
 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

38 

 إىل معالي وزير الربق والربيد واهلاتف

 

ـــ ال أدري هــل       معــالي ـــ وفقــه اهلل ـ ــد والــربق واهلــاتف ـ ــر الربي وزي

ــة الــيت أوليتموهــا بتعييــنكم بهــذا         ــح الثقــة الغالي ــارك لكــم عل أب

لــح عــواتقكم, باألمانــة الكــبرية امللقــاة ع كمذكــرأاملنصـب, أم  

حتمـل يف طياتهـا تـذكري     ةوأفضل أن  تمع األمران مًعـا فمباركـ  

ــة وخدمــة      ــح أداء األمان وأســ ل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يعيــنكم عل

 البالد والعباد.

معــالي الــوزير لســت حباجــة ألن أذكــركم ب هميــة االتصــاالت    

ــات    ــراد وللمؤسسـ ــواطنني األفـ ــام, للمـ ــتو  اخلـــاص والعـ ــح املسـ علـ

, كمــــا أنــــين لســـت حباجــــة لتــــذكريكم مبــــردود  والشـــركات 

املادي علح واردات الدولة ف نتم الذين تتحدثون عن ذلك  تاالتصاال

وحنن متطفلون علح هذا األمر, معـالي الـوزير تسـلمتم دفـة الـوزارة      
                                                           

    هـــ 1416ربيــع اآلخــر  11, األربعــاء جبريــدة الــبالد ُنشــر هــذا املقــال

 (.14330م, العدد)1995سبتمرب  6املوافل 

وُكتــب هــذا املقــال يف فــرتة كــان املــواطن فيهــا يلــهث وراء خدمــة اهلــاتف 

جيبه وجاهه وال حيصل عليها إال يف أماكن  ددة وبشـل األنفـس    ويدفع من

مع أنه يدفع رسوم اخلدمة من جيبه, وقد حتسن الوضع كثرًيا ـ وهلل احلمـد    

ـــ بعــد حتويــل شــركة االتصــاالت إىل القطــاع اخلــاص ودخــول خدمــة اجلــوال    

 ووجود منافسة ألكثر من شركة لالتصاالت, فاحلمد هلل.
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ن عنــدما حيــاول وأنــتم تعلمــون جماهلــا وتــدركون مــا يعانيــه املــواط  

ولعلكـم شخصـًيا    أو أي خدمة أخر  (بيجراحلصول عل هاتف أو)

قبــل تســلمكم الــوزارة قــد واجهــتم شــيء مــن ذلــك أو علمــتم بعــ    

قصإ املعاناة ملن يطلـب خدمـة االتصـاالت ولسـت ألـوم أحـد معيًنـا        

بذاتـه لكـن النتيجـة واحـدة وأنـتم تـدركون الفـرق بـني االتصـاالت          

مــن  دالســعودية والربيــد الســعودي وبــني غــريه مــن األجهــزة يف العديــ 

ناهيـك عـن الـدول املتقدمـة, وأنـا كمـواطن وغـريي         الدول اجملاورة

كـثري مــن املـواطنني يطمعــون بالتحسـن وأن يصــل مسـتو  خــدمات     

أهـل   ـــ  وهلل احلمـد ـــ  وزارتكم إىل مستو  الـدول املتقدمـة فبالدنـا    

أفضل مـن كـثري مـن الـدول, كمـا أن حتسـني        الذلك وإمكانياته

الشـريفني  هدف من أهداف حكومة خادم احلرمني  تهذه اخلدما

ــ وفقه اهلل لكل خري ــ إن نظام التمويل للهاتف من أهم األمور اليت 

 ــب أن تســعح إل ــاد مــا يناســبها, ولعــل مــن ذلــك احلصــول علــح  

موافقـــات ســـامية بـــ ن تعـــود نســـبة معينـــة مـــن دخـــل االتصـــاالت         

ــها, لكـــ   ــاالت نفسـ ــل   يلالتصـ ــوم بتمويـ ــعاتها  تقـ ــاريعها وتوسـ مشـ

ــا( دون ــدخول يف) أوتوماتيكًيا)ذاتًيــ ــروتنيالــ ــاريع   (الــ ــام للمشــ العــ

ــة إىل       ــت حباجـ ــادة, ولسـ ــنوية املعتـ ــا السـ ــة وميزانيتهـ ــوزارة املاليـ ولـ

واالتصاالت املختلفـة   فنه كلما منت سوق اهلاتأتذكري معاليكم 
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كلمـــا زاد دخلـــها ملصـــلحة الدولـــة عموًمـــا وملصـــلحة االتصـــاالت       

 خصوًصا إذا كانت هلا نسبة معينة من الدخل للتوسع.

الكـثري   إجنـاز أحب أن أذكر معاليكم أن املواطنني ينتظرون و

االتصاالت علح أيديكم, وأن النـاس يتحـدثون عـن مـا     خدمات من 

ويشيدون مبا  دون وحيكمون ما يواجهـون ويتكلمـون مبـا     نيرو

حيصل هلم, فهم حكام عـدول  ايـدون, وكلنـا أمـل مبزيـد مـن       

لدعاية للحصول علـح  واإلجناز وأن تكون خدمة االتصاالت ل لالعم

مزيد من الزبائن كما يعرف االقتصاديون واملطلعون علح حاهلـا يف  

 بالد الغرب وأنت منهم.

ر حـال  معالي الوزير قبل أن أخـتم موضـوعي هـذا أحـب أن أذكُـ     

حي عزيـز مـن أحيـاء معـالي الريـاض الغاليـة وهـو حـي القـدس وأنـا           

جملـاورة لـه   حد سـكانه والـذي ختطـاه اهلـاتف إىل مجيـع األحيـاء ا      أ

والبعيدة عنه, وما زال ينتظر رنني اهلـاتف منـذ عشـرة أعـوام كمـا      

م  ــّر22بتــاريخ (10944" يف عــددها)الــبالد" جريــدةقــال حتقيــل 

بــت يف هــذه الزاويــة يف هـــ, وأن تســتمع هلــاتفهم, كمــا كت 1415

مــن " :هـــ بعنــوان 1416م  ــّر23بتــاريخ (14253")الــبالد"عــدد 

ــدس    ــاتف ألهــل الق ــف اهل ــوزير أن     "يهت ــالي ال ــا مع ــح ي ــا أنن و كم

أنكن من تغيري رأي والدتي اليت أعلنت بكل صراحة إني عنـدما  

كنــت يف أمريكــا كنــت أقــرب إليهــا مــن كــوني يف حــي القــدس  



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

41 

أمـي وأنـا واهلـاتف    " :بالرياض, وذلك موضـوع مقـال كتبتـه بعنـوان    

 م ـرّ 23: بتـاريخ  (10598عـدد: )  "الـبالد " يف عدد "وحي القدس

ــامكم أن ختتفــي الســوق البيضــاء أو     هـــ1414 كمــا أننــح يف أي

ع الســــوداء لالتصــــاالت يف مدينــــة الريــــاض وغريهــــا, وأن يراجــــ     

 امـن مكاتــب العقـارات, وهــذ   املواطنـون مكاتـب االتصــاالت بـدالً   

: بتــاريخ (10710عــدد: ) "الــبالد"مقــال نشــرته يف جريــدة  موضــوع

ــاد  األوىل 18 ــوزي  1414مجـ ــالي الـ ــا معـ ــرًيا يـ ـــ, وأخـ ــب أن هـ ر أحـ

وزير الربق ــ السابل ــ حتت لعوا علح برقية سبل أن رفعتها ملعالي تطَّ

هـ ومما جاء فيها مقارنـة حلـال   6/10/1413 :بتاريخ (14/6رقم)

وأسـعار خدمــة اهلـاتف, وقبــل أن أخـتم حــديثي عـن حــي القــدس يف     

الرياض العزيزة واخلدمة اهلاتفيـة فيـه أحـب أن أذكـر إن جـزء مـن       

ــذ شــهر رجــب عــام    م ّلاحلــي سـُـ  هـــ وكــان  1415ملقــاول احلفــر من

هـــ وحتــح اآلن مل 1415يفــرتض أن ينتهــي خــالل شــهر ذي احلجــة   

ا قريــب مــن خــالل   ّمــفــر املقــرر ويبــدو أنــه لــن ينتهــي ع     ينتهــي احل

 عمشاهدتنا وال نعلم من املسئول عن ذلك ولكننـا نسـتنجد ونسـتفز   

 بك.

لتوفيـل والسـداد   وأخرًيا يا معالي الـوزير فـإني أسـ ل اهلل لكـم ا    

وأن يعيــنكم علــح األمانــة الــيت  لتموهــا وأن ييســر لكــم العمــل   
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