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من يهتف اهلاتف ألهل القدس

لست من الذين حيبون اهلاتف وال ممن يرغبون يف تضيع أوقاتهم
حوله لكنين من أكثر الناس حاجة له ,وقد قدر اهلل لـي أن أقـيم
يف القدس ــ حـي مـن أحيـاء الريـاض ـــ كـان علـح اهلـامش بالنسـبة
للهاتف طيلة أكثر من عشر سنوات مضت ,وقد كـان اهلـاتف مـع
بطئــه يف توصــيل اخلــدمات قــد تكــرم خبدماتــه علــح أحيــاء أبعــد
كــثريًا مــن حــي القــدس ,وقــد مــرت خطوطــه جبــوار احلــي منــذ
سنوات عدة لكنها كانت مغلفة وبعيدة عن خدمة أهله إمنا ختدم
أحيـــــاء أخـــــر  ,وبعـــــد عـــــدة مقـــــاالت يف الصـــــحف وعشـــــرات
الكاريكــاتريات الســاخرة مــن اهل ـاتف وموقفــه مــن احلــي ورمبــا
مئات الربقيات و الف االتصـاالت باملسـئولني يف اهلـاتف مسعنـا قبـل
 نُشـر هـذا املقـال جبريــدة الـبالد ,األربعــاء 23
 21يونيو 1995م ,العدد(.)14253
وكُتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف
ويدفع من جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن ددة وبشـل األنفـس
مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه ,وقد حتسن الوضع كثريًا ــ وهلل احلمـد
ــــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال
ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت ,فاحلمد هلل.
ـرم 1416هــ املوافــل
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ســــبعة أشــــهر تقريبًــــا أن اهلــــاتف تكــــرم بتوقيــــع عقــــد حفرياتــــه
ونديد(الكوابل) جلزء من احلي ,واستبشـر أهـل القـدس ـــ أعـين
حي القدس ـــ خـريًا وهـم يـرون يف صـبيحة يـوم مـن أيـام شـهر رجـب
املاضــي جرافــات وحفــارات الشــركة املنفــذة للحفريــات ,وحســب
علمي فإن عددا كبريًا من املوظفني القـاطنني يف احلـي مل يـذهبوا
للدوام ذلك اليوم ,بل كـانوا يتـزاورون ويتبـادلون التهـاني ويقومـون
جبــوالت علــح منــاطل احلفــر حتــح خيّـل إلـيّ أننــا يف عيــد الفطــر أو
األضــحح ,وكانــت حقيقــةً ال كــذبًا أن احلفــر يف القــدس ألجــل
اهلاتف بدأ يشاهد بالعني اجملردة بعـد أن كـان همسـات وإشـاعات
وأخبار يكذب بعضها بعضًا ,حتح أصبح أهالي احلـي يستنشـقون
غبار احلفريات وك نهم يستنشقون عبري الربيع ,وكانوا يطمعـون
يف انتهــاء احلفريــات عمــا قريــب كمــا وصــلتهم األخبــار مــن بع ـ
املســئولني يف اهلــاتف الــذين طلبــوا عــدم ذكــر أمســائهم وك ـ نهم
يتحدثون عن مشـروع للطاقـة الذريـة

ـاط بكـل وسـائل السـرية,

وك ن أهالي احلي ال دعو هلم و ليست اخلدمة من أجلهم ,كان
أهـــالي احلـــي يســ لون العمـــال واملهندســـني والســـائقني والطبـــاخني
والكناســــني وكــــل مــــن يشــــاهدون مــ ـن ذوي العالقــــة بشــــركة
احلفريـــات أو باهلـــاتف صـــباك مســـاء وبشـــكل يـــومي عـــن الوقـــت
التقــرييب النتهــاء الشــبكة ,وكانــت كــل املؤشــرات تــدل علــح أن
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موعــد التســليم للمنطقــة الــيت بــدأ فيهــا احلفــر يف نهايــة شــهر ذي
احلجة من عام 1415هـ ,ولكن مع األسف الشديد فقد دخل عام
1416هـ ,ومل نر احلفريات قـد امتـدت إىل معظـم الشـوارع الـيت
من املفرتض أن تكون قد انتهت ,ومل تصل اخلدمة ألي فرد وأخذ
أهل احلي يتساءلون عـن السـبب يف ذلـك ,وبـدأت فـرق البحـث مـن
األهــالي تعــد تقريرهــا ,حيــث جــاء فيــه مــا يلــي :املقــاول مشــهور
بالنشـــاط وبالتنفيـــذ يف الوقـــت احملـــدد عـــادة ,وإن القضـــية املاليـــة
وصــرف االســتحقاق ال تشــكل عائقًــا بالنســبة لــه ــــ علــح األقــل يف
الوقت احلالي ــ وبالتالي ذهب أهل احلي يبحثون عن سـبب التـ خري
أو التعليــل أو التعطيــل يف احلفــر وقــد وصــلتهم األنبــاء الــيت مــل أن
تكون غري مؤكـدة مـن وكالـة ـــ يقولـون ـــ وهـي وكالـة مشـهورة
علح املستو احمللـي تـذكر :إن هنـاك ضـغوطًا مـن بعـ

مسـئولي

اهلـــاتف مورســـت علـــح املقـــاول لكـــي ال ينجـــز املشـــروع يف الوقـــت
احملدد وهـذه األخبـار غـري مؤكـدة لكنهـا غـري مسـتبعدة نظـرًا ملـا
عــرف عــن اهلــاتف إن صــحت ــــ وعســح أن ال تصــح ــــ بــدعو أنــه ال
يريد صرف أرقام جديدة ألهل احلي حتح ال تزيد مشكلة الضغط
علــح الســنرتاالت بشــكل عــام يف مدينــة الريــاض ,وقــد ردَّ بع ـ
اخلرباء علح تلك التوقعات ب ن معظم أهل احلي لديهم أرقام أخـر
يف أحيــاء جمــاورة وأنهــم يســتخدمونها عــن طريــل اهلــاتف اهلــوائي
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املنتشر باحلي وأن كثريًا منهم لن يكلف اهلاتف أرقامًا جديدة بـل
رمبـا حــل مشــكلة كثــرة اإلرسـال اهلــوائي املشــوش علــح قطاعــات
كثرية يف املنطقة ,كما أن اهلاتف إن مانع يف إعطاء أرقام جديدة
فالربكــة يف الســوق الســوداء للــهاتف والــيت تنتشــر يف معظــم أحيــاء
مدينة الرياض حتـح أن بعـ

املكاتـب العقاريـة أصـبح يعلـن داخـل

احملل نبيع ونشرتي اهلاتف ,وصـار أكثـر املـواطنني والشـركات ال
يتقـــدمون للـــهاتف للحصـــول علـــح أرقـــام ولكـــنهم يبحثـــون لـــد
املكاتــب العقاريــة أو السماســـرة املعــروفني و مـــل أن تســتمر هـــذه
الطريقة ما دام اهلـاتف مل يباشـر طلبـات النـاس ,وحنـن أهـل احلـي
بــدورنا نقــول للــهاتف إن مل توجــد لــديكم إمكانيــة إلعطــاء أرقــام
جديدة فعلح األقل وصلوا لنا الشبكة وأنهوهـا وال تعرقلوهـا وحنـن
نبحث عن األرقام يف املكاتـب العقاريـة بـدالً مـن مكاتـب اهلـاتف.
وقد كان لي مـع مكاتـب اهلـاتف مواقـف حيـث ذهبـت أكثـر مـن
مــرة ملكتــب االشــرتاكات ألقــدم طلبًــا وأنــا أعــرف أنــه ال توجــد
شــبكة يف احلــي لكــن علــح أمــل أن تـ تي الشــبكة فكــان ردهــم
علــي أن أمــأل بيانًــا لكــن لــيس مــن حقــي علــح اإلطــالق كمــا قــال
املوظف أن أخذ لـه رقمًـا أو أن أت كـد مـن أخـذه طريقـه أو دوره أو
إجراءاته فكل ما يف األمر أن أمأل البيان وأضعه يف صندوق أشـار
إليــه وال عالقــة لــي بــاألمر بعــد ذلــك بــل وال مســؤولية علــح املوظ ـف
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كما قال وال رقم للطلب ,وفهمت أن هذه حال الكثري من سكان
األحياء داخل املدينة اليت مل تصلهم اخلدمة ,وقد كررت الـذهاب
ملكتب اهلاتف بعد بداية احلفريات فكانت نفس النتيجة.
وبهـــذه املناســـبة فـــإني أقـــول للمســـئولني يف اهلـــاتف إيـــاكم أن
تكونــــوا عــــبء يف إيصــــال اهلــــاتف ألهــــل القــــدس فقــــد كــــانوا
يستبشــرون خـريًا بــاحلفر بعــد عشــر ســنوات مــن االنتظــار فــإذا بهــم
يـــرون األمـــل ببدايـــة احلفـــر ولكـــنهم يفـــاجئون ب خبـــار ال تســـر,
فإياكم ودعاء املرضح والنسـاء والعجـزة والضـعفاء و لسـت حباجـة
لتــذكريكم بوضــع أهــل احلــي وال ب هميــة اهلــاتف الــيت يفــرتض
إنكم تعلمونها للناس ,واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.

  

