهذا بال شك إعالن 
بارتفاع األسعار، وزيادة التضخم، وانقالب املفاهيم االقتصادية وأعامل البنية؛ فالبنوك 
بداًل من أن تدفع فوائد عىل اإليداعات قد تطلب فوائد مقابل اإليداعات؛ فهي مل تعد 
أزمة  مواجهة  إال  للبرتول  املنتجة  الدول  أمام  وليس  وترصيفها،  استثامرها  عىل  قادرة 

زيادة املدخول بمثل هذه اإلجراءات. 
واآلن بالدنا - بحمد اهلل وفضله، ثم بالرغبة الصادقة من حكومتنا الرشيدة - يف 
برتولنا  بعض  بيع  املستحسن  من  يكون  وقد  القطاعات،  كافة  يف  البناء  نحو  مسريهتا 
قد  الدوالر  أن  املالحظ  ألن  البرتول؛  وأعطيك  وتقنية  صناعة  أعطني  أي  باملقايضة؛ 
ا عىل هنضتنا، وبداًل من أن ندفع مقابل احتياجنا أضعاف السعر ويف  يصبح عبًئا اقتصاديًّ
بلد املنتج، ونكون بلًدا مستهلًكا، ونظل عىل هذه احلال، فاألَْوىل نقل التقنية من بالده إىل 

صحيفة اليوم
1429/7/7 هـ
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بالدنا، وفتح جمال التصنيع واإلنتاج والبيع من خالل أرضنا، وبواسطة تدريب أبنائنا، 
واملشاركة بيننا وبني اآلخر، ومقابل ذلك نستلم الصناعة ونسلم مقابلها )ثمنها( برتواًل 
وليس دوالًرا، وبذلك نستطيع توطني الصناعة والتقنية من الغرب والرشق، ومعلوم 
أن يف ذلك مصالح ومنافع تتعدى املسائل االقتصادية، إىل جانب تعدد وتنوع مصادر 

الدخل الوطنية. 
وبداًل من أن نستورد املنتجات الصناعية نصبح مصدرين هلا من خالل الرشكات 
)الرشيك( لنا والعاملة يف أرضنا، أعتقد أننا لن نجد عاطاًل عن العمل، بل قد نضطر 
لالستقدام لعدم كفاية وجود الشاب أو الشابة السعوديني.، إىل جانب وجود صناعة 
البرتول عند حدود  تتطور مع األجيال علاًم بأن مثل هذه االتفاقيات قد تثبت أسعار 
سمح  ال  والذي  )اجلنوين(،  األسعار  ارتفاع  جراء  من  اخلطرية  األرضار  توقف  معينة 
يقلل من  قد  أيًضا  أن هذا اإلجراء  الترصفات اجلنونية. كام  لبعض  اهلل قد يكون سبًبا 

الرضورة امللحة يف زيادة اإلنتاج من البرتول، وهذا منفعة لألجيال القادمة.
أجل  من  عمالت  منه  عمل  وألمهيته  نادًرا،  امللح  كان  املايض  الزمان  يف  إنه  يقال 
الصناعات  نستطيع هبا رشاء  برتولنا عملة  نعمل من  أن  نستطيع  البضائع، فهل  رشاء 
وتوطينها، بداًل من أن تأخذ علينا البنوك فوائد مقابل اإليداعات التي غصت هبا بيوت 

املال الوطنية واألجنبية.
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

5املقدمة1
1424/5/19هـ10991اليوم7أرامكو وجامعة امللك فهد وبينهام غزل2
1424/5/23هـ10995اليوم10بنزين فوق.. بنزين حتت3
1424/6/1هـ11002اليوم12املتفرجون.. عىل املحن4
1424/6/8هـ11009اليوم14بدعة التحقيق يف قبول الطالب5
1424/6/10هـ11011اليوم16عندما يعرتف الوزير6
1424/6/17هـ11018اليوم18أكرب كبسة وأكرب ساندويش7
1424/6/24هـ11025اليوم20مربوك جالك.. قبول8
1424/6/29هـ11030اليوم22أم.. الفواتري 91-2

1424/7/1هـ11032اليوم24أم.. الفواتري102-2
1424/7/8هـ11039اليوم26عوملة بدون.. عوملة11
1424/7/15هـ11046اليوم28وانتهت.. األجازة12
1424/7/29هـ11060اليوم30اليوم الوطني ومآثره13

الفهرس
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

ملتقى عبداهلل البابطني الثقايف يقيم 14
1424/8/2هـ11060اليوم32أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني

1424/8/7هـ11067اليوم33اهلرم املقلوب15
1424/8/12هـ11072اليوم35املنتدى االقتصادي يف عيون املراقب16
1424/8/21هـ11081اليوم37املجالس البلدية وتفعيلها17
1424/8/28هـ11088اليوم39حديث املجالس فقراء العوملة18
1424/9/5هـ11095اليوم41حديث املجالس وقفة.. مع رمضان19
1424/9/12هـ11102اليوم42حديث املجالس سعود بن نايف20

مساحة خرضاء املنشآت الصغرية.. 21
1424/9/17هـ11107اليوم44واألب املفقود

أنا مع حرص الدراسة يف رمضان عىل 22
1424/9/23هـ11113اليوم47القرآن الكريم

1424/9/26هـ11116اليوم52ففيهام.. فجاهد23
1424/10/4هـ11123اليوم54الدمام بعد 15 سنة24
1424/10/11هـ11130اليوم56سلوكيات.. ختفيض الدين العام25
1424/10/18هـ11137اليوم58االستثامر األجنبي وأموالنا املهاجرة26

مساحة خرضاء منتدى االحساء 27
1424/10/26هـ11145اليوم60االستثامري والتأهيل

1424/11/3هـ11151اليوم62روشتة صندوق النقد الدويل28
1424/11/10هـ11158اليوم64احلوار الوطني وتشويه الكالم29
1424/11/17هـ11165اليوم66متور االحساء.. حتترض30
1424/11/24هـ11172اليوم68املنتدى االقتصادي وعتاب املحب31
1424/12/1هـ11179اليوم71دراسة البنك الدويل.. والرفوف32
1424/12/8 هـ11186اليوم73حجب البضائع33
1424/2/15هـ11193اليوم75احلوار الوطني... للنساء فقط34
1424/12/29هـ11207اليوم77العقبة ... يف رمي مجرة العقبة35
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1425/1/7هـ11214اليوم79اطفاء الدين العام36
1425/1/14 هـ11221اليوم81أجانب للمراقبة37
1425/1/15 هـ11222اليوم83ال يفل احلديد اال احلديد38
1425/1/21 هـ11228اليوم85بدعة الرام39
1425/1/28 هـ11235اليوم87معركة الشوارع40
1425/2/3 هـ11240اليوم89هل جاء دور انشاء نقابة املقاولني؟41
1425/5/2 هـ11242اليوم91بنك الفقراء..42
1425/2/6 هـ11243اليوم93الوزير.. ينفي43
1425/2/12 هـ11249اليوم95عن تغيري مناهجنا44
1425/2/19 هـ11256اليوم97املدير يف اجتامع.. مغلق!45
1425/2/23 هـ11260اليوم99مشاهد... حديدية!46

خطاب مفتوح ملعايل وزير التجارة 47
1425/2/24 هـ11261اليوم101والصناعة

1425/2/26 هـ11263اليوم103توصيات اللقاء الوطني48
1425/2/27 هـ11264اليوم105الوزير.. يرفض49
1425/3/2 هـ11268اليوم108وزير العمل... أم وزير العامل؟50

هل جاء الدور لفصل املعادن عن وزارة 51
1425/3/8 هـ11274اليوم111البرتول؟

1425/3/11 هـ11277اليوم113الدروس املستفادة52
1425/3/14 هـ11280اليوم115اجلميح نجم أفل53
1425/3/18 هـ11284اليوم116املدارس احلرفية54
1425/3/25 هـ11291اليوم118برميل االستثامرات .. البلدية55
1425/4/2 هـ11298اليوم120عفوا ... سعادة العضو56

األمري حممد بن فهد.. قدوة حسنة 57
1425/10/25هـ  11498اليوم122يف العمل اخلريي
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

البابطني يستوضح:إين أسأل: ملاذا 58
1425/11/3هـ    11506اليوم124هذا اهلجوم يا دكتور إحسان؟

1425/11/28 هـ11531اليوم127ألف مرحب ... باألجنبي59
1426/1/14 هـ11576اليوم129حوسة االنتخابات!60
1426/2/22 هـ11613اليوم131االنتخابات.. وهدوء العاصفة61
1426/2/24 هـ11615اليوم133صندوق التنمية.. أم صندوق التصفية62
1426/3/10 هـ11631اليوم135ألف مرحب ... بالوزراء63
1426/4/10 هـ11660اليوم138أسفط... استامرتك منتهية64
1426/4/11 هـ11661اليوم140سابك.. واملثال املحتذى65
1426/4/19 هـ11669اليوم142بني البخاري.. والزلفة66
1426/04/24 هـ11934اجلزيرة144سدير وكليتها األهلية67
1426/5/3 هـ11683اليوم146البوي اوفس68
1426/5/7 هـ11687اليوم149جمالس املناطق.. إىل أين؟69
1426/5/12 هـ11692اليوم152وزراؤنا.. والشاشة الصغرية70

هل لدينا اسرتاتيجية للتعليم دون 71
1426/5/18 هـ11698اليوم154اجلامعي؟

1426/5/23 هـ11703اليوم156مقاولو الرشقية.. والشكر ألرامكو72
1426/5/24هـ11704اليوم158وزارة تنفي.. وأخرى تدعي73
1426/6/1 هـ11710اليوم160شعرة وزارة العمل74
1426/6/10هـالرياض163جامعة سدير الصناعية75
1426/6/11 هـ11720اليوم165رفقا بنا.. يا معايل الوزير76
1426/6/18 هـ11727اليوم167يوم يف حمكمة77
1426/6/26 هـ11735اليوم169جامعة أرامكو السعودية78
1426/6/27 هـ11736اليوم171املصاب اجللل79
1426/7/7 هـ11746اليوم173وزارة الشئون.... والشجون80
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1426/7/15 هـ11754اليوم175العيدية81
1426/7/21 هـ11760اليوم177بوركت يد العطاء82
1426/7/28 هـ11767اليوم179الضيافة اخلريية83
1426/8/14 هـ11783اليوم181ونبقى بحمد اهلل يف املرتبة األوىل84
1426/8/2 هـ11791اليوم183نظام العمل.. أم نظام املفاجآت؟!85
1426/8/18 هـ11816اليوم185حياة .. وزير86
1426/8/26 هـ11795اليوم187رحم اهلل حممد عبدالرمحن87
1426/8/29 هـ11798اليوم189احلوار الوطني.. والقيلولة88
1425/9/10هـ11808اليوم191بني أرملة ويتيم89
1426/10/4 هـ11832اليوم193حوادث السري .. من املسؤول؟90
1426/10/7هـ11835اليوم195دندنة اخلليج ودانة غاز91
1426/10/8هـ11863اليوم197العبدالكريم.. كام عرفته92
1426/10/9 هـ11837اليوم199سليامن القايض.. والكهرباء93
1426/10/30هـ13675الرياض201خليجنا.. يشتكي94

الغرفة التجارية والصناعية 95
1426/11/5 هـ11863اليوم203لسيدات األعامل

1426/11/13 هـ11871اليوم205ال عذر يف تنفيذ املشاريع96
1426/11/21 هـ11879اليوم207رسالة إىل املجالس البلدية97
1426/11/25 هـ11883اليوم210رسالة اىل اعضاء الغرف التجارية98
1426/12/5هـ12152اجلزيرة213نحن....ثم نحن... ثم نحن.....99

1426/12/6 هـ11893اليوم215معوقات تنفيذ املشاريع100
1426/12/22 هـ11909اليوم217املعجل... والغياب املر101
1426/12/27 هـ11914اليوم219التعليم الفني بني.. ال.. ونعم102
1427/1/9 هـ11926اليوم221إن شانئك هو األبرت103
1427/1/14 هـ11931اليوم223ما أكثر الصناديق حني تعدها ولكنها104
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1427/3/19 هـ11994اليوم225جواثا وظلم ذوي القربى105
1427/3/28هـ12003اليوم227قيادتنا وقرار احلسم106
1427/4/9هـ12014اليوم230القيادة.. وتلمس االحتياج107
1427/5/3هـ12037اليوم232املجا لس البلدية - كل عام وانتم بخري108
1427/5/21هـ12055اليوم234متى »يفجر« الوزير القنبلة؟109
1427/5/27هـ12061اليوم237الوزير يتدخل110
1427/6/6 هـ12070اليوم239حسبي اهلل.. عىل الصندوق العقاري111
1427/6/8 هـ12072اليوم242شارع أبو بكر الصديق112

اقرتاح أبابطني نتبناه بمرشوع التسمية 113
1427/8/12هـ12135اليوم244والرتقيم 

1427/7/8 هـ13918اجلزيرة246مطار سدير ... والعود أمحد114
1427/7/21 هـ12114الرياض248بحرالرياض115
1427/8/2هـ12125اليوم249دلوين عىل الطريق116
1427/8/26 هـ12149اليوم251بني الفاتيكان وأمريكا117
1427/9/21هـ12172اليوم254ثروة األمانة واإلجابات الصعبة118
1427/10/14هـ12196اليوم257املياه بني الدمج.. واإلفالس119
1427/10/16 هـ12198اليوم259رسالة إىل احلوار الوطني السادس120
1427/10/19 هـ12201اليوم263جملس الشورى.. والضوء األخرض121
1427/10/21هـ12203اليوم265استجواب الوزير أم عضو جملس الشورى122
1427/10/26 هـ12208اليوم267ليس دفاعا عن وزارة التعليم العايل123
1427/11/1 هـ12213اليوم269مالنا.. ومال األسهم124
1427/11/3 هـ12215اليوم271حرب البعوض!125
1427/11/5 هـ12217اليوم273املعاهد العلمية.. واالكتئاب126
1427/11/10 هـ12222اليوم275اهليئة الوطنية للمقاولني127
1427/11/16 هـ12228اليوم277اللهم احفظ فلذات أكبادنا من املخدرات128
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1427/11/24هـ  12236اليوم279سيناريو: بوش - بيكر - مهلتون129
1427/11/29هـ 12241اليوم282ميزانية التحـدي130
1427/11/30 هـ12242اليوم286فلسطني بني فكي السلطة ومحاس131
1427/12/21هـ12262اليوم289جندي يقبل رأس حاج132
1427/12/23هـ12264اليوم291الشورى يرفض والواقع يفرض133
1428/1/17هـ12288اليوم294وزير ووزارة134
1428/2/14هـاجلزيرة298روضة سدير واخلدمات الصحية135
1428/2/27هـاجلزيرة300صناعية سدير تشتكي من اجلفوة136
1428/3/22هـ12352اليوم302وزير.. وخطة137
1428/4/2هـ12361اليوم304املجالس البلدية.. واحلضانة138
1428/4/6هـ12365اليوم306اهلل يكون يف عون .. كل املقاولني139
1428/4/9هـ12368اليوم308مدينتي اجلميلة .. خمطوبة عرقوب140
1428/4/13هـ12372اليوم310املجلس األعىل للمفكرين141
1428/4/23هـ12382اليوم312كنت يف جملس األمري عبداملجيد142
1428/4/30هـ12389اليوم314منازلنا.. مصانعنا143
1428/5/3هـ12392اليوم316رسالة إىل جملس الشورى144
1428/5/27هـ14233الرياض318التوجيري.. نجم أفل145
1428/6/10هـ12428اليوم320عبدالرمحن املانع.. كام عرفته146
1428/8/24هـ12501اليوم322جامعاتنا .. وخري من إجابته السكوت147
1428/10/16هـ12552اليوم325املتقاعدون... إىل أين؟148
1428/10/20هـ12556اليوم327امللك سعود يف ضيافتنا149
1428/10/27هـ12823اجلزيرة330سلامن والزيارات التفقدية150
1428/11/1هـ12567اليوم332روشتة.. سعودية إلصالح نفق الدمام151
1428/11/9هـ12575اليوم335أوبك بعد األربعني152
1428/11/14هـ12840اجلزيرة337جملس الشورى ورأيه يف زيادة الرواتب153
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اسم المقالم
رقم 

الصفحة
اسم 

الصحيفة
التاريخرقم العدد

1428/11/16هـ12582اليوم339أوقفوا إقالة املجلس البلدي154
1428/11/27هـ12593اليوم341أرامــــكو تنفــــي155
1428/12/6هـ12601اليوم343ديريت ... آه يا ديريت156
1429/1/20هـ12645اليوم345املجالس البلدية:عاصفة يف فنجان157
1429/2/8هـ12663اليوم347اجلمعية اخلريية ألرايض الشؤون الصحية158
1429/2/18هـ12933اليوم349املرشوع الوطني لألمن الغذائي159
1429/2/28هـ12683اليوم352طبخة أنابوليس160
1429/3/9هـ12694اليوم354ما يفل احلديد إال احلديد161
1429/3/19هـ12704اليوم356رسالة إىل وزير التجارة اجلديد162
1429/3/19هـ12704اليوم359بوركت يا ابن الفهد163
1429/3/25هـ12710اليوم361مخس – دمرت مخسا164
1429/4/4هـ12718اليوم363احلديد.. والرأي السديد165
1429/4/25هـ12739اليوم365عيال احلاميل166

النظرية العمرية يف ختفيض األسعار 167
1429/5/3هـ12746اليوم367الغذائية

1429/5/7هـ12750اليوم369عبداحلميد املنصور... كام عرفته168
1429/5/11هـ12754اليوم371ستون عاما.. كلها نكد169
1429/5/14هـ12757اليوم373مليكنا يف ضيافة أرامكو170
1429/5/25هـ13028اجلزيرة375رمحك اهلل يا ابن املالك171
1429/6/20هـ12793اليوم376هل أنت .. شفايف؟!172
1429/6/24هـ12797اليوم378أشياء يف الذاكرة173
1429/7/1هـ12803اليوم380أمرينا.. واستجابة ملك174
1429/7/4هـ12806اليوم382أرايض الدولة ... إىل أين؟175
1429/7/7هـ12809اليوم384برتولنا .. باملقايضة176




