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إهــــــــداء

للمطلعييين علييث الثقافيية النافعيية ميين
مصيييادرها الم تلفييية .الممييييزين بيييين
الغث والسمين .الذين يربطون الواقيع
بالماضيييييي ويستشيييييرفون المسيييييتقب
بقواعد السنن اإللهيية للكيون والحييا ،
أهدي هذا المجموع.

اآلراء والمدا الت الوارد في مجلدات حصاد المنتدى ال تعبر
بالضرور عن رأي المنتدى
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المقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله
وصحبه ومن واله ،وبعد؛
بفضل من اهلل وتوفيقه واصل منتدى العُمري الققرا والري
يعقد فعالياته

الغالب أول سبت من كرل هر ي ريري لروال

العررام عرردا ااترراصاف الصرريفية والي يررة ،عررل لقاتاترره افةتلفررة
مررررن

اضررررياف ونرررردواف للعررررام التاسررر علررررى الترررروال لسررررنة

1437رر.
وكانررت أول ندواترره ارريا افوسررا

يرروم السرربت الياب ر مررن

يم 1437رر افوافق  17أكتوبي 2015م.
وافنتررردى مسرررتمي بفضرررل اهلل

من يررره ،حيرر ي رررد إىل

إجيررران منرررل لقرررا للتواصرررل واحلررروار جيتمرر فيررره أررررل الررريأ
واألكررران يون

العلررروم اليررريعية واالةتصرررانية واالتتماعيرررة

والسياسررية وااناريررة والققافيررة وأصررحاب التيررارب وا ررلاف
افمير ر ة ،لتسرررليء الضررروت علرررى القضرررايا الر ر ت رررا ا تمر ر ،
وكيفية التعامل مع ا ،والعمل على إبياص اجيابيات ا واحلرد مرن
سرررلبيات ا ،وتنميرررة افعلومررراف وعررريث التيرررارب وإلررريات احلررروار
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وتبانل األفكار مبا ي يد الروع الققرا افعتردل ،واحلروار بر
مققفر ا تمر وتواصررل ا مر اهم ررور ببسررالة وعفويررة بعيرردا
عرررن الي يررراف ،ممرررا يعرر ص األمرررن الفكررري ويقرررو ال ابرررء
الرررولي وينمر ر الوسررراية مر ر اماف رررة علرررى ةيمنرررا الققافيرررة
واللغوية ومورولاتنا احلميدة وإبياص اليوان واالحتفات ب ا.
وعرراا اليرروم وال هر مررتغه وحوانلرره أكقرري مررن أن

صررى

وةضرراياه متيرردنة وةررد حرراول افنترردى مالحقررة بعررا القضررايا
افستيدة واحلية.
ومررن وت ررة ن ينررا فسرريكون مررا جرري مررن افنترردى ميتعررا
للباحق واففكيين بل وحتى افؤرخ الياصدين اريه احلقبرة
ال نعيي ا ن يا لقيات موضوعاف ندواتره ومكانرة هةصرياته
ال هيفته.
وةد ح

العرام التاسر للمنتردى بالعديرد مرن اللقراتاف الر

تايةت فوضوعاف حيرة

وةت را مرن خرالل افتةصصر ورر

على النحو التال :
 . 1نرردوة" :لقررات لقررا مفتررو " ،وةرردم ا األسررتاع عل ر بررن
عبداهلل ااويييي.
 . 2ندوة" :جتديد مدرسة السلف" ،وةدم ا الدكتور أمحد
ابن عقمان التوجيي .
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إلررراص العدالرررة"،

 . 3نررردوة " :األن مرررة العدليرررة وأليررررا
وةرردم ا معررال اليرري عبرردالع ي بررن صررا

بررن عبرردالع ي

احلميد.
 . 4نررردوة " :افسرررتقبل افييرررب افيتررراب مرررن التحررردياف إىل
اف دناف" ،وةدم ا األستاع ف د العياب احلارل .
 . 5ندوة" :التوحيد وتوحيد الكلمة" وةدم ا فضيلة اليري
عبدالع ي بن ميصوق الاّييف .
 . 6نرررردوة " :رررردياف تاررررويي االةتصرررران والتنميررررة

ررررل

استميارية ضعف إيياناف النفء" ،وةدم ا اف ندس بيتس
بن محون اللتس.
 . 7نررردوة " :ن رررية

بررريامو السرررعونة واحللرررول البديلرررة"،

وةدم ا األستاع عبداهلل بن عبدالع ي اليييان.
وكا حنن سعدات ب ؤالت األعالم ومياركت ا لنرا

نيرا

افنتدى الققا .
كمرررا أننرررا سرررعدات

الوةرررت نفسررره

م رررور افنتررردى مرررن

احلضور ومتي را وحيص ا ومياركات ا ومداخالت ا ،وكا
حنررررن سررررعدات باالمترررردان ااعالمرر ر للمنترررردى ونيرررري أخبرررراره
و اضرررياته عرررل األوعيرررة الصرررحفية والفضررراإلياف ااعالميرررة.
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أكررير اليرركي لل ر مالت افسرراعدين

تن رريا افنترردى ،وعلررى

رأس ر ا اف نرردس إبررياريا اف يرردب ،واألسررتاع
اف نرررا ،واألخ الع يرر سرررلمان برررن

مررد بررن سررعد

مرررد العُمررري وأبناإلررره ريررران

وعبداهلل ،وااخوة العامل بافكتب،مصعب البيره ،و مرد
أمحررد وأمحررد بك ري  ،وعبررداللايف راسررو ،واألبنررات عيعررا
نون عرردن وكررل افيرريع ومقرردم األفكررار للمنترردى .حف ر
اهلل اهمير مررن كررل مكرريوه وأعاننررا علررى ا رره .وحفر اهلل
بالننررا وأرلر ا وسرردن خاررى افسررؤول في ررا علررى نروب ا رره،
وتعل عملنا خالصا لوت ه الكييا.
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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ندوة
لقاء ثقافي

مفتوح*

 السرية الذاتية للمحاضر:
 األستاذ املفكر /علي بن عبداهلل اهلويريين.
 ممقررررل وورررري ومفكرررري وفيلسرررروسعون .
 من مواليد 1945م. -نرس االبتداإليرررة

مدينرررة عنير ر ه لرررا

التحررررررق مبيكررررر الترررررردريب اف رررررري
بالييرراث ،واصررل الدراسررة افتوسرراه منتسرربا وحصررل علررى
الكفرراتة افتوسرراه

اف ررة البررداإل لررا التحررق بافع ررد

افلكرررر الفررررري و ررررري منررررره ،وعمرررررل بإعاعرررررة الييررررراث
كم نردس إعاعر فردة لررالا سرنواف ،لرا كمةري إعاعر
* أةيمرررت مسرررات السررربت اليابر ر مرررن ررريم 1437ررررر افوافرررق  17أكتررروبي
2015م ،ةررردم ا سرررعانة األسرررتاع اففكررري علرر برررن عبرررداهلل اارررويييي،
وأناررا سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .
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فررردة لرررالا سرررنواف وحصرررل علرررى بعقر رة نراسرررية ألمييكرررا
لدراسرررة االخررريا السرررينماإل  ،وأول سرررعون
هر ر انة

صرررل علرررى

ااخررريا السرررينماإل مرررن روليرررون ،عررري عنررره

انتقاناته القاسية للوسء الفي السعون .
 -عمررل

العديررد مررن ا رراالف الفنيررة من ررا

ررال ااندسررة

ااعاعيرررة وااخياتيرررة ا يتوةرررف عنرررد ااخررريا برررل امترررد
لييارك بالتمقيل

بعا افسيحياف من را :آآخري افيروار،

ةاررار احلر  ،كررور كواالفبررور ،ال إلبررق األمحرري  ،وأيضرا
لرررره ميرررراركاف

الرررردراما التلف يونيررررة من ررررا :آيوميرررراف

وضا  ،العون ،أ د روص ،ا انمة .

17

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري.
مكان افيالن وتارجه :بييدة 1376رر.
افؤرررررررررررررررل العلمررررررررررررر  :نكترررررررررررررروراه.
تارجه1408 :رر .مصدره :تامعة اامام
مد بن سعون ااسالمية ر كلية العلروم
االتتماعية ،اليياث.
اليتبة العلمية :أستاع.
التةصص العام :تاري وحضارة إسالمية.
التةصص الدةيق :السهة النبوية وعصي ا لفات الياهدين .
اللغاف :االلي ية وإفاما بسياًا باللغة األفانية.
العمل احلال :
 ناإلب رإليس ا لس البلد مبدينة اليياث آ حينه .
 صاحب "منتدى العُمي الققا " باليياث.
 أسرررتاع الدراسررراف العليرررا

امعرررة اامرررام

ااسالمية باليياث آسابقًا .

مرررد برررن سرررعون
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 مسرتقمي ومارور عقرار وفنردة

عردن مرن مردن افملكررة

وخارت ا.
اهمعياف واألعمال:
 عضو ا ان افؤرخ العيب.
 عضو ا ان افؤرخ ا لييي .
 عضو اهمعية التارجية السعونية.
 عضو ععية نراساف الييق األوسء األمييكية.
 رإليس

لس إنارة هيكة وافر العافية.

 عضو

لس إنارة اهمعية ا هية ليعاية األيتام.

 عضو ععية مكافحة التدخ .
 هررررارك

العديررررد مرر رن افررررؤمتياف والنرررردواف

أمييكررررا

وأوروبا واس اليا ونيوصيلندا والعاا العيب .
 أنار العديررررد مررررن الرررردوراف العلميررررة

أمييكررررا وكنرررردا

واس اليا ونيوصيلندا وآسيا.
 له ما ي يد على مخسة ولاللر ثقرا منيرورا والنران ولاللر
كتابا مابوعا ،من ا :رر
 -الفتو ااسالمية عل العصور.
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عصي ا لفات الياهدين.

 الوالية على البلدان -احلي والصناعاف

احلياص

عصي اليسول .

 كتاب افغاص البن أب هيبة. أبو بكي بن أب هيبة وآلاره التارجية. -أبعررران إناريرررة واةتصرررانية واتتماعيرررة وتقنيرررة

السرررهة

النبوية.
 -األمن

حياة األنبيات [علي ا السالم].

 انتةاباف ا الس البلدية رر جتيبة عاتية رر اليياث. -حضارياف

الفتو ااسالمية.

 اس اتييياف مدنية وعسكيية من عصي الياهدين. -مبانئ التةايء واانارة

السهة النبوية.

 لوحاف ولنية. القوى العافية وافكاييل. -فضاتاف لقافية

العدل والتاري وااعالم.

 رسول اهلل وخامت النبي نين ونولة آ 5أت ات .-

لس اليياث البلد من الداخل.
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 حصان منتدى العُمي الققا آ 8أت ات . االصافات من سهة افصافى . -بنات ا تم افدن وتنميته

السهة النبوية.
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 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل رب العاف  ،والصالة
والسالم على سيدنا وسيد األول
افصافى

واآلخيين ،نبينا وحبيبنا

مد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه

ومن سار على ن يه وارتدى ب ديه إىل يوم الدين؛ الل ا أورننا
حوضه وال تفتنا بعده واحيينا

صميته يا ح يا ةيوم ،وات ه

خه اه ات عن ااسالم وافسلم مبا ضحى من رييته 
ريه األيام ال

نتيكيرا

ةوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﭼ

[التوبة .]1٠٨ :ح

راتي

افصافى  بنى هلل مسيدا رو مسيد ةبات ،الي ا ي عمي
ابن ا ااب  من احلدا مستيفًا من ريه اآلية بداية تاري
ممي ألمة

مد  حي

كان راُّ رسول اهلل  أول ما

ولأف ةدماه ليبة الايبة أن يبي مسيدا هلل سبحانه وتعاىل،
وةت عاش 

غي وحيياف صغهة من ا وص واللبِن

والا  ،فصلواف رب وسالمه عليه ،وله حق علينا أن نكقي
الصالة والسالم عليه.
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وةبرررل أن أِنلِرررف فوضررروعنا اررريا اليررروم ،أون

احلقيقرررة أن

أهرركيكا علررى حضرروركا ،وأهرركي أسررتاعنا أبررا عبررداهلل
األستاع عل بن عبداهلل اارويييي ،علرى تيرييفنا
اليرروم ،وسررو أِنلررف بعررد ةليررل

لقرات رريا

تيعررة لرره ،وإن كرران ه ر

علينا ب ا ،لكن ما خي لرد مرن اناباعراف مرن خرالل الرال
وتلف ايا األسبو .
كمررا أهرركي حقيق رةً اف نرردس

مررد عررامي منيونررة مررديي

افيرراري لرردينا الرري ريررأ لنررا ررريا افكرران األوسر مررن السررابق
ت ر اه اهلل خررها ،وأررردانا ب رريه افناسرربة ررريه الررورون اهميلررة،
فلررره منرررا ت يرررل اليررركي .كمرررا أن اليررركي موصرررول همير ر
ااخ روة افتعرراون معنررا .وكمررا تعلمررون ر ريا اللقررات يُنقررل صرروتا
وصورةً حيًّا عل موة افنتدى

آwww.satel.sa/alomary

إىل أنرره يُيف ر علررى ةنرراة اليوتيرروب
وال

آyoutube

 ،إضافةً

ا اصررة بافنترردى

و عير اماضرياف السرابقة وتتيردن برإعن اهلل ،لرا

افوةررررررر ر الصررررررررروت

آwww.liveislam.net

آwww.omaryforum.com

وموةررررررر ر افنتررررررررردى

كلررر ر ا تُنقرررررل اللقرررررات علرررررى ااررررروات

مباهرررية ،وتأتينرررا بعرررا األسرررالة والتعليقررراف مرررن األخرررواف ررررر
خصوصا رر حي يسرتفدن مرن رريه ا دمرة .ولردينا إحصراإلياف
تقول أن اليين يياردون افوة
إىل ةيابة ا مسماإلة هةص

نفس وةرت اللقرات ةرد يصرلون
وتلف أحنات العاا.
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وأبييكا بفضل اهلل ،أنه صدرف سربعة
افنتدى ،وستُ دى إليكا إن هات اهلل
سرررتكون ترررار ة ،سررربعة

لرداف عرن رريا

الندوة القانمة ،حير

لرررداف كاملرررة حصررران السرررنواف

السرررب الفاإلترررة .رررريا ،وأسرررأل اهلل سررربحانه وتعررراىل أن يع نر ر
وإياكا بااعته ،وأال ييلنا بافعصية وال ييلنا ألحرد مرن ا لرق
إله احلق إنه ول عل والقانر عليه.
حقيقررة حاولررت م ر أب ر عبررداهلل أن أحرردن موضرروعا بعينرره،
وأعي عن ماعا سيتكلا ،لكنه آلي أن يكرون لقرات مفتوحرا.
كم را إنرري حاولررت أن أحصررل منرره علررى سررهة عاتيررة ،ووترردف
لديرره هررياا مررن التواض ر  ،فقررد أعارران سررهة مقتضرربة ،ممررا
اضرراين إىل أن أخرري باناباعرراف معينررة عررن هةصرريته وعمررا
سرريايحه

ررريه الليلررة بررإعن اهلل .األسررتاع علر آأبررو عبررداهلل

نرس االبتداإليرررة

مدينرررة عنير ر ة ،وأ رررن افررريالن

البر رداإل ،

البررداإل ونراسررة االبتررداإل

عنير ة،

صررحي ن نعررا ،افرريالن
وافتوسررراة

اف رررة البرررداإل  ،لرررا التحرررق بافع رررد افلكر ر

الفرري ،و رري منرره ،وعمررل بإعاعررة الييرراث كم نرردس إعاعر
فرردة لررالا سررنواف ،لررا كمةرري إعاعر فرردة لررالا سررنواف لررا
ابتُعرر ألمييكرررا لدراسرررة ااخررريا السرررينماإل والتليف يرررون ،
حي أمضى ما يقيب من مثانية سنواف ،وكران فيمرا أعلرا لره
عالةة ب وليون! ال أنر ما رر ! لعلره يكيرف لنرا علر ؛ واليروم
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حنرراول أن نكيررف أوراةرره

ررريا اهانررب .وبررالاب رررو مررن

أواإلرررل افِةررريت السرررعوني  ،وكصررروص مررريالنه ،أكيرررف
افيالن أم ال أكيفه أبا عبرداهللن ررر آاماضري األسرتاع علر برن
عبداهلل ااويييي :ةل ما تييد ،العمي ال يعي هياا ،أررا هر ت
أن يكون اانسان فيره بصرحة ررر آافقردم يسرتأنف  :نسرأل اهلل
ل الصحة ،افيالن
عرراش

1945م.

الوسررء الفرري وااعالمر فر ة لويلررة ،وعمررل فيرره

ومارسه ةبل أن يسافي للدراسة
وتلفة

أمييكا ،وعمل

راالف

ااعالم وم ااعرالم ،وامتردف ميراركاته ،ال أريرد

أن أ دا عن ا ،لكن مياركاف إعالمية ومسيحية وغهرا.
ومن خالل مترابع لربعا أهريلته ،ومرن خرالل لقاإلنرا اففترو
ارررريا اليرررروم ،لعلرررره ميررررركورا أن يتارررريق حلياترررره ،ولفنررررره،
ولفكيترره ،ولن يترره للحيرراة ،وإن

رردا ولكررا علر أن أترريُّه

مبا أستاي .
أباعبرررداهلل كالنةلرررة األصررريلة ،مرررن مناقرررة البرررداإل كمرررا
نعي  ،ور مناقرة صراعيرة

مناقرة القصريا ،وررو عران مرن

حير برردأ ألصررالته ولعااإلرره

ررريه البقعررة النيديررة األصرريلة،

وما صال

ب ا حتى كان يتحدا م اليي إبرياريا برن

مرد

العُمررري  ،ةبررل ةليرررل عرررن ةصررريدة لررره ،لعلرر ا أيضرررا ترر ت ممرررا
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ريه الليلة ررر برإعن اهلل ررر هرياا مرن تلر القصراإلد

سيتحفنا به

ال نتيوق اا ،وأعيب هةصريا حلف ره ،أسرأل اهلل أن يرديا
عليه العافية.
ااعرررالن وااعرررالم ،كلمررراف رنرررت

عرررري حينمرررا كنرررت

أسررررتم لرررربعا مقابالترررره ،والعصرررري احلرررردي  ،واالسررررتعمار،
والقررورة الفينسررية ،وأهرريات أنررا كمررؤرخ عيبررت لوت ررة ن رريه،
ونييد أن نسم منه ريه الليلة ،وةبل أن نتي ا ال لره ،نعونرا
نيررررارك

فررر اهلل بالننررررا مررررن كررررل سرررروت

الرررردعات بررررأن

ومكرريوه ،وأن يررديا علينررا األمررن واألمرران والعافيررة ،وأن يرريحا
افستضعف من أمة
و قرررن نمرررات إخواننرررا

مد

كل مكان ،وأن

ف ويريحا

سررروريا و كرررل مكررران ،وأن يعر ر

ااسالم وأرله ،ويدف عنرا عيعرا كرل برالت ،وأن يسردن أرلنرا
وةانتنا لكل خه ويقي ا كل هي ،إنه ول عل والقانر عليره.
وليتفضل أباعبداهلل.
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 احملاضرة:
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
بسررا اهلل الرريمحن الرريحيا ،احلمررد هلل ،والصررالة والسررالم
علرررى عيرر افيسرررل مرررن السرررف إىل األمرر  ،وأخرررص خرررامت
األنبيات الي تات بيسالة كمال الدين أال ورو ااسالم.
إخوت  ،حينما نييد أن نتحدا عرن ااعرالم ،جيرب أن نضر
له إلرارا أوسرعا مرن هاهرة التلف يرون و اعرة اليانيرو أوخيربة
افسي  .إن ااعالم يبدأ باليسرل علري ا الصرالة والسرالم،اليين
تاؤوا ل ُي ْعلِمونا ماعا يييد اهلل منا .أمرا اهلل سربحانه وتعراىل فقرد
خلق له ةلما يُنبئ عنه ريا ا لق الي نياه بالليل والن رار ،متري
آيرراف نعلرررا ،بعضررنا يقرريأ ،وبعضررنا ال يقرريأ ،ولكررن ررريا رررو
الدليل؛ أما ااعالم فقد تات به اليسرل علري ا الصرالة والسرالم
وأمتّوه ،وا يكن اا ح ٌ فيه إال كحر صراحب موسرى مرن
تدار اليتيم  ،ال يأخيون عليه أتيا ،أال ورو الدعوة هلل.
وررريا ااعررالم ييررمل اليرراعي والكاتررب ومررا يسررمى أيضررا
بالصررحف واانار الرري يييررد أن يُوصررل ررريا ااعررالم للنرراس؛
ليقو ل للناس عن األمرن وعرن افروروا وعرن افيتعيرة وعرن افرال.
حينمرا تكررون

مرل ررريه اليسرالة ،فييررب أن تكرون اليسررالة

أوس من أن تكون ضريقة

رال واحرد .أن تكرون كاتبرا،
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أو تكون إعالميا تتحدا للنراس مبرا

عيمتر ومرا ععتره

بفضل اهلل مما أعاراك مرن السرم والبصري وعلر الفرؤان الري
جيانل فيما ييى ويسم .
حنن

ميحلة تسمى لوفان ااعالم! ،رريا ااعرالم الغ يري

الرري انكررب علينررا بالتواصررل االتتمرراع وبغررهه مررن وسرراإلل
ااعرالم ،سر ى أن ررريا ااعررالم لوفران! ،فإمررا أن نغرريق فيرره،
وإما أن حنيك ريه السفينة ،أال ورو العقل ،العقل رو السرفينة
ال ر نُبحرري ب را

ررريا ااعررالم رررر الاوفرران اااإلررل رررر هررارد مررا

هات ،لكن بعقل.
رررريا ااعرررالم إمرررا أن يكرررون مُصرررلحا أو يكرررون صررراحلًا،
ولكررن الصررا

ال يفيررد بير ت ،إ ررا ااعررالم جيررب أن يكررون

مُصلحا ال صاحلًا ،فرالن عليره الصرالة والسرالم حينمرا كران
مكة ،كان صاحلًا وكرانوا

بونره .أمرا حينمرا

رول إىل

مُصل كيروه؛ ألنه ال يأت وال يتماهى م أرواإل ا.
إن ااعالم افصل رو خه من ااعالم الصرا  ،وصردةون :
ا تم مصل واحد ،خره مرن ألرف ألرف صرا

ال ي مره إال

صال نفسره .ولكرن اهلل سربحانه وتعراىل أمينرا برأن نقريا رريه
احلياة مبا يييده اهلل لنا مبا هي لنرا مرن أنيران مرن السرف إىل
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األم  ،نستقيا على ريا الردين القريا ،الري يقرول فيره تعراىل:

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮔ ﭼ [آل عميان.]19 :

وريا ااعالم رر الاوفان رر الي نعييه ،صدةون فيره مييْرل،
وريا افيل ال نستاي أن نعدله برالكالم ،برل باليؤيرة الصرانةة
واحلكا الصرانق عليره .ولنعري وننرتو علر العقرل الري يُقريا
ررريا ااعررالم مررن أولرره إىل آخرريه ،فلررن نسررتاي أن نصررد ررريا
الاوفان رر ال حول وال ةوة إال براهلل ررر وال للرس آنولرول ونقرول:
رررررريا يرررررأت
آYoutube

الواتسررر راب
وريا

آWhatsApp

ورررررريا

اليوتيررررروب

اة كيا .هارد بعقل ،واعلا أن العقرل

تا إىل وع  ،وريا العقل ررو معير ة اهلل

اانسران ،وررو

اس اتييية بقات اانسان؛ رو العقل ،كيف ينرتو العقرلن العقرل
رررو مررا جتررانل فيمررا ترريى وتسررم ؛ ال تققررف رأس ر بكتررب أو
ةياتاف لا ال جتانل في ا لتصرن من را فكرية! .إن الققافرة الر
ال تلررد فكررية ر ر لقافررة عرراةي .والرريأ إعا ا تأخرريه مررن رأ
كان! خيه وتانل فيه نفس ل ى رل ريا اليأ علرى صريا
مستقيا أو عو عو ن:
واليأ فحل إعا الةحته بيؤى
رل يُيد اليأ نفعا واليؤى عُقِا
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نييد أن نكون أةويات بعقولنا ،وريا العقل رو هي الردين.
إخوت إعا أرننا أن نن ي إىل ريا ااعالم ،فينبغ أن نن ري إىل
مرراعا جيرري فيرره ومررا نيررارده! ،لنقررل مررقالً :رررل نرريى اه يررية
لنقررريأ رويت ررران! لنعررري مررراعا تييرررد رررريه اه يررريةن! مرررا رر ر
أرداف ان! ال تيارد فقء وتقول لا تنقل رواية ،أسأل واةريأ
رررروامل تلرر امارررة أو غهررررا مرررن اماررراف .رنالرر ةنرررواف
إعالنية م مت ا إخيا افيأة عرن لورررا! ،تييرد أن تأخري افريأة
إىل مقررام آخرري باسررا مررا يسررمى بيغبرراف اهسررد ال تررب افرريأة
بعقل ر ا! .حنررن نييررد امرريأةً ت رري لتةالبنررا بالعقررل ،ال بررالعي
والسرررريقان! .صرررردةون ! ،مع ررررا القنررررواف الرر ر نيرررراردرا،
نستسر ب ا حينمررا نرريى أن رنالر فتيرراف

رري نصررف صرردررا

عار ! ،ماعا ي مي في ران! أنرا أريرد مراعا تقرول تلر افريأةن ررل
عقلررر ا

ررردلين! أم جرررالبي تسرررردران! .رررريا ااعرررالم برررره

خاورة ،وةد رأى بعا ااعالمي أو ااعالميون إن أرنمت لغرة
العريب العاربرة ،لقرد رأوا أنره ال كرن أن تُفسرد السياسر إعا
كران ا تمر صرراحلًا ،أفسرد ا تمر  ،لتسررتاي الرردخول إىل
عقل السياس افسانه .وصدةون لن يفسد سياس
صرررا  ،ورررريا ررررو نيررردن ااعرررالم .ولررريس إعالمنرررا
العيبرر فقرررء ،برررل ااعرررالم

تم
العررراا

العررراا كلررره الررري بررردأ يتةررري

مُنحنى مني احليب العافية القانية

عملية الضيب علرى ركرن
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افرريأة ،ويقررون ررريا ااعررالم ترريل فينسررا احلررية الرري برردأ بعررد
احليب العافيرة القانيرة بغر و العراا ولريس فقرء العراا العيبر .
إال أننا نلمس من العاا العيب ما وتدناه

برهوف والقرارية،

وأيضا ما حيك افيأة ال بدأف ت ي باييقرة وكأن را لييقرة
س ر لة ،مررن امرريأة كانررت تسررتح أن تكيررف يرردي ا،
امرريأة تكيررف سرراةي ا ،ال ألن ررا

رريف

سررب أن الصرري مررات! بررل

ألن ا تعلا أن الصي ميآة يعكس ما فوق الساة !.
رريا ررو ااعررالم الري

ري لنررا وةرد أفسرد العرراا مرن ثرري

ال لمرراف األوىل حتررى الصر وافرريأة برردأف تتحرريك ،لرريل برردأ
ي ي رريا ااعرالم ،واسرتةف العراا براألخالق ،و ريف رريه
مررن العرراناف والتقاليررد وليسررت مررن األخررالق .لرريل برردأ العقررل
اانسان يتوس حتى يستقبل تل األورام .وان ريوا إىل العراا!
إن أمييكررا ور ر العرراا احلرري بواسرراة ااعررالم برردأف تترري أو
جتي بأخالق علر ااعرالم ترواص افقلري !! أرأيرتا كيرف يصرل
اانسرران إىل ميحلررةن!؛ أال إنرره ااعررالم ،إعا ررربء ررري ااعررالم
بأخالةرررره ،رباررررت معرررره األمررررا ،وإعا ارتقررررى ررررريا ااعررررالم
بأخالةرره ،ارتقررت معرره األمررا .وصرردةون  :ال كررن أن تسررقء
أمة ،إال واا إعالم خاإلب!.
ريا

ال واحد .ولكن

ااعالم أيضا يوتد الفرن ،الفرن
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رو العبراتة افعلقرة علرى نكران كرل مرن يلبسر ا ي رن

نفسره

أنه يدخل إىل عقول الناس! .ورريه العبراتة بُرينة سرياة إعا لبسر ا
سر ت ،وبُرينة منمقرة عيلرة إعا أخريرا عاةرل .ولكرن ررل حنررن
ي ب الاقاةة وافلكةن!

رريا ااعرالم الري رأينراه اآلن،

يصررررن مررررن احلقرررره أمررررها! ومررررن الاقاةررررة ملكررررة! .أِنرررراس ال
لكرررون

رؤوسر ر ا علرررا وال معيفرررة يرررأتون إلينرررا عرررل رررريا

ا ررال ،فرراعان! ألن البيرري بابيعررت ا مفتونررون بعمليررة ال ررور
وحب الي ية ،ا

را الير ية ،ورر احلقيقرة رغبرة األتسران!.

ريه األتسان ال عي نا عن إهباع ا! عي نا أن نقول لليسد
ةررف! .ررريا اهسررد رررو مقرري للررنفس! .وبر الررنفس والعقررل فرريق
ف نال عقل ه ا ،ل النفس ويقونرا ،ثي تكرون عبردة
لررره ،يأميررررا برررالعي  ،وين اررررا عرررن ااررروى ،و رررف ب رررا عرررن
الي واف .ورنال عقل اهحل! تي يه النفس! فيكون عبردا
اررا! تأخرريه إىل مارب ررا حتررى إعا ةضررت منرره ولرريا ،ةيفترره
غيابرررة ترررب الير ر واف! ،يلتقاررره هررريالين ا األربعرررة :ال لررروم،
واه رررول ،والعيرررول ،والكفرررور ،فتبيعررره

سررروق الير ر واف

بررقمن كررس نرارررا معرردوناف! .علينررا أن حنص ر ررريا العقررل،
علرر افعيرر ة ،علرر السرررفينة لنرررا

ثررري أررررو مرررتاللا مرررن

الي واف .إعا ا حنيك ريا العقل الي رو هي الردين ررر ف رو
مررن هرريو الرردين رررر وال نيررن فررن لرريس لرره عقررل ،ولرريل هُرري
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الرردين بالعقررل ،بررأن يكررون رررو األول ةبررل كررل ه ر ت ،فرراهلل
سررربحانه وتعررراىل ال يسرررأل مرررن لررريس لررره عقرررل .لررريل علينرررا أن
نكررون أمنررات

كلمررة نالق ررا إن كنررت كاتبررا أو هرراعيا أو

مررييعا رررر أنررا ال أعرري افرريي إال أنرره يعيررد الكررالم

عافنررا رررر

ولكررن رنال ر مررن رررو يسررمى صررحف  ،عل ر الصررحف الرري
يكتررب رسرراإلل ،علرر الناةررد الرري ين رري إىل ا تمرر بن ررية
افصح الي يقيا اعوتاتا

النراس ،ال جيلرس علرى لاولتره

وعنررده إضرراتة ويكتررب مررا يييررد النرراس لهضررى النرراس! النرراس
نرمررررات؛ الكاتررررب احلررررق الرررري يعرررري أن اهلل سيسررررأله يرررروم
احلساب عن كل كلمة يقواا وسريتحمل رريا؛ يقرف ويكترب
مررا يييررده

سرربيل إصررال النرراس يقرريا اعوتررا النرراس بكررل

ترريأة ،ويقررول كلمررة احلررق أو رروف نون ررا .ال جتامررل أحرردا،
ستحاسررب لوحرردك ،ستُسررأل عمررا تقررول

كررل ه ر ت! ،مرراعا

فعلتن! .ااعالم

مصي! اسألوا أنفسكا! مصي ال كانرت

مصرردرا للققافررة

األرث ،أصرربحت تتسررول مررن كررل غيباإل ررا

أن يأتوا ليعاورا! السرينما افصريية تبردأ وكلر ا يتمناقرون أن
الواحد من ا را لباريس ووتد أحدا يستقبله يصفق له رنراك،
يررا أخ ر يعرري ررريا مررا تقولرره األم إفييقيررا تقررول :فلررتعاي يررا
سيد رر تعي الفينس رر من فيا خه لقمرة لقانعرة ومُعر ى،
فرراعا ررريا ااعررالم الرري اجترره بكتابرره وأنباإلرره وهررعياإله ،إىل
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اس ضررات األوروبرري ن! كررانوا رعرراة أغنررام إىل القررين ا ررامس
عيي ،وكنا أرةى من ا ،ولردينا احلكمرة وحنرن نتقمرل خلرف
محهنررا ،فمررا الرري ترريىن! .رنال ر كترراب يكتبررون وهررعيات
رومانسيون ال يتحردلون إال عرن تسرد افريأة! ،أماترت احلكمرة
عقول العيبن! .ريا رو خاي ااعالم غه افدروس! ااعرالم
الي ال يتحدا بالعقرل! حير يتمناقرون فيره بالققافرة .الققافرة
ال ال تلد فكريا رر لقافرة عراةي ،ال كرن تنرتو فكريا .ال
تررريى وتسرررم وتتبرر كاامعرررة! برررل ترررانل فيمرررا تررريى وتسرررم ،
ليكررون لرر الرريأ ا رراص فيرر  ،وتولررد الفِكرري مررن خررالل
اهرردل فيمررا ترريى وتسررم  ،ال جتررانل ةارونررا! بررل تررانل رارونررا
لتعلا ،ألنه من جيانل ةارونا ريا معاند ،أما من جيانل رارونرا
ف ريا مررتعلا يييرد أن يعرري  .وال تقرل لر  :كيرف أةرريأ بقلررا اهلل
ألعرري ن اسررألوا :مررا ر ر ةصررة اليرريية ب ر اهرري والقمرريةن
سأةول كالما ةد يكون غييبا عليكا ،يسألي بعا الناس
ورا

ملرون هر اناف عليرا ،يقولرون :مراعا تييرد مرين أن أةرف

أمرام اليررييةن رررر ةلرت وةررد ةااررا إمررام مسريد رررر رررل تييرردن أن
أصحى الصرب وان ري إىل اليرمسن ةلرت :ال ،يرا أخر اليرمس
حيررة اهلل علررى ةرروم إبررياريا ،منرري أن تيرريق حتررى تغرريب فإن ررا
تكتررب ةصررة فررن لرره

ر وبصرري وةلررب يقرريأ مررا يرريى ويسررم .

وةصررة اليرريية مررن اهرري إىل القمررية تكتب ررا

أغصرران ا
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أوراة ررا لتقررول ل ر  :أي ررا اانسرران ،ورررل أم ر ال ر تصررن ل ر
الدوات افي وتض فيه بعا السركاكي؛ لتستسريغهن! ،أليسرت
ريه الييية ال

و كل ريه الفيتاميناف افوترونة آألرف،

وبرررات ،وتررريا ،ونال لرررو أنر ر ع لرررت رررريه الفيتامينررراف ،ررررل
تستسرريغ ان! إن لعم ررا س ر ت ،لرريل ررريه اليرريية ال ر وض ر
أحرن علير مرن أمر  ،وضر لر الردوات
اهلل ل في را الردوات ُّ
بيتقالررة!

تفاحررة!

البسياةن! أال نقيأ

عنررب! .أال نقرريأ ررريه األهرريات

مرروصة!

أنفسنان! اةيأوا فقرء

ةصرة حيراتكا

من ا يو :
اةيأ بنفس إن أرنف تبصيا
أضيق احليف رب أوله
أحسن التقويا أبد خلقه
لا رنننررررراه ليبلرررررغ أرعلررررررره
ال أريررد أن أليررل

ررريا افوضررو  .ةصر عررن ااعررالم :رررل

لرردينا إعررالم يتحرردا عررن أمننرران! مورولنرران! ميتعيتنرران! مالِنرران!
ريا افال اف را ،حنرن أمرة أةويرات ،ا نُةلرق صرناعا ،مرن رحلرة
اليررتات والصرريف ،واهلل يقررول لنررا أنررتا جتررار ،افررال بأيررديكا
ورو ةيامكا! ،إن صنتا رريا افرال وا تسريفوا فيره ،فرإنكا
ستكونون أةويات فيه! .وصدةون  :لو أننا

دلنا عن ريا افرال
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أكقرري ممررا نتحرردا عررن أننررا سنصررن مررن اابررية إىل الصرراروخ!
ريا ريات لن نصن ال إبرية وال صراروخا ،وإ را أخيتنرا الفرال
من وان النيل ،تل األرث ال تيك را فيعرون تنراف وعيرون
وكنرروص ومقررام كررييا ،ان رريوا إلرري ا :يسررتورنون القم ر مررن
أمييكررا ومررن روسرريا!؛ والسرربب رررو إعررالم فاسررد ،ا يوصررل
للنفس افصيية القوة احلقيقية ،أو

السونان ،ور أن رنراك

مصررانر ،حنررن صرا وحنررن جتررار ،حنررن لسررنا صررنا  .علينررا أن
نوصررل ررريه اليسررالة عررل ااعررالم ،لنقررول حنررن أمررة ةويررة ،ال
تيربعوننا لعنرا

الرياف ،الردراما العيبيرة

ري العيبر كأنره

عنيررد ضررعيف ،إمررا أربررل ص الرردراما اليررامية هرروارب اليتررال
تاارن ورارا احلرييا! وا لريو رُبرل يارارنون ورات حرييا! ،أيرن
ااعرررالم القرررو كالررري كررران يقدمررره األمييكررران ويضرررعون
آسرروبي مرران خيررال ن! ليةررلوك فقررء أن األمييك ر ال يرردخل
مكررران إال وييتفر ر بررره ويكرررون ررررو األةررروى .م رررا تررردا رررريا
ااعررالم ،م مررة ترردا ررريه األهرريات الر حنررن نسررت

ب ررا عنررد

الغيب ورا يصنعون من ا رتااا.
أما حنن ،فنحن نقدم امريأة علرى حافرة السرييي تتحردا عرن
رومانسية خاوية! من أوارا إىل آخيررا! مرن عرام 1927م وحترى
اآلن والسينما العيبية أو الدراما العيبية تقدم صرابونياف كلر ا
ميرراكل صوا ولررالق وحررييا! أكقررري مررن أن تقرردم لنررا ةيمرررة
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افال ،ةيمة األمن ،ةيمة افوروا ،وميتعيتنرا الردين .ال كرن
أل ألمررة أن تعرريل مررن نون ميتعيررة؛ ألن ررا مصرردر السررعانة،
ورر ر الررريكن اليابر ر

سرررعانة البيررري :الصرررحة ،والكرررد،

والتميير ر  ،وافيتعيرررة .ان ررريوا إىل اليررريوعي ! كرررانوا بررردون
ميتعيررررة ،و لكررررون القرررروة وافررررال ،وال أوسرر ر مررررن اال رررران
السوفي !؛ ولكن حينما ريموا! ورريم هرياان ا
لار

ناخلر ا!؛

لس الدوما على الكريمل ! وان ردف اليريوعية و ولرت

روسررريا إىل نولرررة ضرررعيفة تعررريل

ح رررهة اال ررران األوروبر ر

نررون علي ررا أن يي ر ون من ررا الغرراص أو الررب ول! ورررا ر ر اآلن
تتعلررى

ررد
سرروريا ،لعلرر ا تقبررت بعررا ةوت ررا علررى ضِررعا ت ُّ

علي ا بيوت ا بعد أن عي ف أن تكون نولة ةوية.
إخروت  ،ااعررالم تر ت مررن كينونررة البيري

تانررب الرردين،

النقد؛ ألنه منل للنقد ،والنقد من أساس الكينوناف وال توترد

عقيرردة برردون نقررد ،ةررال تعرراىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ [األنبيررررات ،]٨7 :ةررررال اهلل تعرررراىل:

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [رررررررون :مررررررن
اآليررة  ،]47توآمرران ال ينفصررالن ،جيررب أن يكررون لرردينا ناةررد
حقيقرررر يتحررررردا عرررررن ااعرررررالم بصرررررياحة ،ال يأكرررررل علرررررى
مواإلرردافنتي ويبرردأ يكتررب

صررحيفته افني ريتاف الكرربهة

آالعمرررل الفالنرر ! وررررو عمرررل سرررةيف ال يسرررتحق مرررن العقرررالت
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افيرراردة .ررريا ترر ت فقررء بسرريء مررن ا لررل
أ دا عن ااعرالم

العراا ،حترى أمييكرا حلق را! تصروروا

يررأت صررحف مررن أسر اليا آروبرريف مررينوخ
إىل بيياانيررررا ،لررررا

ااعررالم .أنررا

Rupert Murdoch

ولونرررره إىل أمييكررررا ،لييرر ر

ةنررررواف

ويتحول ااعالم األمييك إىل إعالم مسر وعير اانترا مرن
عرررام مثررران إىل اآلن كلررره إنترررا أمييكر ر  .فكمرررا أفسررردوا
مناقة الييق األوسء والص واانرد ،بردأوا يسرتةدمون رريا
السررال

فررا محرراس األمررييكي عررن أنفسر ا! حتررى يررأت

الوةت الي تيتك فيه أمييكرا مرن فسران إعالم را مبمرقل
يأتون من أس اليا وكنردا غيبرات يردخلون وبأ رات أمييكيرة،
ويقررردمون أعمررراالً احلقيقرررة ال تسرررتحق وال تتسررراوى مرر أعمرررال
األربعينرراف وا مسرريناف وال السررتيناف ،حينمررا كرران ااعررالم
األمييك يتحدا عن ةروة األمييكر مرن آغر و الفضرات إىل
آالبررراف مررران

Batman

إىل آالسررروبي مررران

Superman

الر ر ال

نيارا إال أن ا خيافة! لكن ا تعي هياا! .كانوا يقدمون األمرن
وافرروروا وافيتعيرررة وافررال مرررن خررالل أعمرررااا .لكرررن اآلن
ااعالم لألسف! علينرا أن نصرحوا ةلريالً عنرد ميراردة األهريات
ونقيأ

روامل األهيات.

هركيا لكررا ،رريا مررا أرنف أن أ ردا فيرره عرن ااعررالم،
وكررل مررن لديرره سررؤال أو احتيررا خفيررف ،فأنررا صرردر رحررب

38

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

وأحب من جيانلي أكقي ممن ياألأ رأسره ويسرم ويسركت.
هكيا لكا.
 آافقدم الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هر ركيا لر ر  ،رررريه صرررفحة أوىل مرررن رررريا اللقرررات ،بررردأف
بررااعالم وسرريكون

ررال ل خرروة رررر إن هررات اهلل رررر

افكتوبة أو التعليقراف واألسرالة افباهرية

األسررالة

حين را .رنراك عردة

صررفحاف نييرردك تتحرردا عن ررا ،لعل ر تتحرردا عررن ه ر ت مررن
صِررباك

البررداإل أو

عنير ة وتلحق ررا بالقصرريدة الر

عنررا

عن ا ةبل ةليل.
 آاماضي األستاع /عل ااويييي:
أنا ولدف

البداإل ،

بيت كان والرد حيفيرا ،رغرا أنره

يقرريأ ويكتررب ألنرره كرران يررأت  ،ووالررد صرراحب سررفي ،وا
يرر ك ررريه افملكررة مررن غااررا إىل غيب ررا حتررى اسررتقي بعررد
األربع  .وكان إمام مسيد

فر ة مرن الفر اف .لرا بعرد علر

ترراته األسررتاع رررر اهلل ييمحرره رررر افيحرروم محررد القاض ر  ،وةالرره:
نبغاك مدرسا ،أول ما فتحت مدرسة البداإل

آأم تلعة  ،ةرال

له :ال ،واهلل ،أنا توا اه يت بعهين وليس لد وةت ،سرأعتي
بصغاررا ألنراس! .ووالرد ال يردر مرا القصرة ،كران ي رن أنره
سررييلس يياةررب أو هررياا مرن ررريا ،ف ك ررا ،والرربعهين واحررد
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مررن ا باعرره وواحررد مرراف .و ررل حيفيررا رررر رمحرره اهلل رررر وعيررنا
بالبررداإل  ،عيررت معرره كرران نعررا الناص ر ونعررا افعلررا .وكرران
أيضا هاعيا ولكنه هاعي ريات ،ليل كانوا يبتعدون عنره،
لررره ريبرررة مرررن لسرررانه ،فكررران صررراحب هرررعي وصررراحب وصرررف
نةيق ،رر رمحه اهلل رر ،كان معلما ،وكان ةارإلا للقيآن وكران
يعررري

القررريآن أهررريات كرررقهة .علمررري ررررر رمحررره اهلل ررررر رررريا

الكتررراب منررري أن كررران عمررري سرررب سرررنواف ،أنرس القررريآن
نراسرررة مرررن رررريا الوةرررت واحلمرررد هلل ،علمررري كيرررف أنرس
القيآن ،حتى إنه علمي ما الفيق ب أصحاب الك ف والريين
ةالوا أرنا اهلل ت ية.
لا بعد عل نرست افتوسء
سنت  ،ا أرغب

مع رد افعلمر

عنير ة فردة

التعلريا حقيقرةً وا أكرن أحرب أن أكرون

معلمرررا ،ال أنر ررررل رررريه ورالرررة أم ال .ورتعرررت للبرررداإل معر ر
الي انة االبتداإلية لبعا االبتداإلية أخيت ا من عنير ة يروم كنرت
سررراكنا عنرررد عمر ر أخرررت أبررر كانرررت سررراكنة

عنير ر ة.

فيتعررت للبررداإل  ،تصروًر هةصررا ييررتغل حيفيررا تاركًررا مع ررده
افعلمر ر االبترررداإل  ،تيكتررره وأنرررا بالقانيرررة علرررى فكرررية ،مرررا
عيبي نحي واعلولق برالنحو ،كران مردرس يردرس لنرا النحرو
والفعررل اليبرراع  ،فرريربت للبررداإل وتلسررت ف ر ة أهررتغل عنررد
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فال  ،والياتب عيية ريال بالير ي ،هر ت بسريء ،فقرء الري
يي  ،عيية ريال أرا ه ت إن ما تكون تتسول باليار .
وفرررا صرررار عمررري سررربعة عيررري سرررنة ،هرررعيف احلقيقرررة أن
وتررررون بالقييررررة وأنررررا لويررررل القامررررة! ،الصم أخرررري  ،وعربررررت
لليياث م راع آونيت  ،أخريف أربعر ريراالً سرلفًا مرن راعر
نكان وكتب ا عل وموتون اهلل يريكيه برا ه وجير اه خرها
ما ةصي واهلل ،نفعت من ا عيية ريال ولالل ريال وضرعت ا
تي  .أنا لبعا فّا عربت إىل اليياث ا أعرب عبقرا ،برل كران
عم باليياث ساكنا ،فلما أتيت وليةت الباب

ي ل تاره

ةررال :عوال هرردوا وراحرروا! ،أووه ررراحل وش بنسررو ن! وسرربعة
عيي سنة ،ةال  :تفضل وش عنردكن ةلرت :واهلل أنرا ترا أنور
هرغل ،ةرال :واهلل ،مرا هرات اهلل علريكا آالقصرمان هرربابكا
ييتغلون ،هو عند رالولد ما ييرتغل ترالس ب ريا! ،الوليرد
ريا صيف أنا ورو أصدةات فيما بعد.
مررن بكررية رحررت لليمرري اليرري عبرردالع ي اهمرري رررر اهلل
يررريكيه برررا ه وييمحررره إن كررران متررروفى ررررر ،ةرررالوا مكتبررره
بالباحات وأنخل وأةدم الي انة االبتداإلية ،وللر لر وةرال تر
و يفررةن مررا عنررد و يفررة عنررد عامررل ،ةلررت لرره عامررل عامررل.
وأعرب فصن البيبس ررر عاران ورةرة ررر وأرو للمصرن  ،كران
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على السيارة حضيم  ،ةال متى تبدأن ةلت له احل  ،ةال برس
تيى اليومية

سب نصرف ا ،ةلرت ال يرا رترال تكيمرون معر ،

واليومية كانت ستة ريال!.
وأهررتغل مع ررا هر يا ،كنررت سرراكنا برردكان بيررار سررليا
نكرران آهررينكو  .ةلررت لنفسرر يررا ولررد أة روم الصررب وأترر ت
الساعة أربعرة! كريا مرا رروب لعرب! تنر ل صرندوق مرن السريارة
للبقالرررة مقرررل مرررا يفعلررره اآلن العمرررال العررراني ! .اف رررا يررروم بقر ر
كررن يرروم علررى ن ايررة الي ر ي ،تيررت عصرريية و ررت وأغلقررت
الرردكان ،وصمرران األمرري بررافعيو ! مررا رررو بلعررب مقررل ررراحل !
ررت أغلقررت الرردكان وصررالة العصرري ه رةيف عن ررا هرروية .مررا
نريررت إال ا ي ر ران تاررق البرراب ييفعررون البرراب الل ر برريه وإال،
يييلون ااياة ،ااياة بيار سرليا عنرد بيرت واحرد يقولره عنره
افالق ررر اهلل ييمحه ررر كان متلعا به لل ياة ،ويصكون علينرا
بغيفررة ونقعررد العصرري وافغرريب والعيررات،

سرربونا صررلينان! مررا

صلينا ،أنا واهلل أصل اهلل جير يكا خرها ،لكرن أرره تيتر
اليوم تعبان ت العصي وريا الي حصل.
للعونررا وتلسررنا بعررد صررالة العيررات ،مسرركوا معنررا انيررة
ومعنررا واحررد حيرراص مررن افدينررة ا رره مح ر ة ،وعاررورا كررا
عصا وللعورا ،ويوم تات جيلدن ةلرت مرا جتلردن  ،أنرا أصرالً
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مرررا صرررليت افغررريب وال صرررليت العيرررات حرررات يي رنرررا ،أنرررتا
حييص على الصالةن! ةال واهلل خصيا مب ! ةلت إ خصريا
مرررب  ،مرررا تررريكتي أصرررل افغررريب وال العيرررات وتييرررد احلر ر
جتلرردن علررى صررالة العصررين! .ةررال :أنررت اسرركت بررس ،واحرد
ةال :رالباّا بيكريب ةرال :ال ال الوليرد أنرا عارفره رررر مرن أررل
اليس اهلل ييمحه ررر ةال ال ،أنا عارفره يصرل  ،ونفريف من را مرا
عةررت العصرريان .ررريا ،يعرري ويررن أرو ن! اهمرري مرران برررياي
اسرررتلمت راتر ر وصرررار معر ر احلرر مارررة وسرررتون ريرررال ،وأرو
ميكر الترردريب اف رري ،وأةرردم هر انات  .ةررالوا واهلل ،مررا فيره
إال ةسا احلدانة واللحامة احل  ،الك يبات واألةسرام األخريى
مآلنة ،ةلت لره :خرالص ،حردانة وحلرام حردانة وحلرام ،وأنخرل
القسررا ررريا ،ومررن كفيلر ن! النقير ! رررو الرري تاررت لرره ،ةررال
اث ل عن واحد يعيف عيان أوة ل  ،ف و العمردة ،ةلرت
يرررا ابرررن احلرررالل حررراول أنرررا ريتيررال ،وكررران معر ر مخسرررة أريرررل
وأضع ا بيده ،وخرتا ،وأرو بعرد ،كفالرة يعري تريى مرا ريرب
س لة! لكن من األول الناس بسريا  .وأنخرل ميكر التردريب
اف رري لرررا أ رري  ،وأرو للقصررريا فيحررا معرر هرر انت  ،ةررريأ
الوالرررد ،فقرررال علرر  :تبغرررى تيضررريين! ةلرررت إ  ،ةرررال أعاررري
ه انت
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أحا ررا ب ررا النررار ةلررت ليررهن! ةررال يررا وليررد  ،ررريا حلررام ،مررا
تصل عميك أربع سنة إال وعيون ت حرد يقرونك برالاييق،
ةلت له ال أنا ألبس واة  ،ةال ال أنا عارف أنت م مرل واهلل مرا
بتلبس هياا ،إعا بديت صيف

ا ا فوق رأس وتبدأ تلحا.

رنررا نسرريت ر ريا ،وعربررت ألواصررل افتوسررء منرراصل ،أخرريف
األوىل متوسء باليياث ولان متوسء ،ورحت البداإل كملرت
الكفاتة ،لا رتعت نخلت افع د افلك  ،أنرا مرا كنرت نراو
أجته أصالً صناع  ،كنت أريد أنور لر و يفرة وأواصرل علرى
القررانو منرراصل ،لكررن يرروم نخلررت افع ررد افلكرر مرر هررباب
كررانوا راحرروا مقرردم وةررالوا يوتررد ةسررا آرانيررو وتليف يررون ،
عيبتي الكلمة ع ! رانيرو وتليف يرون! وأسريل بافع رد .افع رد
كرران منالررق احلقيقررة ،وكرران فيرره األسررتاع حامررد مابقرران
وأخرروه

مررون ،ةرراموا بافع ررد خرره ةيررام وكرران فيرره مسرريحا

وكان فيه أنياة كقهة ،مما هي الواحد .وفرا

يترت مرن

افع ررد ،كانرررت احلقيقررة تأخرررينا وصارة الرردفا  ،وكرررل هرررو
وصارة الررردفا ألن رررا تر ر تونير ر اهنررروب ورررريا بعيرررد ،مرررار
ثالترر بالييررراث .وأنرررا أعكررري اختبرررار االةتصررران سرررنة لالقرررة
كنررت أمسر الكترراب وأهررق وأرمر  ،ةررال صميلر سرراكن أنررا
معرره بالييرراث عبررداهلل تررابي احلمررون ررررر اهلل يرريكيه بررا ه ررررر
تررياك ترر تسررقء! ةلررت لرره :مرران بسررقا  ،وأعرررب الختبررار
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االةتصرران كررل مررا

ررء توابررا أحررء هررةاًا! وأرسررب وأعيررد

نورا لانيررا! .لبعررا إعا كنررت تيسررب مررا تأخرريك وصارة الرردفا ؛
رررريه مرررن احليرررل الر ر فكّرررتي ورحرررت لررروصارة ااعرررالم .وصارة
ررب العمررل ب ررا ،ب ررا تسررييالف،

ااعررالم بااعاعررة ،وااعاعررة

وب ا يعي ما يسمى عب اليباب ،تقدر

رء موسريقى وتقردر

ء صوتا ،ورراللامو يعري تلقرى نفسر فيره ،ويالر ا ر
التسررررييالف الصرررروتية علررر ااررررويييي مررررن أول مررررا كنررررا
حنسرربه ،أوه عرران ااعاعررة

تل ر األول أيررام أم حرردجيان كن را

بسرريا  .لررا إنرره لررد وره رة أهررتغل في ررا ،ه رو النيررا مررن
األول عنررد ورهررة ،وأهررتغل باهمعيررة ععيررة الققافررة والفنررون
وأهرررتغل بااعاعرررة واهرر كت مبسررري نررران اارررالل ،أرترررو ال
ي علون إن كان فيه نصرياوية ،لكرن أنرا واهلل ،مرا أهري أنرا
أةول :إلل يلعب أحسن أهريعه ،ألنر أحرب الكرورة فرن يلعرب
أحسن ،أهارد كورة ،لكن أنرا مرا لكري اسرا وال أهري
فانيلة .سوينا أول مسيحية به ا

را آافيرعوع  ،يعييبيرت وري

احلفررل آسررعد الفرريي ؛ فأعاانررا مسلس رالً بررالتليف يون ،كرران
األباال إلل فيه آ مد الاويان ،وعبدالع ي احلمان كرانوا
را

ألمييكا ،صيف أنا و مد العل  ،يقول

مرد العلر

رر اهلل ييمحه رر لو رؤالت ما سافيوا كان ما جييبنرا رريا ررر يعري
سررررعد الفرررريي رررررر اهلل يرررريمح ا أععرر ر تُوفرررروا .ورنررررا برررردأف
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االناالةررة .لررا تررات افسرري  ،وبرردأنا نيررتغل برره ،وكرران الواحررد
متل ف أنه ييتغل أ هرياا! .لكرن فرا رحرت ألمييكرا ونرسرت
ااعرررالم ،أنرررا ةعررردف مثانيرررة سرررنواف ب وليرررون أنرس ااعرررالم،
وأنرس األنب ،وأ ررردا :كيرررف جالرررب ررررااعالمن كيرررف
الواحررد يقرريأ ااعررالم الرررآEditorial

لألهرريات ررريهن .وفررا رتعررت

إىل رنررا بعررد التةرري  ،وبرردأف أهررارد مرراعا جيرري  ،عي ر ف أن
أتقبرل؛ لرريل أبعردف يررد  ،وعير ف أةبررل هةصرا يررتكلا عررن
صوا ولالق وميراكل عاإلليرة! وأنرا رنراك أعري أن افيراكل
العاإلليررة وال ر وا ررريه مررا تُعرريث إال الصررب للحررييا ،يسررمون ا
الصرررابونياف .فوتررردف أن عير ر أعمالنرررا العيبيرررة صرررابونياف!
كل ر ا

آSoap Oprah

ال تصررل أن تُعرريث لليتررال

افسررات،

ليل ابتعدف .وفا رتعت إىل بلد  ،اهتغلت باألمن العام سربعة
عيرري عامررا ،حاولررت في ررا بقرردر اامكرران أن أخرردم بإيصررال
الن ام عل وارء ،ورريا افةارء كتبتره وةلرت فرديي األمرن
العررام ررريا رررو ،تتعرراون وصارة التعلرريا ووصارة ااعررالم وواألمررن
العررررام علررررى وضررر مررررا يُسررررمى بافتتررررا افرررردارس ،بررررأن ينقررررل
التليف يررون علررى اارروات افتتررا مدرسررة

ضرري األمررن العررام يعلررا

اليباب الصغهين على آالدًبياب على السيارة واألنواف،
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..........................
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
أسالت ا عند أبا عبرداهلل ،ولريل يالرب الربعا هرياا مرن
هعي احلكمة الي ن مته ،وةد أهريف ةبرل ةليرل إىل ةصريدة
تيتبء بالبداإل  ،فلعل أن تُتحفنا بي ت من عل .
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
ررريا مررن هررعي اليلررات ،ورر مررن اليررعي اليررع ،

مقدمررة

البداإل ةيية تسمى آاليبيبية ريه القيية كانت تعرو باليترال
والنسرررات الررريين كرررانوا يُحيرررون األرث ويتحيكرررون وينالقرررون
واررا

ررريا ترراري  .لررا ،سرربحان اهلل الع رريا! مرراتوا وانقيضرروا

وا يبقرررى إال مقرررلة! .و يررروم مرررن األيرررام كنرررت ةانمرررا مرررن
الواليررراف افتحررردة ل يرررارة أرلر ر بالبرررداإل  ،حترررى إنر ر مسرررتعه
السرريارة مررن واحررد مررن أصررحاب مررن الييرراث ورا ر علي ررا،
لكن فا ةدمت من عنرد

ارة بنر ين ،كانرت افقرلة يفصرل ا

خررء األسررفلت اليإليسر عررن القييررة ،فليسررت متباعرردة .فوةفررت
أن ي

انب افقلة ،ترداررا ةصره ،فوةفرت أتأمرل النصرايل،

والنصايل ةرد مسرحت القبرور وحوارا األهريار اليمر  ،فرأن ي
وأةول يا سبحان اهلل! كرا كانرت رريه القييرة حيرة لرا انتقلرت
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إىل ةييررة الصررمتن! .ةلررت كررل النرراس ،رررؤالت النرراس ،البررد أن
أض اا هياا أو لوحة هعيية تُبين من را.
لا بديت أعدُّ سكان ا اليإليسي .
وسالمتكا .وريا من اليعي اليع ألن نانرا ما أةولره إال
لي ر ت ،ورررو س ر ل احلقيقررة وتسررتايعه النرراس ،ألن ر لررو ةلررت
كالم رريه القصريدة باللغرة العيبيرة كانرت سرتكون تارحرة،
لكن ا س لة ومتيُّ بسالسة ،لكن يف م ا احلكيا.
ررريا بالنسرربة للي رعي اليررع  ،وررريا احلقيقررة مررا اةتصرريف
علي رررا ةصررراإلد باليرررعي اليرررع الررري ةلتررره .البررراة باللغرررة
الفصررحى ،وأنررا أميررل للسرران العرريب افسررتعيبة ،لسرران مكررة،
لسان القيآن ،رو أةريب األهريات للف را ،والري يييرد أن يعري
الفررريق بر ر لسررران العررريب العاربرررة والعررريب افسرررتعيبة ،فليقررريأ
المرريئ القرريس وليقرريأ ل ر ره بررن أبرر سُررلمى؛ إعا ةرريأف هررعي
امرريئ القرريس

تررا إىل واحررد مفصررالف اللغررة يف م ر ويررل

يقرررول! .وإعا ةررريأف هرررعي صرررره برررن أبر ر سُرررلمى ،جترررده رابعرررة
ابتداإل يف مه! وريا الفيق ب اللسان .
أنررا

رردلت كررقها عررن اليومانسررية وسأضرريب لكررا مررقالً

كقها ،ومن ا من يستدل بالياعي كعب بن صرره حينمرا ترات
للرررن عليررره الصرررالة والسرررالم وكسررراه الرررلنة لليرررعي .كلر ر ا
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يقولررون لر حتررى إن رنالر رتررل مررن الرردكاتية

علررا الرردين

وتاتن بالكتاب وةال ل  :يا أخ ما ب على اليومانسية رر
تررر ر ت مرررررن الررررررعالفة ةلرررررت :ال ،رنررررراك فررررريق بررر ر العالفرررررة
واليومانسرية ،العالفرة هررأن عقلر لبيعر يولررد معنرا ،ولكررن
الغيي ة رغبة تسدية تسمى اليومانسية أ الليلة احلمريات ،أمرا
العالفة

آEmotion

ور

تلف .ليل حينما تات ريا الياعي

الرري أخاررأ علررى اليسررول 

كررالم ةالرره مررن ةبررل ،ترراته

ليقول له هياا ،فبدأ بوصف الدنيا ،لا إن الناس أخريورا علرى
أنه يتغ ل ،يستحيل أن يكرون نر رريه األمرة يسرتم إىل رترل
يتغ ل باميأة وب يه األوصا ال وصف ،ولكن ا كلر ا مرن
العريب افسررتعيبة يعيفررون مررا معنرى البالغررة
فيق

الوصررف .رنالر

البالغة ،رو يصف الدنيا ،لريل بردأرا :بررآبانت سرعان

فقلررب اليرروم متبررول لررا يسررتاين

وصررف ررريه الرردنيا وأن ررا

غرريورة ،ومررا إىل علر حتررى إنرره وصررف ا بقولرره :عير ات مرردبية،
مدر ويل يقولن مقبلة ،إ ا يصرف ا ب ريا ،ألن را فعرالً الردنيا
إعا أنبيف تلحق ا وإعا أةبلت تأت إلي ا تستكيف ا .لا

ردا

عررن الناةررة ال ر رحلررت ب رريه الرردنيا ،ولرريس أنل علررى األول إال
وصررف الناةررة تل ر التوبررة ال ر ناإلمررا

مررل الرردنيا والررينوب،

الدنيا افغيية ،حب الي واف مرن النسرات ،والبرن  ،والقنراله،
إ ررا تلر التوبررة ويصيرفي الناةررة ووصررف ا بوصررف نةيررق .حتررى إن
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القرريان ي لررق مررن فرروق تلرردرا ،كمررا جتررب التوبررة الررينوب مررن
أواا إىل آخيرا ،ليل وصف ا .لا بدأ د اليسول ؛ لريل
كسررراه الرررلنة ،فرررال تنةررردعوا بررراففيناف ةبرررل أن تغوصررروا
معنررررى البالغررررة .وبالغررررة العرررريب افسررررتعيبة تعايرر ر أهرررريات،
وارتعوا ،من نرس القيآنن أنا ا أةيأ كتابا مني عييين عرام
غه القيآن نرسته نراسة ،فف القيآن علرا وتِبيران لكرل هر ت
لكل ه ت! ا يقرل للردين برل لكرل هر ت ،ولكنره

ترا إىل

رتررل .نراسررة القرريآن لتعرري مررن خررالل ررريا الكترراب الع رريا
كيررف تسررتاي  ،ولكررن اف مرره بلسررانه ،وان رريوا إليرره حينمررا

يقررررول ﭽﯖ ﯗ ﯘﭼ [افرررردلي ،]4 :ال يعرررري القيرررراب الرررري
تلبسرره! ،وإ ررا بيترر ! ،القرروب رررو البيررت ،أ ال يرردخل بيترر

ميرريك ،فررإن افرريأة إعا فسرردف فسررد البيررت وإن كرران القرريا
نبيرا ،وإعا صررلحت صرل البيررت وإن كران القرريا فيعونرا .لرريل
نف ررا مررا معنررى ولياب ر فا رري وإعا أرنف أن تعيف ررا فررارت إىل
سررورة نررو  ،ةررال تعرراىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯮ ﭼ [نررررررو  ،]7 :أ نخلرررررروا

بيوت ا ،ويقرول تعراىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮟ ﭼ
[البقرررية ،]221 :ويقرررول اهلل

سرررورة يوسرررف ﭽﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [يوسرررررف ،]4 :وفسررررري احللرررررا برررررأن
اليمس ر األم مصدر العقيدة .فأنا لست مسرؤوالً عرن عقيردة
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أبنررراإل  ،أنرررا مسرررؤوالً أن أخترررار األم الر ر تيبررر أبنررراإل علرررى
العقيدة ،ف

مصدر العقيدة ،فرإعا صرلحت صرل البيرت ،وإعا

فسردف فسرد البيرت ،فراخ صوتتر أن تكرون صراحلة ،وةررل:
اللرر ا وفقرري المرريأة صرراحلة حليلررة تيبررى أبنرراإل علررى الرردين.
كانرررت األم ررراف جتلرررس علرررى

ررري الولرررد حترررى

يتررره إىل

افسرريد! ال تنت رري أبرروه س ر يررده يأخرريه إىل افسرريد ،وإ ررا
رر ر الر ر توة ررره وتقرررول :ةرررا خرررا اهلل ،ررررل رررريه األم ررراف
موتررونة بيننرران! أمررا أننررا

ينررا بررااعالم الرري يقررول :تعبرران،

البار س يان خله ينام! .ل عمة تات ولدرا من تدة له سرنة مرا
هافته ،وفا تات بالليل ونام عربرت لتوة ره لصرالة الفيري ،فمرا
ةررام! واهلل ،إن ررا لالعررة إىل مسرريد البررداإل تقررول الكررافي
برري  ،ألن ررا عنرردرا والت وبرريات ،ررريه ر ر احلقيقررة ،وتوت رد
ناإلما عند األم ،فال أحد يقول :أنا أسرياي علرى أبنراإل ! ال ،لرن
جتلس

ت سدرة السلاان ،تنرو من را عصراك لتكريه ابنر

على أن يكون مؤمنا ،بل اخ صوتة صاحلة ،وهكيا لكا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا ألب عبرداهلل ،ورنتنرا الكرقه مرن األسرالة ،إن هرات
اهلل سنقيأ علي من ا ،لكن نييد ةصيدة فصحى.
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 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
فيررره ةصررريدة أهرررغلتي احلقيقرررة ،ورررر األوىل الر ر أحرررب
وأهرركي اهلل أن ررردان ألن أصررل إىل ررريه القصرريدة ،أال ورر
آالقلررا األ ررى  .والقلررا األ ررى رررو ةلررا ا لررق ،مررن الرريرة إىل
ا ية ،ومن البيرة إىل اليريية ،ومرن الفرهوس إىل احلروف .ال
تف مون خاأ :آإ ا ر ةريآن خلقره اهلل وةرال لنرا اةريأوه وررو
فررريث ،وأنرر ل اهلل كتابرررا نقررريأه وررررو نليرررل

القررريآن الررري

خلِ رقي ،ررريا نافلررة وررريا فرريث ستُسررأل يرروم القيامررة عررن ررريا
ُ

القرررررررررررررررريآن ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﭼ [ااسرريات ،]36 :اةرريأ بقلررا اهلل ،لتعرري اهلل عررن علررا،

فررإن األنبيررات ال يعيفون ر

اهلل ،وإ ررا يقولررون ل ر مرراعا يييررد

اهلل منرر  ،أمررا معيفرررة اهلل ،فقررد تعرررل اهلل لرر األنواف الرر

تعيف رررررررررررررررررا ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯦﭼ [لقمان ،]25 :كل ا يعيفون اهلل ،ليل اتت ردف

أن

أبُررين للنرراس مصرردر العلررا احلقيقر الرري اكتيررف ررريا العلررا
الي نعييه اآلن مرن علروم التكنولوتيرا وغهررا كلر ا تراتف
من أِمي كانوا يقيأون بقلا اهلل! .فالي اكتيف اميك ا
يكن

السوربون وال

اكسفورن ،بل كان ثارا يقيأ ةروة

البةررار ،عل ر السرري الرري أونعرره اهلل ،عيررنا آال السررن
األرث ،ا يررررأف إال ررررريا اليتررررل ليكتيررررف أن ةرررروة البةررررار
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تسرررتاي أن تيفر ر الغارررات ،لرررا بعرررد علر ر حررريك األرث معررره
بالسياراف بفضل اهلل ،وريا سي أونعه اهلل

ا لرق علينرا أن

نقيأه .كيل اليين اكتيفوا العلوم ا يكونوا
وا

اهامعاف

ملرروا هر انة الرردكتوراه ،بررل كررانوا يقرريأون بقلررا اهلل،

تل السدرة الع يمة ال تعلر ا اهلل مصردرا فعيفتره ،نسرمي ا
السدرة ،وأةول

مالع ا:

يا سدرة احلقف واألحقرررررا خاوية
تيو ب اليي ما لرررا تريوه اليمرررا
ور ةصيدة لويلرة لكن را رسرالة أنرا حبيرت أةوارا للنراس،
من ال يقيأ بقلا اهلل لن يصل للعلا

ه ت.

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت ر اك اهلل خررها أبررا عبررداهلل ،لررد ةيابررة عيرريين سررؤال،
سأضاي لدمو الكقه من ا ،وألبدأ بأسرالة ااعرالم ،لعلر أن
تاف من ا ما هات وترد مرا تيرات .رريا السرؤال يقرول :يُقرال
إن ااعالم وتاف ررر نتحدا عن االختاا ررر فمرن افةتارفن
واآلخي يسأل :رل يوتد إعرالم برديل فوات رة ااعرالم افعاصرين
ولررران يقرررول :كيرررف كرررن التفييرررق بر ر ااعرررالم الصرررانق
والكراعب

رل رريه ال رريو السراإلدةن والقالر يقرول :فرراعا

يتأخي إعالمنا العيب ويتقدم إعالم الغهن والعاهي بعرد القالر
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جي ت ويسأل عن إحدى القنرواف الفضراإلية كرن مقرل :ا رد
واليسرررالةن وسرررؤال أيضرررا يررريتبء برررااعالم يسرررأل :ررررل رنررراك
عالةة هةصية م الدكتور سليمان القنيان وةد خاث جتارب
ااعالم سابقًا خصوصا وررو مرن نفرس بلردكن ،فلعلر خافرت
هياا من ريا االختاا الي عكيناه.
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
أوالً ،ااعالم مُةتارف ،لكنره لريس ب ريا االختارا الري
يررقي يديرره وراه! إ ررا أِخِ ريي ااعررالم باليرركل ،نعررا باليرركل!
الناس حتى افيي الي ال يتييأ أن يال إعا كان كرده حبرة،
لررريلن! ألننرررا أِخِرررينا باليررركل ،وسرررياي رررريا اليررركل علرررى
العقل ،أنا ال ي مي اليكل يا أخ ما ي مري إعا كران عنرد
حبررة ،أصرربحنا نتقرردم فيرره .وةررد

رردلت

مقار

اليوتيرروب

عن اليكل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سؤال أب عبداهلل ،يقول :رل ل ةصاإلد باللغرة االلي يرة
أو مرررن العيبيرررة إىل االلي يرررةن ومرررا رأيررر بقصررراإلد اليررراعي
افصرري ريررام اه ر وناصرري الفياعنررةن ومررا حكايررة اهررن
ةصاإلد بعا اليعياتن
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 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
أوالً ،أنررا نررانرا مررا أةرريأ لليررعيات ،أمررا الفياعنررة ف ررو كمررا
يتحرردا ،يتحرردا ليعرريل بيررعيه ،رنال ر اصررايان احلكمررة
حينمرررا يقوارررا احلكررريا ،كمرررا رنالر ر مفتونرررون افترررن .
ولكرررن ان ررريوا رررروامل رررريا اليترررل ،تصررروروا أن رنالرر
حكيما ل مال الدنيا ،لا بعد عل معه صحفة ييحي في را
علررررى األبررررواب ،اةرررريأوا ررررروامل اليرررراعي ةبررررل أن تقرررريؤوا
للياعي .أما اللغة االلي ية فدرست األنب وأستاي صياغته،
لكن رل منكا يأعن ل أن أةول ةصيدة بااللي ن
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
نعا مالوب ريا ،ومع ا احلاضيين جييدون االلي ية.
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
صين ،ريه ةصيدة من مسيحية كتبت ا ا
& Three Hyenas

ا :آ

UncleSam

وأةصد  Uncle Samاألمرييكي  ،والضربا

القاللرررة ررررا األوروبررري  :آبيياانيرررا ،وتررريل فينسرررا احلرررية،
وأفانيا  .رؤالت القاللة يتكالبون على أمييكا! ليفتتوررا كمرا
فتتروا اال ران السروفي  ،لرا بعررد علر يبحقرون ارا عرن مررأوى،
ويلتفترون إىل مناقرة ومصرانر الااةررة ثييرة كاملرة

مناقررة

الييق األوسء و إفييقيا .لريل ال جترد لألمرييكي مولرأ
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ةررردم

إفييقيرررا وال

مناقرررة اليررريق األوسرررء ،مولرررأ ةررردم

اةتصان نعا ،أما العسكي  ،ف ا جييون ا ،ليل أةول:
آ يورن ةصيدة لويلة بااللي ية
رريا ررو افردخل فسرريحية

آUncle Sam & Three Hyenas

لكررن حينمررا يتحرردا الضرربا القاللررة عررن ةصررة ات ررام بررأن ررريا
الغييررب رررومهوس ،ف ررو يقررول :واحررد أنررا ةيأت ررا

الكترراب،

وواحد يقول أنا ةال ل افدرس ،والقال يقول ةال ل بالكلية
ةيأت ا ،ف و يقول:
آيورن ةصيدة بااللي ية .
تيعت ررا :اةرريأ ،تررانل فيمررا تقرريأ ،أو تاعررا عيفررات تأكررل
لرريالً ون ررارا ،باررن ال ييررب كفررارا ،ف ريا ونم ال جرري لبنررا،
تحررل

مررل أسررفارا ،لررا بعررد علر تنت ر إىل وةوفرره ووصرروله

حتى مسكوه

الن ايرة ليقتلروه ،فيقرول أنرا لسرت

Uncle Sam

ولست رومهوس ،من أنتان يقول أنا:
آهعي باللغة االلي ية .
أم مررييا

آThe Mary Mother

آهعي باللغة االلي ية
يقول :آهعي باللغة االلي ية .

يبتعرردون يص رلّبون فيقولرروا:
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رررريا مرررا يييرررده األوروبيرررون مرررن الواليررراف افتحررردة مرررن عرررام
1960م يييررررردون أن ينقررررريوا الررررردوالر األمييكررررر بالفضرررررات
ا رررارت ويقيةعرررون إعالميرررا ،ووضرررعوا هررريكة ناسرررا كرررل
العلمررررات العررررامل ب ررررا رنررررون وعرررريب مررررن نول الكومنولرر ر
وأسر ال وكنررد  ،يقرردمون نراسرراف خنفيررارية! .نعررا ،غر وا
سرررررا القمررررري لكرررررن كبررررروا مليررررراراف الررررردوالراف
األوروبررررري  ،امررررريك إلليررر ر

يررررروب

والوةرررررون فينسررر ر واليررررريل

آالعررواصل أفانيررة .وركرريا األمييكرران صرريفوا نم ةلررب ا علررى
ررريه الرريحالف للفضررات وهرروف ا ررراحل ي ر يغ ر ون افي ر
اون فيره ميكبرة واهلل يعر  Uncle Samعلرى نفر الردرارا
هيروب االلير اففلسر الريين مرا وراررا وال ةريش ،يعييررون
على احليل ،ومستةدم فينسا كلب حياسة يعمل ا األعمال
القيرة ،وتيل فينسا احلرية الري بنتره بيياانيرا ألنرات احلريب
العافية القانية ،وانبسات فا نخل رتلي باريس؛ ألنه ةضرى علرى
القورة الفينسية احلقيقية ،واستبدلت به اهيل ،رريا اهريل
رو الي أفسد األرث لصا
الفقهة .الداتة تأكل باحليلة.

الليااني  ،ليل ريه اه يية
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
آخرري سررؤال ،معنررا مخررس نةرراإلق بررإعن اهلل و ررتا ،السررؤال
يقول :ت ي

بعا افقال نون ال

الي ر  ،وت رة ن ريك

ريا األمي ،ولعله باختصارن
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
رررو لررين ،أخرري النرراس مررن عمليررة الن رري إىل اليرركل ،ال
تن ررري إىل هررركل  ،ان ررري إىل مرررا أةرررول ،أصررربحنا باليررركل
جيلررس واحررد ّلررء عمرريه سرربع سررنة هرركله مررن أرو مررا
يكون وحرالق ومحري و ير ويرتكلا بيةرة ،و صرل آتير ال
خررور

تالسررة عبرره

دلرره ب رريه افواضرري ويتمار

عمليررة

اختيار :كيف افريأةن! ونصره افريأةن! وكلره مرا ير ين ري إىل
افرررريأة! ين رررري إىل ةررررا افرررريأة! .لرررريل أنررررا أحررررارب الن رررري إىل
اليكل ،وأةول :ويل ألمة رأس مااا ما جي من احلقرل ال مرا
يصررنعه العقررل ،حنررن نييررد أن حنرريك ررريا العقررل ،ال نن رري إىل
األهكال ،ليل

ريف بفانيلرة وبسرالة وعنرد النرار وأ ردا

م النار وأناةي ا ولقد ةال اهلل تعراىل عرن النرار :ﭽ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [الواةعررة ]71 :ور ر صررفحة بيضررات ،الرري مررا

يقيأ رريه اآليراف ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [الواةعرة]6٨ :

ريه اآليراف:

سرورة الواةعرة ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [الواةعرة:

58

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 ]5٨ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [الواةعرررررررررة ]71 :ﭽ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﭼ [الواةعررررة ]63 :كررررل واحرررردة مررررن ررررريه اآليرررراف
وراترررا علررا وتنبارر لررو سرررألت ا ،لرريل أنررا أخالررب العقرررل ال
أخالب اليكل ،وسبحان اهلل الع يا! مرن نرس القريآن أِوتِر ي
احلكمة:
من ييتل القيآن يؤتى حكمة  ...ال يؤت ا كتاب أرل القلقلة
تيكوا كتاب اهلل خلف

وررا  ...وسعوا بأم كتراب ا ال

أم له...
ررريا ت ر ت مررن ةصررة اهِنيررة ،أمررا أنررا فيررعيات اهررن والرريين
يتحدلون عن اهن ،فأنا أؤمن بأن اانسان فيه تِنيته الداخليرة
ال يعيف ررا ،رررل تعرري مررا نفسر ن ررريا مررا جيررن عنر وجيررن
عي أنرا ،فأنرا ال أعلرا حترى مرا نفسر  ،لريل أنرت بالنسربة
ل نفس تِنة ،وأنت بالنسبة ل نفس تِنرة ال يعملر ا إال اهلل،
يقرررول اهلل تعررراىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮬ ﭼ
رردلوا عن ررا ،لرريل
[افاإلرردة ،]116 :ررريه ر ر اهِنيررة ال ر
ا تام أةول:
سألتي تِنية يوما عن إعالم عو أةالم ممدوة...
فأتبت بايبة ةلب :أحيسُونةن...
ةالت بل عاكية مفقونة...
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وأماناف موؤنة...
وستُسأل تل افوؤنة...
تُعاى

عا تُعاى بصيا...

واا ةلب ينبا كلا يسق لينا...
ي بايا
ا يقيأ

األرث...

ةلا اهلل األ ى...

أن ملوك األرث تلبس صينت ا...
من هينقة

ي من نونة...

هكيا لكا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
عنررد سررؤال أخرره أليحرره علررى أبرر عبررداهلل يقررول :إنرر
أمت إىل أن القيآن ولوق وأيضا أهيف إىل أنه مُن ل ررر ورريه
إضافة من عند رررر بينمرا تعلمنرا أن القريآن كرالم اهلل ،فلعلر
تُيلّ .
 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
أوالً ،بسا اهلل اليمحن اليحيا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

60

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭻﭼ [آل
عميان 1 :رر  ]4يا إخوت  ،ريه كتاب من ل على الن
واألنبيات بالوح ولكن ا لق ،ريا كتاب با لق كيف
تقيأ الييية ،وحيكة الييية ،وما في ا ،وتقيأ

القمي

آياف هلل ،ريا ةيآن خلقه اهلل وفيضه علي  ،وليس فقء
القيآن رو ما أِن ل ،ريا من ل وريا نافلة ،وريا خلقه اهلل
وةال ل اةيأ ،وةال للن

األم ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

[العلق 1 :رر  ]4وريا القلا رو ةلا ا لق ما أمي اهلل به حينما
ةال للقلا اكتب فكتب ،ريا ا لق الي أمامنا سنُسأل عنه
يوم القيامة ،لن تعاى ريا السم والبصي والفؤان الي جيانل
فيما ييى ويسم وستييب ه انة النحلة يوم القيامة حينما
تي د على ريا الي أِعا السم والبصي ،وتقول رب إن
علما ل وعلما فن حول وا يقيأ ريا الي أِعا السم
والبصي! .سنُسأل عن ريا الكتاب الع يا ،ولكن ريا
الكتاب افن ل نليل

الكتاب ﭽﯭ ﯮﭼ [اليعد :من

اآلية ]41 :ﭽﮂ ﮃﭼ [اليوم :من اآلية ]٩ :يعي

دا

اهلل سبحانه وتعاىل وحض على القياتة بالقيآن الي خلقه
من القيآن الي أن له ريا وريا العلا بين ما من ال يقيأ بقلا
اهلل لن يعي

العلا ،إعا أرنف أن تعي

القيآن ،فحاول أن
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تقيأ ،وستعي
أرنف أن

أن اهلل سبحانه وتعاىل ي دي إىل افعيفة إعا

اور رب  ،ما ر خِلّة إبياريا م اهللن رو أنه

كان يقيأ ويسأل وجيانل فيما ييى ويسم ليعي

اهلل عن

علا ،تُسمى صحف إبياريا وأ ي ا مدرسة األنبيات اليين
كانوا رعاة أغنام ا يكونوا علمات بل كانوا رعاة أغنام
ةيأوا بقلا اهلل فكانت اا ا ِلّة م اهلل يناةيون فأن ل
علي ا الوح  .ال يأت ريا العلا فقء من أن تقيأ القيآن من

الغال إىل الغال ﭽ ﭑﭼ وأنت لو سألت ما معنى ﭽ ﭑ ﭼ
تقول ل اهلل أعلا مبيانه ،اهلل أعلا مبيانه
كله ،ولكنه ةال ل

اةيأ

خلق الكون

ريا ا لق ،يقيؤونه من

الغال إىل الغال  ،وأةول:
عي

من أمة ةد

عت أن

القيآن هياا عيبا

أيقنت إعي اصه اهن وةد أِعيِ اهن به ريبا
ةيأوه يتغنون به بإمام يتغنى ليبا
ونسوا أنه معي ة كعصى موسى به ضيبا
ضيب البحي فياتا سبالً ومن الصةي سُالل عيبا
أكتاب خي الاون له كيف ال يُةيِ لينا ل بان!
ررريا القرريآن فيرره حكمررة وعلررا فررن يرردرس القرريآن يقررول اهلل
للررن

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [اف مررل ]4 :ورتلرره وفِر أرتالرره،
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فًرا

فر القريآن كالري يعري كيرف

ريك

رررريه السررريارة أو تلر ر اآللرررة ويفك رررا ةاعرررا ةاعرررا ليدرسر ر ا

وتعيف ررررررررررا أرترررررررررراالً ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﰀﭼ [الفيةررررررران ]3 :يقرررررررول اهلل ﭽﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [الفيةرران ،]32 :ر ُّري علررى ررريه اآليررة
ونعي أنه علة واحدة ال يقبت بالفؤان إ ا

ترا إىل نراسرة،

ال متضرر حرررديقا للبةرررار لرررا جتلرررس أسررربوعا تبحرر وتررردةق
وجتلررس وتر ك القرريآن ،ال ،اصرري نراسررت علررى القرريآن ،ا

تُكلررف بدراسررة األحانيرر  ،بررل كِلِّفررت بررر ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ [اف مررررل :مررررن اآليررررة  ،]4اصرررري الليررررل واتلررررس علررررى
القرريآن ،اهررعل نررارا رانإلررة؛ لترريكيك تل ر النررار ،فقررد وتررد
علي ا موسى ردى ،لتعي أن ريا القيآن ال

تا إىل مفسري،

يقول اهلل ﭽﯡﭼ [النور :مرن اآليرة  ]35ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [النررور :مررن اآليررة  ،] 35فررن أران أن يرريكي
جيلس ،وييتل القيآن ،ليل رناك فيق ب القيآن الي خلقره
اهلل والقرريآن الرري أن لرره اهلل ،أنررا حاهررا هلل أن أنع ر أن ررريا
الكتاب الري بر أيردينا ولروق ،وإ را ررو كرالم اهلل منر ل

عرر ر مررررن أم الكترررراب ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [القيامررة 17 :رررر  ]19أ أن

القريآن يُفسًري القريآن ،وسررييد مرن نرس القريآن أن كرل هر ت
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موتررون فيرره ،وهرركيا لكررا ،فررال أحررد يررت مي بررأن معتر ل،
وناإلما عندنا ةوالب ،ةد يكون رنال سوت ف را لكرن رنالر
ةيآن فيضه اهلل علينا ورنال ةيآن نافلرة ،بر القريآن يوترد
العلا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
تر اك اهلل خررها أبررا عبررداهلل ،ووفقنررا وإيرراك للحررق وأبعرردنا
عن البالل ،أسأل اهلل سربحانه وتعراىل أن يبرارك لنرا عيعرا
أعمالنا وأعمارنا وأنفسنا وأرلينا وأموالنرا وسراإلي أحوالنرا ،وأن
ييينا احلق حقًا وييصةنا اتباعه وأن ييينا البالرل برالالً وييصةنرا
اتتنابه ،وأن

ف نا وأرلنا وبالننا ور بالن أوالننا برإعن اهلل

تعرراىل مررن كررل سرروت ومكرريوه ،وأن يُع ر احلررق وأرلرره وييف ر
كررل مكرران إنرره ولرر علرر والقررانر

ال لررا عررن اف لرروم

عليرره ،هرركيا لضرريوفنا الكرريام عيعررا ،واليرركي مكررير
ألب عبداهلل الي أ فنا

ريه الليلة افباركة.

 آاماضي  :األستاع /عل ااويييي:
أوالً ،بسا اهلل اليمحن اليحيا ،ةبل أن تتحيكوا ،أةول
احلمد هلل الي أورلنا ريا الولن واخت له لنا حينما كان
صحيات ةاحلة ،حيفتي أعقاب آباإلنا خلف اابل واألغنام ،لا را
ر النعا تأت إلينا

ريا الولن اآلمن .علينا أن نيكي اهلل
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على ريه النعا وحنم ريا الولن ونكون ت ت من حف
افال ،فأنا أةول ليس اللص الي يسيق البنوك ،وإ ا اللص
الي ال يورا لبنيه أةل ما ييا عن أبيه ،يقول اهلل سبحانه
وتعاىل

سورة البقية :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮒﭼ [البقية ]266 :إن اليرية حينما ييلون من أبي ا
ماالً ال يُنمونه ،را ااعصار الي

يق افال ،فعلينا أن نصون

افال ،ورو ةيامنا كما ةال اهلل ةياما للناس.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
تر اك اهلل خرها ،ولعررل أبر عبررداهلل كمررا عكينررا بصرريانة
افررال ،عكينررا أيضررا بصرريانة الررولن الرري نسررأل اهلل سرربحانه
وتعرراىل أن نورلرره ألبناإلنررا سررافًا آمنررا

نعررا اهلل ييفررل .ولرريل

أِعكّي نفس وإخوان ناإلمرا أن رريه األمانرة الر بر أيردينا ال
ص تيلنا بل رو ألتيال ةانمرة نسرأل اهلل سربحانه وتعراىل أن
ف نا وبالننا ويردف عرن افسرلم كرل هري وبرالت وحيراكا
اهلل عيعا.

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

صور من الندوة:

65

66

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

مناذج من التغطية الصحفية للندوة:

موة تواصل االلك ون  30 ،عو احلية  1436رر 13 ،أكتوبي
2015م.

صحيفة البالن ،السبت 4

يم 1437رر العدن.21374 :

67

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

ندوة
*

تجديد مدرسة السلف

 السرية الذاتية للمحاضر:
سعادة الدكتور /أمحد بـن عثمـا
التوجيري.
 مرررررن مواليرررررد مدينرررررة تررررردة عرررررام1952م.
 نرس مياحررررررل التعلرررررريا افتوسررررررءوالقررررانو

مررردارس نار التوحيررررد

بالااإلف.
 حصررل عررام 1974م علررى نرتررة البكررالوريوساللغة االلي ية والتاري مرن كليرة ال بيرة

ررال

امعرة الييراث

آافل سعون حاليا .

* أةيمررت مسررات اهمعررة غررية صررفي 1437رررر افوافررق  13نرروفمل 2015م،
ةدم ا سعانة الدكتور أمحرد برن عقمران التروجيي  ،عضرو سرابق مبيلرس
اليررورى ومررديي من مررة العدالررة الدوليررة ومنترردى السررالم العرراف  ،وأناررررا
سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .

68

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 -حصرررل عرررام 1979م علرررى نرترررة افررررراتسته

اللسرررانياف

الن ييررة مررن تامعررة "أورجيررون  "Oregonبالواليرراف افتحرردة
األمييكية.
 -حصل عام 1983م على نرتة الردكتوراه

رال فلسرفة

ال بيرررة مرررن تامعرررة "أورجيرررون  "Oregonبالواليررراف افتحررردة
األمييكية.
 -التحق بعد التةي بكلية ال بية

امعة افل سرعون وعمرل

أستاعا مسراعدا لرا رإليسرا لقسرا ال بيرة لرا عميردا للكليرة
من عام 1986م إىل عام 1992م.
 ع عضوا -عمررررل عضرررروا

لس اليورى لدورت متتابعت .
لررررس أمنررررات النرررردوة العافيررررة لليررررباب

ااسالم .
 -عمرررل مستيرررارا علمير را

ميكر ر افلر ر فيصرررل للبحررروا

والدراساف ااسالمية.
 -عمل عضوا

لس أمنات الوكالة ااسالمية ل غالة.

 عمرل مردييا فكترب هريكة "وايرت آنرد كريس "caseاألمييكية للمحاماة

مدينة اليياث.

& White
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 -يعمرررل

الوةرررت احلرررال مررردييا عامر را فكترررب التررروجيي

للمحاماة واالستياراف القضاإلية.
 ييأس من مة العدالة الدوليرة ومنتردى السرالم العراف ورمراأوروبا.

من متان غه رثيت
له ثوا ونراساف من ا:
 -احلييررررة العلميررررة

ااسررررالم والغرررريب ،نراسررررة لألصررررول

الفلسررررفية للحييررررة العلميررررة

ااسررررالم والفكرررري الغيبرر ر

الللال آأليوحة نكتوراه .
 حنو جتديد أصيل للفكي ااسالم افعاصي. فقه االختال وافستقبل ااسالم . -ال بيررة ااسررالمية وأليرررا

موات ررة االسررتعمار

إفييقيا.
 -حنو فقه رهيد لألمي بافعيو والن

عن افنكي.

 -الييعية السياسية ب األمي بافعيو وا يو .

غررال
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 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا ونبينرا
وحبيبنررا

مررد ،وعلررى آلرره وصررحبه ومررن اسر بسررنته وارترردى

ب ديررره إىل يررروم الررردين ،اللرر ا أورننرررا حوضررره ،وال تفتنًررا بعرررده
واحيينا

صميته يا ح يا ةيوم.

ريه الليلة افباركة ،نستضيف علما من أعرالم الفكري،
وعلمررا مررن أعررالم اليررعي ،وأكرران

 ،و ررام  ،وكررقه مررن

األوصا ال يصعب حصيرا لدى ضيفنا ايه الليلة ،أال وررو
األستاع الدكتور أمحد بن عقمان التوجيي ،

موضرو هريق

لرره في ره بررا  ،وأت ريكي أن م رن أه ر ي مررن رلررى هرري السررلف
بالننررا افيحرروم اليرري عبرردالع ي بررن برراص رررر رمحررة اهلل عليرره رررر
الرردكتور أمحررد ،كنررت ألررال

ميليترره و بعررا ةصرراإلده

ال ألقارا ب يد اليي رر رمحة اهلل عليه رر.
"جتديد مدرسة السلف" ،رو عنوان لقاإلنا ايا اليوم ،أسرأل
اهلل رررر سرربحانه وتع راىل رررر أن

ف نررا وبلرردانا وأرلنررا واألمررة مررن

كررررل سرررروت ومكرررريوه ،وأن جيعررررل أعمالنررررا خالصررررة لوت رررره
الكررييا ،وأعتررير عررن تقررديا افوعررد افعترران ارريه النرردوة ارريه
الليلررة؛ ألننررا كرردنا أن نفقررد ضرريفنا لررو أصرريرنا علررى السرربت
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القرررانم ،فأصررريرنا علرررى الضررريف ولررريس علرررى اليررروم ،ولر ريل
ملونررا

ررريه الليلررة ،ولعررل ررريا أيضررا خفررف عنررا األعرردان

الكرربهة افتوةعررة فيمررا لررو كانررت يرروم السرربت افعترران .بفضررل
اهلل ،افنترردى ررررر كمررا تعيفررون ررررر ررريه رر السررنة التاسررعة وةررد
صرردر عنرره حتررى اآلن سرربعة أت ر ات ،لكررل سررنة حصرران ،كررل
سررنة رررر إن هررات اهلل رررر .سررتوص رديررة لكامررل ا مررو لضرريوفنا
اررريه الليلرررة ،تكرررون

ن ايرررة اماضرررية ،ورررريه أول النسر ر

وصلت خالل األيام القليلة افاضية.
ضيفنا الكييا رو :الردكتور أمحرد برن عقمران التروجيي ،
مررن مواليررد مدينررة ترردة ،سررنة ألررف وتسررعماإلة والنرران ومخسررون
للرررر يية .نرس افياحرررررل افتوسررررراة والقرررررانو

نار التوحيرررررد

بالارراإلف ،وحصررل علررى نرتررة البكررالوريوس
االلي ية والتراري مرن كليرة ال بيرة
افاتسته

ررال اللغررة

امعرة افلر سرعون ،لرا

اللسانياف الن ييرة مرن تامعرة "أورجيرون "Oregon

بالواليرراف افتحرردة األمييكيررة ،وكرريل الرردكتوراه

ررال

فلسفة ال بية من تامعرة "أورجيرون  "Oregonبالواليراف افتحردة.
والتحررق بعررد عل ر بكليررة ال بيررة

امعررة افل ر سررعون ،فعمررل

أستاعا لرا رإليسرا لقسرا ال بيرة ،لرا عميردا لكليرة ال بيرة فردة
ست سنواف .لا عُين بعد عل عضوا
متتررابعت  ،كمررا عمررل عضرروا

لس اليورى نورتر
لررس أمنررات النرردوة العافيررة
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لليررباب ااسرالم  ،ومستيررارا علميررا

ميكر افلر فيصررل
لررررس أمنررررات

للبحرررروا والدراسرررراف ااسررررالمية ،وعضرررروا

الوكالة ااسالمية ل غالة ،ومدييا فكتب هيكة "وايت آند
كيس  "White & caseاألمييكية للمحاماة
ويعمررررل

مدينة اليياث،

الوةررررت احلررررال مرررردييا عامررررا فكتررررب الترررروجيي

للمحاماة واالستياراف القضاإلية ،كمرا يريأس من مرة العدالرة
الدولية ومنتدى السالم العاف ورمرا من متران غره رثيتران
أوروبررا .لرره ثرروا ونراسرراف من ررا آاحلييررة العلميررة

ااسررالم

والغريب  ..نراسرة األصرول الفلسررفية للحييرة العلميرة

ااسررالم

والفكي الغيب الليلال

ور أليوحاف نكتروراه مابوعرة،

وكيل آحنو جتديد أصيل للفكي ااسالم افعاصي وآفقره
االختال وافستقبل ااسالم
موات ة االسرتعمار

وآال بيرة ااسرالمية وأليررا

غرال إفييقيرا وآحنرو فقره رهريد لألمري

بافعيو والن ر عرن افنكري وآاليريعية السياسرية بر األمري
بررافعيو وا رريو  .إضررافة إىل ررريه السررهة العلميررة العاررية،
أعي أن ضيفنا الكييا هاعي ،سيتحفنا

ريه الليلة كمرا

للبت منه بنات على للب بعا ضريوفنا الكريام ،سنسرم منره
رر إن هات اهلل رر بعرا ةصراإلده .وكمرا نعري  ،فرإن عنروان رريا
اللقررات رررو" :جتديررد مدرسررة السررلف" ولررن أتكلررا كررقها ،بررل
سأتيك ا ال ماضرينا لنسرتفيد منره عيعرا ،فمرن و السرلف
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من و عقد وأخالة  ،ومن و

التعامل أيضرا مر النراس ومر

افةالف ،ولن أصيد علرى علر وأتريك ا رال لضريفنا الكرييا،
لكررن ا حرروا لر ةبررل مررا يبرردأ ضرريفنا الكررييا ،أِعكرري بإنرره
يوتررررد نقررررل حرر ر علررررى اارررروات لألت رر ر ة احلديقررررة اهوالررررة،
وستيدونه على موة افنتدى ،وكقه من األخرواف وااخروة
البيوف يتابعون .وليتفضل ضيفنا الكييا.
 احملاضرة:
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
بسررا اهلل الرريمحن الرريحيا ،احلمررد هلل ،والصررالة والسررالم
علررى رسررول اهلل ،ا حرروا ل ر

البرردت أن أِحي ر أخ ر الع ي ر

الرر ردكتور عبرررردالع ي العُمرررري علررررى رعايررررة ررررريا افنترررردى،
وأهرركيه اليرركي اه يررل علررى إكيامر بافيرراركة

ررريا

افسرررات ،وأعترررير إلررريكا ،فأنرررا مرررن لاللرررة أيرررام وأنرررا أصرررار
اانفلررررون ا فتحملرررروا صرررروت و ملرررروا تفافرررره ،وأهرررركيكا
هكيا ت يالً علرى إكيامر باحلضرور ،وأسرأل اهلل عر وترل
أن جيعلنررا م رن الرريين يسررتمعون القررول فيتبعررون أحسررنه .ع ررد
مقل ريا افنتدى ومقل ريا اللقات ةديا ولألسرف اليرديد ،فقرد
هرررغلتي ميررراغل كرررقهة ،وعنررردما نخلرررت رررريه القاعرررة رأيرررت
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وتورا بعض ا ا أره مرن سرنواف وسرنواف ،ف اترت األهريان،
وتيكيف ةول عل بن

مد بن حييق:

عكيف به األحباب إع أنا يافررررررررررر
وإع غررصن لررررردن الفرررررريو وريررق
وإع أنا معيور على اه ل

ااوى

وهأو ارتكاض

النيا عميق

وإع رم تُقنى إىل غه رم رررررررررررررررا
وال أنا مأخوع على لييررررررررررررررررررررررررررق
وال ه ت إال ما أريد وأهت ررررررررررررررر
وال عاإلق من نون عاك يعررررررررررررررررررررروق
فيُ ي خها من صمان مضى بررررررررررره
أخ لوصال الغانياف هقيرررررررررررررررررررررررررق
فإن أنا ا أتبعه افًا وصفرررررررررررررررررية
فما تل إال تفوة وعقرررررررررررررررررررررررررررروق
وإن فات الل و وال رو والصبرررررررررررررا
ومات هؤون بعده فييررررررررررررررررررررررررررررررق
فوتد به كا

عل صفيرررررررريه
وتد من نعت الفؤان حييررررررررررررررررررق
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رحرررررا اهلل تلرررر األيرررررام وأعانررررررا علرررررى اهميرررر بالصرررررحة
والسررعانة ،فررال ه ر ت يررواص وال ه ر ت يعررانل أيررام الصرربا وأيررام
اليررباب .أهررعي ثيررات أن أكررون
أسرراتيت

اضرريا ررريه الليلررة وبعررا

احلضررور ،ولكررن ررريه سررنة احليرراة ،فليتحملررون

ت ارا اهلل خها.
إن مررن ام ر ن وافررؤا ،أن التباسررا هررديدا لرريأ

األصمنررة

افتررأخية علررى مف رروم آالسررلفية وحقيقررة مررن ينتمررون إىل الررن و
آالسررلف  ،وةررد كرران مررن أرررا مررا نررتو عررن ررريا االلتبرراس،
اةر ان مفرريناف آسررلف

وآسررلفية

أعررران كررقه مررن النرراس

بالتيرردن واهمررون واالنغررالق بررل وبررالتاي

بعررا األحيرران.

ولان كان اه ل ثقيقرة السرلفية وأصرواا الفلسرفية والعلميرة
أرا سربب

رريا االلتبراس ،فرإن مرن األسرباب كريل  ،عردم

الت ام فااف من أتبرا السرلفية

األصمنرة افترأخية بأصرول رريه

افدرسة الع يمة ،ووالفت ا فبانإل را ومناري را الر اسرتقيف
علي ررا .ولعررل

ةررول افصررافى عليرره أفضررل الصررالة والسررالم

الرري رواه أبرررو ناوون ~ :آآإن اهلل يبعرر اررريه األمررة علرررى رأس
كرل ماإلرة سرنة مررن جيردن ارا نين ررا استيريافًا نبويرا

ضررو

األمررة افسررلمة مقررل غهرررا مررن األمررا لسررنة التحررول والررتغه وألرري
التقانم على تالت األصول وصحة وةوة التمس ب ا.
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لقد اتفق علمات األمة على أن افقصون بالسلف ررا الصرحابة
والتررابعون وتررابعي ا رضرروان اهلل علرري ا عيعررا ،واسررتدلوا علررى
عل ر مبررا رواه اامامرران البةررار ومسررلا رررر رمح مررا اهلل رررر عررن
عبررداهلل بررن مسررعون  ،عررن الررن  أنرره ةررال :آآخرره النرراس
ةين  ،لا الي يلون ا ،لا الي يلون ا ،لا جير ت أةروام تسربق
هر انة أحرردرا ينرره ،و ينرره هر انته  .كمررا اتفقرروا علررى أن
ن و ريه األتيال القاللة رو الن و ااسالم القويا

االعتقران

والعمررل الرري جيررب أن يكررون القرردوة لكررل مسررلا ،ورررو مررا
أللرررق عليررره آن رررو السرررلف الصرررا

وررررو الرررن و الررري تررردعو

افدرسة السرلفية إىل التمسر بره واالنتمرات إليره .ولعرل مرن نافلرة
القول التأكيد على أن ريا الن و كان ن رو كرل علمرات األمرة
افعتلين على مي العصور ،ومرن أهر يرا أإلمرة افريارب األربعرة
رضرروان اهلل علرري ا عيعررا .فمررا أصررول ررريا الررن ون ومررا معافرره
الكررلى الر مي ترره عررن غررههن وإىل أ مرردى الت مررت افدرسررة
السلفية بعد القيون القاللة األوىل ب ريا الرن ون وكيرف كرن
جتديده

عصينا ريان

إن مرررن امرررال ،أن نرررأت علرررى عيرر أصرررول رررريه افدرسرررة
ومعاف ررا الكررلى

مقرررل ررريه العيالرررة ،ولرريل فسرررأكتف

ملررة مررن تل ر األصررول ،أعيض ر ا عرريث الرردارس ال افعلررا،
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وأةدم ا الستقارة احلوار ال لتقديا ااتاباف ،سراإلالً افروىل عر
وتل أن ي دينا عيعا فا اختلف فيه من احلق.
إن أع ا أصل ةامت عليه مدرسة السلف ،العناية بالتوحيد
وإن اله من لته األوىل

الدين ،ف و أرا وأع ا ما نعى إليه

اليسل والنبيون ،ورو توري عي اليساالف ،ةال اهلل ع

وتل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭼ [األنبيات :اآلية  ]25بل إن السلف رضوان اهلل
علي ا عدوا القيآن كله وحيا عن التوحيد ةبل أ ه ت آخي،
وةد أوض اامام ابن القيا ~ ريا افوةف ،بقوله :آآإن القيآن
إما خل عن اهلل وأ اإله وصفاته وأفعاله وأةواله ،ف و
التوحيد العلم ا ل  ،وإما نعوة إىل عبانته وحده ال هيي
له ،وخل ما يعبد من نونه ف و التوحيد ااران الال  ،وإما
وإل ام بااعته وأميه ون يه ف و حقوق التوحيد

أمي ون

ومكمالته ،وإما خل عن إكيام أرل التوحيد وما فِعل ب ا
الدنيا ،وما يكيم ا به اهلل

اآلخية ف و ت ات توحيده،

وإما خل عن أرل الييك ،وما فِعل ب ا
وما

لبا

العقبى من العياب ،ف و ت ات من خي عن

حكا التوحيد ،فالقيآن كله
وت اإله ،و

الدنيا من النكال
التوحيد ،وحقوةه،

هأن الييك وأرله وت اإل ا  .وةد ع األإلمة

افعتلون من أإلمة مدرسة السلف على مي العصور ب

اا ان
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التصور واليعور وب
أإلمة

التوحيد القول والعمل  ،فكانوا
مفاصاف السلوك

آفاق العلا والعيفان ،ورداة

والوتدان .ومن األصول الكلى فدرسة السلف :اا ان
القابت بأنه ال ميتعية إال للنص الييع ةيآنا وسنة صحيحة
وما بُي علي ما ،فإن ريا من أع ا مقتضياف التوحيد ،فال
سلاان وال لاعة وال عبونية إال هلل وحده ،ةال اامام مال ~:
رأي  ،فكل ما

آآإ ا أنا بيي أخائ وأصيب ،فان يوا

وافق الكتاب والسنة فةيوه ،وكل ما ا يوافق الكتاب
والسنة فاتيكوه  .وةال اامام اليافع ~ :آآأع افسلمون
على أن من استبانت له سنة رسول اهلل ا يكن له أن يدع ا
لقول أحد من الناس  .وةال ابن ح م ~

األحكام :آآإن اللران

ااحكام

أصول

الديانة إ ا رو نص القيآن ،أو

نص كالم صحي النقل مسند إىل الن
من مقدماف صحا من ريين الوت

 أو نتاإلو مأخوعة
 .انت ى كالمه ~ .فال

متحاكا إال لقول اهلل ع وتل وما لبت من ةول رسوله عليه
أفضل الصالة والسالم ،وال ميتعية لعاا م ما علت من لته
إال بقدر الت امه بالنص الييع وموافقته له .والدليل الييع
إما أن يكون ةاع القبوف والداللة ،أو ال يكون
أو كلي ما .وال خال

أن ما كان ةاعيا

وا يعارضه نليل مساوٍ له فال

أحدرما

لبوته وناللته

ال لالتت ان فيه .وأما ما ا
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يين فيه نليل ةاع

لبوته وناللته ال معارث له ،أو ورن فيه

نليل غه ةاع الداللة أو غه ةاع القبوف ،ف و

ل اتت ان

وكقه من مساإلل العقاإلد ومساإلل الفقه ر من ريا النو .
ومن أصول مدرسة السلف :االعتقان اهاصم بأنه ال تعارث ب
النقل الصحي والعقل الصيي  ،كما بيًن عل بتفصيل هي
ااسالم ابن تيميًة ~

كتابه الي ه آآنرت تعارث العقل

والنقل أو موافقة صحي افنقول لصيي افعقول وأنه إعا ورن
أ تعارث ب نقل وعقل ،فالبد أن يكون عل راتعا إما إىل
خلل

صحة النقل أو تأويله ،أو خلل

صواب العقل .ةال

ابن رهد احلفي ~ :آآإنا معيي افسلم نعلا على القا أنه
ال يؤن الن ي اللران إىل والفة ما ورن به اليي  ،فإن
احلق ال يضان احلق ،بل يوافقه ويي د له؛ واحلكمة ر
صاحبة اليييعة واألخت اليضيعة ورما افصاحبتان بالاب ،
وافتحابتان باهوري والغيي ة  .وةال اامام الغ ال ~ :آآإن
ريا التعارث ررر إعا حدا ررر إ ا يكون أليا من آلار الغلو
الوةو

عند

واري النصوص وحدرا ،أو الغلو

وحده ،أما أرل السنة فقد

العقل

ققوا من أنه ال معاندة ب اليي

افنقول واحلق افعقول ،وعيفوا أن من ن وتوب اهمون على
التقليد واتبا ال واري ،ما أتوا به إال من ضعف العقول وةلة
البصاإلي  ،وأن من تغلغلوا

تصي

العقل حتى صانموا به
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ةوال اليي  ،ما أتوا به إال من خب الضماإلي ،فميل أولا
إىل التفييء ،وميل رؤالت إىل اافيا  ،وكالرما بعيد عن
احل م واالحتيا  ،فالعقل م اليي نور على نور  .ومن
أصول مدرسة السلف ،تييي أبواب االتت ان واال ام به .فال
جيوص فن بلغ ميتبة االتت ان أن يقلد غهه من ا ت دين ،وإ ا
جيب عليه أن يبيل وسعه لتحي احلق باتت انه افستقل ،ومن
كان من أرل القدرة على التميي ب أةوال ا ت دين ،وتب
عليه االتت ان للتعي
على أنلة كل

على أةيب االتت اناف إىل احلق بنات

ت د ،بل حتى العام فإنه ماالب باالتت ان

اختيار من يقلد من العلمات وا ت دين .واهمي مأتورون
سوات أصابوا أم أخاأوا ،من أصاب فله أتيان ،ومن أخاأ
فله أتي بإعن اهلل ،ةال اامام أمحد  :آآال تقلدن وال تقلد
مالكًا وال اليافع وال األوصاع وال القور  ،وخي من حي
أخيوا  .وةال ابن ح م ~ :آآالتقليد حيام ،وال

ل ألحد أن

يأخي ةول أحد غه رسول اهلل  بال بيران ،لقوله تعاىل :ﭽ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭼ

األعيا  ،وةال ~ :آآويكف

التقليد أن القاإلل

به مُقيُّون على أنفس ا بالبالل؛ ألن كل

إباال

لاإلفة من احلنفية ،وافالكية ،واليافعية ،مُقية بأن التقليد
ال

ل ،وأإلمت ا القاللة ةد ن وا عن تقليدرا ،لا م عل
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أةيوا

بباالن التقليد ،لا نانوا اهلل به  .وةال ابن القيا ~ :آآال
األصول االعتقانية ،لعدم اندفا احتمال

جيوص التقليد

الضير به ،وليم التقليد ،ولألمي بتحصيل اليق أو اه م غه
افتحقق به ،والن

عن إتبا غه العلم  ،واحل على إتبا

خصوص اللران  .وةال ~ :آآةال أبو عمي ررر يعي ابن عبدالل
ررر :آآأع الناس على أن افقلد ليس معدونا من أرل العلا،
وأن العلا معيفة احلق بدليله .
ومررررن أصررررول مدرسررررة السررررلف ،أنرررره ال إنكررررار
االتت ان ،وليس ألحد أن ن

مسرررراإلل

ت دا أو مقلديه من العمل مبرا

أنى إليه اتت ان ا ت د ،م وتروب التناصر وتبري مرا يُعتقرد
أنررره احلرررق بررراليفق وباألحسرررن مرررن القرررول ،و إلرررار ااخررروة
اا انية .روى أبو نعريا

احلليرة آ 368/6بسرنده عرن اامرام

سررفيان القررور ~ ةولرره :آآإعا رأيررت اليتررل يعمررل العمررل الرري
اختلرررف فيررره ،وأنرررت تررريى غرررهه ،فرررال تن ررره  .وروى ا ايرررب
البغدان :

الفقيه وافتفقه آ 69/2عن سفيان القرور ةولره:

آآمرا اختلرف فيره الفق رات فرال أن رى أحردا مرن إخروان أن يأخرري
برره  .وةررال النرروو

روضررة الاررالب وعمرردة اففررت  :آآلررا إن

العلمات إ ا ينكيون ما أع علرى إنكراره ،أمرا افةتلرف فيره
فال إنكار فيه ،ألن كل

ت د مصريب ،أو افصريب واحرد ال
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نعلمه ،وا ي ل ا ال ب الصحابة والتابع
ينكرري أحررد علررى غررهه  .ونقررل اب رن مفل ر
آ 186/1عن اامام أمحرد 
من اتت د فيما يسوغ فيه خال
أمحررد

الفريو  ،وال
اآلناب اليرريعية

رت عنروان :آآال إنكرار علرى
الفريو

روايررة افرريوص  :ال ينبغر للفقيرره أن

مرا نصره :آآوةرال
مررل النرراس علررى

ميرب وال ييدن علري ا  .و الفتراوى سُرال هري ااسرالم ابرن
تيميًة ،عمن يقلد بعا العلمات

مساإلل االتت ران ف رل ينكري

عليررره أم ي يرررين وكررريل مرررن يعمرررل بأحرررد القرررول ن فأتررراب:
احلمد هلل مساإلل االتت ان من عمل في ا بقول بعا العلمرات ا
ينكرري عليرره وا ُي يرري ،ومررن عمررل بأحررد القررول ا ينكرري
عليه ،وإعا كان

افسألة ةوالن :فإن كان اانسان ي ري لره

رتحرران أحررد القررول عمررل برره ،وإال ةلررد بعررا العلمررات الرريين
يعتمد علي ا

بيان أرت القول  .وةال ابن ةدامة افقدسر ~

وتصي من ا القاصردين آص : 113آآويُير

إنكرار

افنكي أن يكون معلومرا كونره منكريا بغره اتت ران ،فكرل
ما رو

ل االتت ان ،فال حسبة فيه .

ومن أصول مدرسة السرلف ،عردم الرتكفه برالعموم ،وعردم
تكفه افع  ،إال بعد إةامة احلية واكتمال اليياإلء وانتفات
افوان ر  ،ةررال ابررن تيميًررة ~ :آآفمررن عيرروب أرررل البررد تكفرره
بعضررر ا بعضرررا ،ومرررن ممررران أررررل العلرررا أن رررا يُةاِّارررون وال
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يُكفّرريون .وسرربب عل ر أن أحرردرا ةررد ي ررن مررا لرريس بكفرري
كفيا ،وةد يكون كفيا ،ألنه تب لره أنره تكرييب لليسرول
وسررب للةررالق ،واآلخرري ا يتب ريًن لرره عل ر  ،فررال يل ر م إعا كرران
رررريا العررراا ثالررره يكفررري إعا ةالررره أن يكفررري مرررن ا يعلرررا
ثالرره  ،وةررال :آآإنرري مررن أع ررا النرراس ن يررا عررن أن يُنسررب
مع إىل تكفره وتفسريق ومعصرية ،إال إعا عُلرا أنره ةرد ةامرت
عليررره احليرررة اليسرررالية الرر مرررن خالف رررا كررران كرررافيا ترررارة
وفاسقًا أخيى وعاصريا أخريى؛ واريا كنرت أةرول للي ميرة مرن
احللولية والنفاة اليين نفوا أن اهلل تعراىل فروق العريش فرا وةعرت
نت ا :أنا لو وافقتكا كنت كافيا ،ألن أعلا أن ةولكا
كفرري ،وأنررتا عنررد ال تكفرريون ألنكررا ت ررال ،وكرران ررريا
خاابررا لعلمرراإل ا وةضررات ا وهرريوخ ا وأمررياإل ا  ،وةررال ~

الفتررررراوى آ : 381/1آآفل ررررريا كررررران أررررررل العلرررررا والسرررررنة ال
يكفيون من خالف ا ،وإن كران علر افةرالف يكفريرا؛ ألن
الكفي حكا هيع  ،فليس ل نسان أن يعاةب مبقله ،كمرن
كرريب علي ر وصنررى بأرل ر لرريس ل ر أن تكرريب عليرره وت ن ر
بأرله ،ألن الكيب وال نا حريام وحرق هلل ،وكريل الرتكفه
حق هلل ،فال يُكفَّي إال من كفيه اهلل ورسوله  ،وةرال اليري
مررد بررن عبرردالوراب ~« :وأمررا القررول :إننررا نكفرري بررالعموم
فرريل مررن ب ترران األعرردات الرريين يصرردون برره عررن ررريا الرردين،
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ونقررررول سرررربحان ررررريا ب ترررران ع رر ريا آاليسرررراإلل النيديررررة
 . 101/15وةرررال ~ :آآمرررن أ ررري ااسرررالم ،و ننرررا أنررره أترررى
بنرراةا مررن نواةضرره ،ال نُكفرريه بررال ن؛ ألن الرريق ال ييفعرره
ال ررن ،وكرريل ال نُكفرري مررن ال نعرري منرره الكفرري ،بسرربب
نرررراةا عكرررري عنرررره وحنررررن ا نتحققرررره آاليسرررراإلل النيديرررة
 . 2/23وةررال ~ :آآوإعا كنررا ال نكفرري م رن عبدالصررنا الرري
على عبدالقانر والصنا الي على ةرل أمحرد البردو وأمقاامرا
ألتل ت ل ا وعدم مرن ينرب ا ،فكيرف نُكفري مرن ا ييريك
برررراهلل  .آ مررررو مؤلفرررراف اليرررري

مررررد بررررن عبرررردالوراب

[. ]34/3
ومن أصول مدرسة السلف :العدل واانصا م افةالف ،

الت اما بقول اهلل ع وتل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭼ [النسات:

من اآلية  ،]135وةوله ع وتل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [افاإلدة :من اآلية  ،]٨ةال
وكي بن اهيا ~ :آآأرل العلا يكتبون مااا وما علي ا،
وأرل األروات ال يكتبون إال مااا  .وةال ابن تيميًة ~ :آآوم
ريا ،فأرل السُّنًة يستعملون مع ا رر أ افةالف

رر العدل

واانصا  ،وال ي لمون ا؛ فإن ال لا حيام مالقًا كما تقدم،
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بل أرل السُّنًة لكل لاإلفة من رؤالت خه من بعض ا لبعا!
بل را لليافضة خه وأعدل من بعا اليافضة لبعا ،وريا
مما يع فون را به ويقولون أنتا تنصفوننا ما ال ينصف بعضنا
بعضا ،وال ريب أن افسلا العاا العانل أعدل علي ا وعلى
بعض ا من بعا ،وا وار تكفي أرل اهماعة ،وكيل
أكقي افعت لة يكفيون من خالف ا ،وكيل أكقي اليافضة
ومن ا يكفي فإنه يُفسق ،وكيل

أكقي أرل األروات

يبتدعون رأيا ،ويكفيون من خالف ا فيه ،وأرل السُّنًة يتبعون
احلق من رب ا الي تات به اليسول ،وال يكفيون من خالف ا
فيه؛ بل را أعلا باحلق وأرحا با لق كما وصف اهلل به

افسلم بقوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [آل عميان:
 ]110ةال أبورييية :كنتا خه الناس للناس  .انت ى كالمه
~.
ومن أصول مدرسة السلف ،وتروب التةلرق برأخالق ااسرالم
كل هؤون احلياة ،مقتدين

عل بيسواا الكرييا عليره

أفضررل الصررالة والسررالم الرري وصررفه ربرره ومدحرره ،فقررال لرره:

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [القلرررا ،]4 :الررري ةرررال عرررن رسرررالته:
آآإ ا بعقت ألمتا مكرارم األخرالق ةرال اامرام ابرن تيميًرة ~:
آآيرردعون إىل مكررارم األخررالق و اسررن األعمررال ،ويعتقرردون
معنى ةوله :آآأكمل افؤمن إ انا أحسرن ا خلقًرا  ،وينردبون
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إىل أن تصرررل مرررن ةاعرر  ،وتعار ر مرررن حيمرر  ،وتعفرررو عمرررن
لم  ،ويأميون بل الوالدين ،وصلة األرحام ،وحسن اهروار،
وااحسرران إىل اليتررامى وافسرراك وابررن السرربيل ،وين ررون عررن
الفةرري وا ِرريالت والبغ ر واالسررتاالة علررى ا لررق ثررق و بغرره
حررق ،ويررأميون مبعررال األخررالق وين ررون عررن سفاسررف ا  .وةررال
اامام القيل ~ :آآا ِلق تبلة

نو اانسان ،وررا

متفرراوتون ،فمررن غلررب عليرره هر ت من ررا إن كرران
ف و مأمور با اردة فيه حتى يصه

علر

مررونا ،وإال

مونا .

ريا بإعال ،بعرا أصرول مدرسرة السرلف رضر اهلل عرن ا
أعع ر  ،وافتأمررل في ررا جيررد أن ررا جتسرريد عمل ر فررا تررات برره
ااسررررالم ،وأن ررررا

حقيقررررة األمرررري مدرسررررة

ررررارب اهمررررون

واالنغرررالق ،وتُفرررت أبرررواب االتت ررران والتيديرررد ،وأن رررا مدرسرررة
ارب التسارل

الرتكفه ،و ريص علرى عردم إخريا أحرد

من أرل اا ان من افلة ،وأن ا مدرسة للحيية في ا مقام رفي ،
وأن رررا مدرسرررة إنصرررا للمةرررالف وةبرررول للحرررق أنر ر كررران
مصررردره ،وةبرررل كرررل رررريا وبعرررده أن رررا مدرسرررة رمحرررة ورأفرررة
بالناس ،تييد اا ااداية وا ه ،وتكيه اا ا اأ والضالل.
فررإىل أ مرردى التر م افتررأخيون مررن افنتسررب إىل ررريه افدرسررة
ب ررررريه األصرررررولن! وإىل أ مررررردى
ممارست ا وتابيقات ا العمليةن!

ققرررررت رررررريه افبرررررانئ
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إنه يؤسفي القول :إن كقها ممن ينتسربون إىل السرلفية مرن
افعاصررريين مقصررريون تقصرررها كررربها ،سررروات
افدرسررة الرر ينتسرربون إلي ررا ،أو

ف رررا أصرررول

قيررق أصررواا واةعررا

حررة إىل إحيررات ررريه افدرسررة،
حيررات ا .ولرريل فررإن احلاتررة مل ً
وجتديررد مررا انرردرس مررن أصررواا ،وغرري عررن القررول :إن إحيررات
مدرسررة السررلف واتبررا السررلف الصررا  ،ال يكررون بتقليرردرا
التقليرررد احلررري واليررركل  ،وإ رررا باتبرررا مرررن ي ا وااللترر ام
بأصوله ،ةال الينقيا ~

"أضروات البيران" معلقًرا علرى ةرول

اهلل عر ر وترررل :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ [التوبرررة :مرررن اآليرررة

 ]1٠٠آآافقلدون التقليد األعمى ليسروا ممرن اتبعرورا البترة ،برل
رررا أع ررا النرراس والفررة اررا ،وأبعرردرا عررن اتبرراع ا ،فررأتب
الناس فال مقالً :ابن ورب ون ياؤه ممن يعيضرون أةوالره علرى
الكتاب والسنة ،فيأخيون من را مرا وافق مرا نون غرهه ،وأتبر
الناس ألب حنيفة :أبو يوسف و مد م كقية والفت مرا لره؛
ألتررل الرردليل مررن الكترراب والسررنة ،وأتب ر أصررحاب أمحررد بررن
حنبل له :البةرار ومسرلا وأبرو ناون  ،...لتقرد

ا الردليل علرى

ةوله وةول غهه .
إن احلاترررة ملحًررررة علرررى سرررربيل افقرررال :إىل إعررررانة االعتبررررار
للتوحيررد وجتديررد مقامرره
ملحًررة إىل إعررانة الن رري

حيرراة افررؤمن  ،كمررا إن احلاتررة
صررور اليرريك مبررا يررتالتم م ر الواة ر
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افعاصي .فليس كا ِ على كل ع بصهة أن األصنام واألولران
التقليديررة ا يعررد اررا وتررون

ا تمعرراف ااسررالمية ،ولكررن

أ الًررررا أخرررريى مررررن اليرررريك اسررررتفحل أميرررررا! :كاليرررريك
السياسر ر ! واالةتصررران ! واالتتمررراع ! برررل واليياضر ر ! .حترررى
أصب يُبنى علي ا الوالت والرلات ،ويُعلرق علي را ا رو واليترات.
وإن من ام ن أن التوحيد اختُصي لدى كقه من افنتسب إىل
السرررلفية افعاصررريين ،حترررى أصرررب ولألسرررف اليرررديد،

رررين

القدرة على التيييد الن ي والتحييي اللف ر فسراإلل ا رال
ب افرتكلم  ،وأن جتلياتره الفعليرة ال يكران يُريى ارا ألري ،ال
علرررى السرررلوك وال علرررى الوتررردان .وإن مرررن امر ر ن وافرررؤا أن
افدرسة ال ن عت ا و من ةلوب العبران إال مرن رب العبران،
وهيًعت أبواب االتت ان وغلَّقت أبرواب التقليرد ،الر ةرال إمرام
من أإلمت ا الع ام :آآمتى استعبدمت الناس وةد ولردت ا أم رات ا
أحرريارا والر أخيتررت أع ررا ا ت رردين وا رردنين

ترراري

األمة ،أصرب كرقه مرن افنتسرب إلي را أهرد النراس خوفًرا مرن
حييررة الررتفكه ،وأكقرري النرراس حيصررا علررى اهمررون ،وأسرربق
النرراس إىل تغليررق األبررواب وإةامررة السرردون .إن الررنكه اليررديد
على افةالف من ا ت دين أو مقلرد ا ت ردين ،والغل رة
اانكرررار ،سررروات

مسررراإلل االتت ررران االعتقانيرررة أم الفق يرررة،

والفة صي ة ألصول ريه افدرسة افسردنة بتوفيرق اهلل .فمرن
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تانرررب وكمرررا أسرررلفنا مرررن ةبرررل :إن مرررن أصرررول افدرسرررة أن ال
إنك رار

مسرراإلل االتت رران ،وإن اليرردة والغل ررة

اانكررار

حتررى مرر مررن جيررروص اانكرررار علرري ا ،ليسرررت مررن مرررن و رررريه
افدرسرررة علرررى االرررالق .و افررردخل للبي قرر عرررن القاسرررا برررن
مد ةوله :آآاختال أصحاب

مرد  رمحرة لعبران اهلل ،

وفيه أيضا عن عمي بن عبدالع ي أنه كران يقرول :آآمرا سرين
مد  ا جتلفروا ،ألن را لرو ا جتلفروا ،ا

لو أن أصحاب

يرى برن سرعيد أنره ةرال:

تكن رناك رخصة وفيه أيضا عرن

آآأرل العلا أرل توسعة ،وما بي اففتُون جتلفون ،فيحلل رريا
و يم ريا ،فال يعيب ريا على ريا .
إن مدرسة السلف بيياة كل اللاتة ،مما ها
غه ةليلة ممن ينتسبون إلي ا من تسيب
بل و

التكفه

أوسا

التفسيق والتبدي ،

بعا األحيان نون مسوغ مييو على

االالق ،كما إن ا بيياة كل اللاتة من اهفات والغل ة
والكل ،ال
من

أصبحت ولألسف اليديد

اف مالصمة لبعا

سبون علي ا ،وأين رؤالت من ةول هي ااسالم ابن

تيميًة ~ :آآوليس كل من خالف

ه ت من ريا االعتقان

جيب أن يكون رالكًا ،فإن افناص ةد يكون
يُغفي له خاأه ،وةد ال يكون بلغه

ت دا وااا

عل من العلا ما تقوم به

عليه احلية ،وةد يكون له من احلسناف ما

حو اهلل به
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السيااف  .وأين را من ةوله ~ :آآوأإلمة السنة واهماعة،
وأرل العلا واا ان ،في ا العلا والعدل واليمحة ،فيُعلّمون
احلق الي يكونون به موافق
ويعدلون على من خي من ا ولو

للسنة ساف

من البدعة،

لم ا؛ كما ةال تعاىل:

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﭼ [افاإلدة]٨ :

وييمحون ا لق ،فهيدون اا ا ه واادى والعلا ،وال
يقصدون اليي اا ابتدات  .وةال اامام الير
األإلمة اختال كبه

~ :آآوب

الفيو وبعا األصول ،وللقليل من ا

غلااف وصالف ،ومفيناف منكية ،وإ ا أمينا باتبا أكقيرا
صوابا ،ول م بأن غيض ا ليس إال اتبا الكتاب والسنة،
وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل .وإعا رأيت فقي ا خالف
حديقا أو رن حديقا أو حيً

معناه ،فال تبانر لتغلياه ،فقد

ةال عل فن ةاله له :أت ن أن للحة وال به كانا على باللن:
يا ريا ،إنه ملبوس علي  ،إن احلق ال يُعي باليتال ،اعي
احلق تعي أرله .وما صال االختال ب األإلمة واةعا

الفيو

وبعا األصول ،م اتفاق الكل على تع يا البارئ تل
تالله ،وأنه ليس كمقله ه ت ،وأن ما هيعه رسوله حق،
وأن كتاب ا واحد ،ونبي ا واحد ،وةبلت ا واحدة ،وإ ا
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وضعت افنا ية لكيف احلق ،وإفانة العاا األعكى فن رو
نونه  .انت ى كالمه ~.
إننررا أوىل النرراس بتيديررد ررريه افدرسررة افسرردنة ،وإحيررات مررا
اندرس من أصرواا ،فأرضرنا م ربء الروح و ضرن احلريم
اليييف وةبلة افسلم  .و بالننا ةامت أرا وأكرل حيكرة
إصرررالحية

تررراري افسرررلم احلررردي  ،محلرررت لررروات مدرسرررة

السررلف ونيرريف أنواررررا
فيررلنا

كررل مكرران ،وإن مررن امر ن أننررا

ويررل ررريه احليكررة الع يمررة إىل ميرريو حضررار

متكامررل ن ديرره لألمررة ،بررل ون ديرره ل نسررانية كلر ا ،وةررد آن
األوان لنسرررتدرك مرررا فاتنرررا

رررريا اليرررأن .أكرررير اليررركي

اه يررل لكررا ولياع ر ررريا افنترردى افبررارك ،وأعتررير إلرريكا
عيعرررا عرررن االالرررة ،وأسرررأل اهلل عر ر وترررل أن جيعلنرررا ممرررن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،واحلمد هلل رب العاف .
 األسئلة والتعليقات:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت ى اهلل ضيفنا الدكتور أمحد خه اهر ات علرى ليحره،
وتأكيررده علررى ةضررايا وميتك ر اف
أكررد

مدرسررة السررلف .ولعلرره

أكقرري مررن موض ر ررررر ت ر اه اهلل خررها ررررر علررى ةضررية

االعتقررررران والتوحيرررررد والعبونيرررررة احلقرررررة هلل سُرررر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررررالى

92

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

ومكمرالف علر  .رريا مرا اسرتفدته مرن ليحره ،إضرافة إىل مررا
أهار إليه مرن أن مرن و السرلف أيضرا ررو األخري عرن رسرول اهلل
 كما ةال ررر صلواف رب وسالمه عليه رررر  :آآتيكرت فريكا
ما إن متسكتا به لن تضلوا بعد أبردا :كتراب اهلل وسرن
تررررريك اليسرررررول  كمرررررا أهرررررار

.

اضرررررينا ،تررررريك أخالةًرررررا

وسررلوكياف ،وأكمررل اهلل برره األخررالق فررال تسررتقيا العبونيررة
احلقررة هلل ررررر سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ررررر نون األخرري مبررن و اليسررول 

كررررررررررررامالً ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [األنعررام :مررن اآليررت  162رررر  ]163تأكيررد
التوحيد ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ وليل فالتعامل واألخالق كما أهرار
اضررينا ت ر اه اهلل خررها ،وكرريل تابيررق ةواعررد التوحيررد

وااخررالص هلل ررررر سرربحانه وتعرراىل ررررر ثاتررة إىل جتديررد كمررا
أهار .وليل تاتتي بعا األسرالة عرن كيفيرة رريا التيديرد،
وةد أهار

اضرينا إىل أن رنراك أ الًرا معاصرية مرن اليريك

ةررد يصررل بعضر ا إىل هرريك أكررل ،أنرروا مررن اليرريك افةتلفررة
أصررابت النرراس ،ثاتررة إىل ن ررية تديرردة ألتبررا مررن و السررلف
وإعانة تفكه الناس حول ريه القضايا.
لد عدن مرن افرداخالف واألسرالة افكتوبرة ومرا صال ا رال
معكررا ،ولعل ر ةبررل أن أت ريك ا ررال :أعكرري ةصررة عكيت ررا
لليي صا

احلص ~ حول أن السلوك أيضا له نور

لري
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من و السلف :آآعكي ل أحد األهةاص ،أن هةصا مرا صرلى
أحد توام مصي ،فلما التفت من الصالة ،بانره ا اور لره
بكررل أنب فمررد يررده يصررافحه ،فرراآلخي الرري يُف ر ث أن يررين
على افصافحة مبصرافحة أخريى ،ضريب يرده وةرال :رريه بدعرة
ريه بدعة ريه بدعة ،فالتفت إليه أخونا افصي بكرل بسرالة
وةال له :ور ةلة اليوق سنةن! يعي :اختصي له افرن و بعبرارة
بسررياة .فحميلررة مررن و السررلف ينبغ ر أن يكونرروا مررؤليين مبررا
ملونه أيضا من أخالق ،وريا ما أكد عليه

اضرينا تر اه

اهلل خها .واآلن نفت افرداخالف ،مبداخلرة لألسرتاع عبدا يرد
بن

مد العمي  ،فليتفضل ميكورا.

 مداخلة :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره ،هررركيا لسرررعانة
اماضررري ،وهرررركيا للمضرررريف افضررريا األسررررتاع الرررردكتور
عبررردالع ي العُمررري  ،احلقيقرررة ةبرررل أن أبررردأ افداخلرررة ،أون أن
أهه إىل الغه.
أوال :جيررررب أن نؤكررررد أن احلرررردي والتعليررررق عررررن مدرسررررة
السررلف ،لرريس

صررورا علررى مكرران وصمرران

رردن ،فحرردي

اماضرري والتعليقرراف ر ر عامررة؛ ألن مدرسررة السررلف ال
ب مان أومكان

ررتص

دن .األمري اآلخري :جيرب أن نفريق بر افرن و
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واألهرررةاص ،فحينمررررا يكررررون رنرررراك ةصررررور أو أخاررررات مررررن
افن و ،إ ا رو عيرب

األهةاص ،جيب أال يكون ريا عيب

األهةاص .أمي آخي أيضا :رناك ركي تان أساسيتان جيرب
العمررل علررى تعميق ررا

مدرسررة السررلف ،أال

إلررار متررواصن

ورمررا االتبررا واالتتمررا  ،فف ر الوةررت الرري جيررب فيرره تع رريا
النص الصحي وتيبية األمة على حسن ف مه والتسليا له ،فإنره
جيب ضبء خالفاتنا العلمية والعملية

إلار من فقه ا رال

اليرريع  ،و أترروات مررن احلرريص علررى االتتمررا ونبرري الفيةررة
ورمحة افةرالف و برة
وعدم ات امه

رور ا ره علرى يرده وحسرن ال رن بره

نيته أو ن يه مبيين ال لة

مسرألة اتت انيرة،

ورو ما يعي ضيورة عدم ضيب االتبا بردعاوى االتتمرا  ،و
افقابررل عرردم ضرريب االتتمررا برردعاوى االتبررا ؛ ألن افررن و احلررق
رو اتبا واتتما  .وأمي آخي أيضا :ةبرل أن نتحردا عرن جتديرد
مدرسررة السررلف ،فافدرسررة السررلفية تعرران

ررريا الوةررت مررن

اختالفرراف وانيررقاةاف وانيررااراف! وأهررار اماضرري إىل بعررا
من ررا ،ولعلر أعكرري بعضررا من ررا إن

ر الوةررت ،ومنرره أن مررن

أسررباب ررريا االنيررقاق وررريا التيررتت ،رررو عرردم الف ررا الواس ر
فيرب السرنة واهماعرة بيركل نةيرق وتضرييقه برال نليرل ،برل
برررتحكا ورررروى وعصررربية ،فيةررري من رررا مرررن ررررو مرررن أرلرر ا،
وةصرريرا علررى فاررة خاصررة .أمرري آخرري أيض را ف را تعانيرره افدرسررة
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السرلفية

األهرةاص ولريس

افررن و :غيراب فقره األولويرراف،

وفقرره الضررعف والقرروة ،والسياسررة اليرريعية ،ومياعرراة اخررتال
األحوال والعاناف وال يو والبيااف .رناك أيضا ررر مر األسرف
رررر ضررعف اليررعور بأرميررة االتتمررا واالإلررتال وخاررورة التفرريق
واالخررتال  ،وبرردون

ديررد لررو ن ينررا

أحرروال بعررا الرردول

عيعررا لوترردنا أن افدرسررة السررلفية ،يعرري اآلن أصرربحت تؤلررف
كتبا ضد بعض ا البعا ،وتُكتب القصاإلد ،وتنيري القنرواف
الفضاإلية تضيب بعا أبنات افدرسة السلفية ببعا.
رنرراك أمرري آخرري وررر احلديررة الررتفكه لرردى الرربعا،
والتعامرررل مببررردأ إن ا تكرررن معر ر فأنرررت ضرررد ولرررو كررران
االختال ساإلغا .ورناك أيضا التنافس غره اممرون ،والير وة
ا فيررة للتصرردر و قيررق التفرريق .رنرراك أيضررا ميرركلة ور ر
والفة لليي ةبل أن تكرون والفرة لدراسرة افرن و ،أال ورر
بنات األحكرام علرى األخبرار نون تقبرت أو رويرة .واألمري األخاري
رررو نات التص رنيف والتح ر ب .فبعض ر ا يعرري حصرري السررلفية
بلد ي يد عن ا مسة وعييين مليون مثانية وأربع هةصرا
وأخي غهرا .وهكيا ،والسالم عليكا ورمحة اهلل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هركيا أسررتاع عبدا يرد ،أةرريأ سررؤاالً مكتوبرا ،لررا أترريك
لضيفنا التعليق علرى مرا ليحره األسرتاع عبدا يرد ،أو السرؤال
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إن هرررات ،رررريا بعرررد التحيرررة :ررررل مدرسرررة السرررلف ثاترررة إىل
ضرروت احلرردي النبررو اليررييف :آآعلرريكا
جتديرردن وعل ر
بسن وسنة ا لفرات الياهردين مرن بعرد إىل آخري احلردي .
األستاع صا بايل ،تقدم للمايكيوفون.
 مداخلة :األستاع صا

بايل:

السررالم علرريكا ،هرركيا الرردكتور عبرردالع ي  ،وهرركيا
للدكتور أمحد ،حقيقة تات سياق اماضية ،أنه مت تيويه
مصال السلفية والسلفي من خالل تيدن بعا التابع .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا أسررتاع صررا  ،ليررب نعار سررؤاالً آخرريا ،لررا نر ك
للررردكتور أمحرررد ا رررال :مرررا الضرررابء

عررردم اانكرررار

مساإلل ا ال  ،ف ناك اليات وافيتو  ،كما أن رنراك غره
سرربب ورررو اارروى أو غررهه ،سرردن اهلل ةررولكا وفعلكررا ونف ر
بكان.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
اللرريان علقررا ،والسررؤال
هرركيا تر يالً لألخرروين الكرري
احلقيقة الي ليحه األخ الكييا ،ونصه :رل مدرسرة السرلف
ضررررروت احلررررردي اليرررررييف:
حاترررررة إىل جتديرررررد وعلررر ر
آآعليكا بسن وسنة ا لفات الياهدين اف دي مرن بعرد .
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من سنن اهلل  الوتون ،أن ال نوام إال للةالق البارئ ررر تير ًل
ويعيال رر فكل ه ت وكل أحد معريث إىل التقرانم ،واليسراالف
نفسر ا تعيضررت للتقررانم واندرسررت آلاررررا .وررريا رررو األصررل
تعرررردن النبرررؤاف وتعرررردن افيسررررل  .فمررررن برررراب أوىل أن تنرررردرس
افدارس ال رر نون اليسراالف .والتيديرد حقيقرة األمري ال
يعي بالضيورة التغيه أو االنتقال من ه ت إىل ه ت ،وإ ا ررو
كقه من األحيران إحيرات مرا كران ،وإعانتره بوت ره وثالره
وبصورته الصحيحة .وكما أهينا إىل مسألة اح ام االتت ران،
بررل إجيرراب االتت رران ،اهلل رررر سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى رررر ورسرروله يوتبرران
على من عنده القدرة واألرلية على االتت ران أن جيت رد ويسرتقل
باتت ررررانه .وال يُقبررررل مررررن ت ررررد ةررررانر علررررى معيفررررة الررررنص
واالسررتدالل برره أن يقلررد غررهه .ررريا ااجيرراب ،ال يتفررق معرره أن
يكرررون رنررراك إنكرررار علرررى االتت ررران ،إعا كنرررا حنرررن أل منرررا
ا ت د باالتت ان ،وأوتبناه عليه ،ولالبناه به ،فكيف يسروغ
أن ننكرري عليرره إعا أناه اتت ررانه إىل أمرري جالفنررا فيررهن! ررريا ال
يسررتقيا ،وال يقبلرره عقررل ،وال يقبلرره عرردل؛ وررريا رررو أصررل مررن
أصول ريه افدرسة ،أن ا اح مت ريا اهانب؛ ألن را تعري أن
من أوتب واتباف ا ت دين أن جيت دوا وأن ال يقلردوا؛ ولريل
اح مرررت اتت رررانات ا وأمررريف باح ام رررا .رررريا األمررري لألسرررف
اليرررديد انررردرس ررررر ال أةرررول عنرررد أتبرررا افدرسرررة السرررلفية أ
افقلدين افدرسة السلفية رر وإ را لألسرف اليرديد وترد عنرد
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كررقه مررن علمررات افدرسررة السررلفية افعاصرريين ،وررريا أمرري ال
يُقبررل ،وفيرره والفررة صرري ة ألصررل مررن أصررول ررريه افدرسررة.
ومررن األمقلررة األخرريى الواضررحة :البقررات والررتكلس علررى صررور
اليررريك القد رررة ،فاحلررردي ال ير ر ال ميكر ر ا علرررى األولررران
واألصنام والتماإلا وما هاب ا ،واحلال تغرهف عرن رريا .فصرور
الييك تعدنف وجتدنف ،فالبرد أن تتيردن افدرسرة معاهرة
ريه الصور وأن يعي تعامل ا مبا يليق ب ا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
رنا سرؤال مكتروب :مرا ررو الضرابء

كريا العري أو

حكَّميرة وررل يُنكري علرى مرن
العانةن مقلما نسم  :آآالعرانة مُ ي
خرالف العري ن وكيرف كرران يف م را السرلفن .إعا فيره للبرراف
تعليرررق ،حنرررن نييرررد وةرررت لليرررعي بعرررد ةليرررل ترر اك اهلل خرررها.
وسررؤال لرران أِضرريف لرره :مررا الفرريق بر جتديررد الرردين وجتديررد
افدرسرررة السرررلفيةن الفررريق بررر افصرررالح ن ركررريا كتررررب
صاحب السؤال.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أبررردأ بررراألخه باحلقيقرررة :ال فررريق علرررى االرررالق ،فافدرسرررة
السلفية ومن ا افدرسة التيييدية الر ةامرت
تأف

رريه الربالن ا

ديد ،وال ابتدعت أميا من أمور الدين ،وإ را اعتصرمت
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بالكتاب والسنة وأْمتيف مبا أميا بره ،وانت رت عمرا ن يرا عنره،
فإعا ةلنا جتديد افدرسة فإ ا حنن نقول :جتديد رؤية وتفكه
وممارسررة افنررتم إىل ررريا الرردين ،لك ر
صررويره .وأمرررا مسرررألة ضرررابء
مسررألة معيوفررة

ققرروه علررى أمقررل

كررريا العررري والعرررانة ،ف ررريه

الفقرره ،فمررن مصررانر التيرريي العرري  ،ومررا

يعرري هررا ب ر النرراس

غيرراب الررنص القابررت الصرريي الرري

يعاجل األمي ،وإ ا يُستدل برالعي

مسراإلل فيعيرة ،ورر

األكقرررري األعررررا ميتباررررة باألحكررررام والقضررررات أكقرررري من ررررا
بافعررامالف .وأنررا أريررد أن أضرريف هررياا صررغها إعا

حررت ل ر ؛

حتى ال يُسات ف ا ما تفضل به األخ الكرييا صرال  ،أنرا أعتقرد
من ييعي بأا من اصنواتية ا ااب ،إ ا يفعل ريا من غهتره
على الولن وعلى الدولة وعلى الدين وعلى األمة ،وال يقول ريا
تيرفيا أو انتقاصررا .ول نصررا  ،فررإن ررريه الدولررة عنرردما ةامررت
برردايات ا ا تقررا علررى ه ر ت سرروى علررى نعرروة التوحيررد ،وا
تقا على ه ت إال على الكتاب والسنة ،وا يتحقرق ارا النصري
وا

قررق مررا حققترره

ألواررررا القاللررة إال بقرردر اعتصررام ا

ب رريا األمرري ،والرري أعلمرره أن رنرراك حيصررا علررى ررريا األمرري،
ولكررني أعلررا أيضررا أن رنرراك عي ر ا

كررقه ممررن يقومررون

على اليأن العام ،فكقه من ا ليسرت لديره القردرة وال األرليرة
علرررى معيفرررة ةيمرررة رررريه افدرسرررة ،وعلرررى إنراك مرررا يسرررتوتبه
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االلت ر ام ب ررا ،ومررا يفيضرره علررى احلرراكا وامكرروم

كررل

اليؤون.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،أعكي ةصة ل تابرة علرى السرؤال السرابق
حررول العررري  :اسررتقبلنا رررررر وكررران معرر أحرررد افيرراي رررررر أحرررد
الضررريو

مارررار واهرررنان ،و افارررار أران أن يتنقرررل وررررو

البررررس لليررررماغ ،فأةسررررا عليرررره هرررري سررررلف معنررررا كرررران
استقباله ،أةسا عليه أن جلر اليرماغ ،ةرال :أنرت رنرا

رالف

السررنة؛ ألن اليررماغ رنررا لبرراس ه ر ية ،والعررانة رنررا تُق رديم ولررو
رأيتر

الييرراث برردون غرراغ وغر ة ألةسررمت علير أن تلرربس

اليماغ والغ ة؛ رنا يكون للعي نوره

مقل ريا افقام.

سررؤال أخررتا برره األسررالة ونع رون لدوحررة اليررعي ولررو ةلرريالً م ر
ضرريفنا الكررييا :رررل ل عررالم نور

جتديررد مدرسررة السررلفن

وما ا يقله أضريفه أنرا مرن عنرد  ،فمرن حقر أن أسرأل :أو
تيررويه مدرسررة السررلفن! ومررا رررو مف رروم السررلف عنررد ااعررالم
افعاصين ورل يييدون خيوته على وت ه الصحي ن
 آاماضي الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
لألسررف اليررديد ااعررالم افعاصرري عرردو رررر إال مررن رحررا اهلل رررر
للحررق وللرردين! أو

أةررل احلرراالف عرردو لكررقه ممررا يررأمي برره
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الدين! فرال أترد مرا أسرتاي أن أةولره
ااعالم ولألسف اليديد جالف

رريا اليرأن سروى :إن

كقه من األحيان ااسرالم
التراري و احلردي .

وجالف ما تاتف بره افدرسرة السرلفية

ااعررالم وعررات إن وضررعنا فيرره خررها أتررى كرره ،وإن وضررعنا فيرره
هيا أتى بيي.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سؤال ال يسرعنا إال أن نقريؤه بعرد مرا أعلنرا خترام األسرالة :أال
تريى أن اايرروم اليرديد علررى بعررا افنتسرب للسررلفية يتعررارث
م ت ون جتديد مدرسة السلفن أين العمل بأصرل األخرالق مرن
العرردل واليمحررة وآليررة اانكررارن ألسررنا
الدعاة م ما بدر من بعض ا أخاات

حاتررة إىل اسررتيعاب

موات ة احلريب اليراملة

ضد كل فضيلةن ريا السؤال.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
ومما أعكي يعي ال أعكيه بالنص ،ولكرن أعكري كالمرا
نفيسررا ل مرررام ابرررن تيميًرررة ~ يقرررول فيررره :آآإنً تررريكه النررراس،
وتنبيرره الغافررل ،رررو مررن أع ررا اليمحررة لرره ومررن أع ررا اليمحررة
به  .فإرهان من جرالفون مرن و مدرسرة السرلف ،وتبري احلرق
اا ،ليس فيه أعى علي ا ،برل فيره ررر إن هرات اهلل ررر رمحرة وخره
اا ورداي ة إىل مرا يلت مرون بره ررا أنفسر ا ،يلت مرون بره ن ييرا
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ولكرررن ا ال يلت مرررون بررره عمليرررا .إىل تانرررب
عندما نقول :ال إنكار

احلقيقرررة يعررري

مساإلل االتت ان ،فإننا ال نعي أنره ال

حوار وال مناةية وال نقد فن نعتقد أنه على غره صرواب ،وإ را
نقررول :أن ال يُفسًررق وال يُبررد وأال يُنتقررد باأللفررا اهارحررة .أمررا
افناةية العلمية وتبي الردليل والردفا عرن مرا يعتقرد أنره احلرق
ف ررريا واترررب ،وال جيرررب أن يضررريق بررره أحرررد ،ولكر رنً افعاتبرررة
واالنتقرران منصرريفة إىل إنكررار حررق االخررتال لررا إىل التيررني
على افةالف  ،ريا رو افقصرون .وإعا سُرمِ لر أحرب أن أخرتا
احلدي مبسألة ةد تُب أفقًا من آفاق التيديد ،ليس فقء
ررريه افدرسررة ،وإ ررا
األإلمررة

كررل افرردارس ااسررالمية :مررن أع ررا

ترراري ااسررالم اامررام اليررال ~ واامررام الاررو

~

وا حوا ل أن أبدأ بالاو ألنه هُورت صورته وكاصرة عنرد
افدرسررة السررلفية ،م ر أنرره مررن افدرسررة الس رلفية ومررن أعماة ررا.
فقررد رنً كررقه أن الاررو عنرردما ألَّررف مدونترره عررن افصررلحة،
وال ر أهررار في ررا أو أهررار

مواض ر من ررا إىل ضرريورة تقررديا

افصررلحة علررى الررنص ،أنرره يقررول بتقررديا افصررلحة علررى الررنص
بإلالق ،وريا أمي ا يقله الاو  ،ومن ال لرا أن يُنسرب إليره.
ما كان يقوله الاو ~ :إن األصل األع ا أن ريا الردين إ را
تات رمحة للعاف  ،وتات فصاحل ا ،وتات لليأفة ب ا وللتيسره
علي ا ،ف ريه افصرلحة الع مرى ورريا األصرل الكربه جيرب أن
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يكرررون حاضررريا
ا ت ررد

عررررن اففرر  ،و عررررن امقرررق و عررررن

كررل وةررت ،وأن يترريكي أن ررريا األصررل جيررب أن

يرريتبء مر كررل نررص ،فررإعا خررالف الررنص ررريا األصررل الع رريا
بأ وته من الوتوه ،فإن رناك ميركلة ،إمرا
أو

لبروف الرنص

تأويله ،وكما ةال ابن تيميًرة  :آآإعا تعرارث النقرل مر

العقررل ،فررإن رنرراك ميرركلة إمررا

النقررل أو

العقررل  .وأمررا

اامام اليال ~ فقد أنخل بابا ع يمرا أو عكَّري ببراب ع ريا
غفرررل عنررره كرررقه مرررن األإلمرررة ا ت ررردين وررررو بررراب افقاصرررد،
وتصنيف مساإلل الدين إىل مياتب ،حي ةسم ا إىل ضيورياف
وحاتياف وتكميلياف ،وتعل ريين األصل ررر رعايرة افقاصرد
واعتبار افياتب رر أصل جيب أن يلت م ب ما كل
نا ي

ت رد وكرل

أ مسألة من مساإلل الدين.

إننررا إعا ععنررا بر األمرريين ،فإننررا سررنيد أن أبوابررا كررقهة
ستفت ايه األمة كل افساإلل وافيركالف الر تع ضر ا،
وستُيسي على األمة تيسها ع يما ،وسر ف حيترا ال حردون لره
كقه من اهوانرب ،وكرل علر سريكون إلرار االلتر ام
بالكتاب والسنة ،و إلار االلتر ام مبرن و السرلف الصرا ررررر
رضروان اهلل علرري ا ررررر .ررريا مرا أمتنرراه ورريا مررا أرتروه وررريا مررا
أنعرررو أن يلتفرررت إليررره كرررل إخررروان افنيرررغل مبسررراإلل الررردين
ومبساإلل الدعوة.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،أتريك لر االختيرار بنرات علرى للرب ااخروة
من ةصاإلد ،وإال أنا أختار.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أنررا عنرردما حرردلي أخر وأسررتاع الرردكتور عبرردالع ي  ،أن
رررا هر ر ت مرررن اليرررعي ،رتعرررت علرررى عيرررل
رنررراك رغبرررة
وأحضيف ةصيدت مرن أغلرى القصراإلد عنرد وأعالررا ميتبرة
نفس  .األوىل تناسب حديقنا ريه الليلة ،ور القصيدة الر
رليررت في ررا إمررام أرررل السررنة واهماعررة ررريا ال مرران اليرري
عبدالع ي بن باص ~ فقد كنت ةييبا منه ،وكران يعارف علر ً
~ وجصي بأمور نابعة من كيمه ونبله ،وإال فأنا أعري أنري
ا أكن أستحق ا ،ةلت فيه ~:
لفقدك يُلرر ى عن بدي رررررته الفكررررررري
وتسكرررب من أعماةنا الدم البكرري
ولرررو أن مرررريْتا يُفترررررردى من ممرررررررراته
فرررر دت الدنا يا ب ية العمررري والعمررريُ
ولكررررن أمرررررررري اهلل الناس بالررررررغ
فرلله منا احلررررمد والصل واليكررررري
تيترررلت يا هيررررر الرررفوارس بعرررررردما
تسامت ب األ ان واستيي الفةي
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وكرررررررنت أبا للمكررررررريماف فمن اا
وةد بت عررن ا اليوم

يرررب السرررر

سييكررريك العرررلا الي كررنت نوره
وييكرررررريك القول افسردن والفكررري
سييكررررريك العرررررربًان

صرررررلوات ا

وييكررررررر يك النساك وال رد والا ي
سييكررررريك افسرررررررتعصمون بدين ا
وكرررررل إمرررررام مررررلت راحرررته عرررررري
سييكيك األيتام كفكفت نمع را
وواسررررررررريت ا بيا فاررررررررررراب ب الل
سييكررر يك ااحسان والعدل واادى
وتيكررررررررريك اهررلَّى إعا حر ب األمي
رحرررررلت و أعمرررررراةنا ألررررف لرررروعة
وألرررررف حن ال يكرررررفكررررررفه صل
على ةما األفغرررررررران يُةررررر ى ت اننا
ويسرررررون لرررر ي عررراا
وجتررررري نمرررانا

ساحه غدر

اهرررر اإلي أن ررريا

وييرررربنا صيب ررا الغرررل والكررررفي
و القدس وي القدس أين صالحر ا
أمررررا آن أن جيررررلو نياتهرررررررا البدر
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أضعررررنا ااررررردى يا سيد فتقاعررت
عُرررررررريانا وأرنانرا بأرصاإلرررره الدررررررررري
وسُررررررلِّء فرررينا ال رررررررافون فعييرررررنا
وإن غررررررينف أليارنا ا و والق رري
نعررررريل بسفرررررر للرررررروتون ونار عراه
ففررررررررري ا كررررررررررل راياتنا الرررررررةُضي
و يررررررررر ورات العرررررررررررررراف أعلررررررة
وحنن األوىل فينا انتيى الع والفةري
فيا سيد عررررررريرا إعا فاث باهروى
فؤان هرررررررري فالر وى كرررررله عررررير
ويا سيد يا نوحرررررة العلرررررا واارردى
فن سيُندًى بعرررررردك اليوث والرر رين
فن سررررررريبو ااةررررررررحوان بعاررررررريهن
فن سررررررررهق الغررررريا والرررال والقاين
فن سي ررررررب النسرررررررا عرررررريبا متيمان
فن سررررريضو الرايب والرندُّ والعاررين
فن سررررررررريغي الارررررررره

غررررررردواته

وييررررررريق أحرررررررال مناصله الفرريين
عرلي سرررررررررالم اهلل ما التا خررررررافق
وما ضرررررراق باألهيررران من ولهٍ صردرُ
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وما سُكررررربت من أعررر الناس أن ُم
عرررررررلي ومرررا نوى بتأنيب اليررررررررعي
رمحه اهلل رمحة واسعة وععنا به

تناف.

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
رحررا اهلل اليرري عبرردالع ي رمحررة واسررعة ،وبرر يررد أنررا
رررا ل ر  ،إعا كانررت مع ر أو أعاي ر إل ر مع ر  ،ألن ر
عكرريف في ررا اليرري عبرردالع ي فألقيررت ثضرريته ~ وأبكترره
وأبكى من حضي ،فإن هات ،وإال ،أنت عت ا كقه.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أِفضل رريه القصريدة لسربب أن أرلنرا وإخوتنرا فلسرا ،
يعانون معاناة ال يعلم ا إال اهلل  ورا جياردون أةسرى وأبير
لغاة ريا الوتون بأيدي ا وبأسلحت ا البسياة ،فنسرأل اهلل
 أن ينصرريرا وأن قررق أمانينررا نحرري الص ر اينة و ييرري
األةصى و ييي كل فلسا .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
أنا ا أره القصيدة ال ب يد  ،إال ألن ا احتروف حرديقا
عرررن القررردس ،مرررانام القررردس

القصررريدة رررريه ،فأنرررا أتررريك

القصررريدة األخررريى ،يعررري سررربب تيهررريح ارررا حرررديق ا عرررن
القدس ،تفضل.
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 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
ةيلت ريه القصيدة

وةت كان فيه اتتيرا صر يون ةبرل

سنواف لألراض الفلسراينية ،وعُقِردي اتتمرا لروصرات ا ارتيرة
العيب فقلت:
سياِاي الررررررررنيدِ ُّ تييمُّعررررررا ميصرررردوعا
وتيكررررررلِ ًفا نررررررررر

احلياتي خليعررررررررا

ا تبقي فيهِ مِني الكررررررريامةِ هعرررريةٌ
حتى غرررررررردى وييْ ي الرررررر وان صيليعيررا
يا أرررلي غرررررر ة والرررررر مانُ مُييلررريل
لو كررررران يلرررررقى

الرديار سيميعا

كِسِيفْ سيو ُ العُيْبِ إال سيفكا
ما صال يا أِسْررررررردي الوغى مييفرررررروعا
ما صال رغرررا القاعرررردين مُيرررراردا
ما صال رغررررا الناإلرررربافِ صيدُوعرررررررا
يا أررررررلي غرررر ًة وا ِيانيةِ حيولكرررررا
هيوْريرررررراتي تيسْحررربُ عيل رررا افقاوعرا
هللِ نيرُّكِرررررررررررررررراُ وينيرُّ أبيكرررررررررررررراُ
يا ناسيررررر ي مِني الدمررررراتِ نُرُوعرررررررا
يا وارب ي إىل الفِررردى أرواحيكرررررررر ْا
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يا راكررررض ي إىل اهِنان تيميعررررررررا
يا رافعررررر ي بِصِدةِكررررررا ريرررامرراتِنا
وم ل لرررر ي مِني الاّغررررررراةِ تُيُوعرررررررا
يا أرررلي غررررر ًة واليُّررررريُونُ لوارِرررررب
تييو ةِلررررررروبا حُرررررررررريًةً وضُلوعررررررررا
خيسئي األراعلُ كِلُّرررررررر ا ونِفاةِررررررر ا
مينْ أصبرررررررحوا للغرررراصب ي تيبيعررررررررا
من ننسرررررررروا الرر يتوني

أغصرررررانِهِ

مينْ أخرررررررررربتوا للمعررتديني خُنوعرررررررررا
يمنْ ضييًعرررررروا األةصى و سرررراحاتِهِ
نيصيبرُررروا لِررررروات لل ررررررررروان هينيعيرررررررررا
يا أررررررررلي غرررررررر ًة والرررريًنى أنيررررررابُهُ
حُمْرري تُييرررررررندِلُ فارسرررررا ورضيعرررررررا
مينْ علَّرررا األلفررررررالي

لِيةاتِكررررا

أن الي رررررانة ال

ررررررربُّ تي وعررررررررران

مينْ علررررررررا ا فرررررررياف أن مصرررررونة
تُين بأسيررررررررررا اابات عوعرررررررران
مينْ علّاي القًكرررررلى بأنً صُمونررررررررررا
ني رررررري يُررييو للي ررررررررررانِ صُرُوعرررررررررران
يا أررررررلي غررررر ة وال مرررررانُ كرررررررتابُهُ
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بِكِرررررررراُ يمُرررررردُّ إىل السمرررراتِ فِيوعررررررا
مينْ علّررررررراي األحيررراري

ةبضاتِكررا

أنْ تيسررررتحيلي خينياتِرررررريا وهُموعررررررران
مينْ علَّرررررراي السًرررررييدافِ أنً نُعياتكرا
ةررردير يُغهُ عرررررلى الاّغرررررراةِ مُييعررررررررررران
مينْ علّرررا األكفرررررراني أن نماتيكررررررا
غيْ يُييررررردنُ

احلررررررياةِ ربيعرررررررررران

يا أررررررل غرررررررر ة لنْ تيلرررررروا والرررري
هرررررررررفيعا
مُبيرررررررررريا و ي

بعررررررر الرررن

لنْ يفي ي األعررررداتُ م ما اسرررتوحيررروا
لن يُدركرررروا
لن تُ مررررررروا واحلررررقُّ

الصًرررامديني خُضُوعيررا

راياتِكرررررررا

ب مينِيعيرررررا
ييةرررررررتالُ مييفررررررررو ي اهرررررنا ِ
أسأل اهلل  أن ينصيرا وأن يسعدنا بتحييي األةصى.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ةصرريدة اخ ت ررا أيضررا ممررا رررو مارريو للعامررة ،ور ر عررن
اليام ،رل تيغب

ةياتت ان

 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
واهلل أللنا على ااخوان وألقلنا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
إعا

رررتا ب رررا ولررردينا بعرررا األسرررالة وليسرررت إتبرررارا ،أنرررا

أحضيت ا مابوعة.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
اليام أصب تيحا آخري مرن تريو رريه األمرة ،ومرا هر دته
اليرام خررالل السرنواف األربر افاضرية ،أعتقررد أنره ةرلً مقيلرره
ترراري البيرريية كلر ا ،ةرلً مقيلرره مررن حير بيرراعة وبيبييررة مررا
وة ر مررن تقتيررل وت يرره و لررا ولغيرران ،وة رلً مقيلرره مررن حي ر
بسرررالة وصرررمون مرررن وات ررروا رررريا الاغيررران ومرررن وات ررروا رررريا
التقتيرررل ،أسرررأل اهلل  أن يسرررعدنا
افب  ،إنه

ي

رررالت غم رررا وبنصررريرا

يد:

آليتُ كِرررررررررلُّ الرري أرررررررررواهُ والرولررررررردُ
فِرررررررداكِ يا هررررررامُ برلْ روحر ومرا أتِرررردُ
تري ياحيرررررراي اليعرررريُ

صيدر فريمي ةرررررررررهُ

أهعرررررررلي الرررويترررررردي حترى عيابتِ الكرررربِد
فال تريلررررر وم إعا التا ي القصِريدُ تيررررررررروى
إن اليُّرررريُرروني بِقررررررل اليررررومي تريرترًرقِررررررردُ
يا هيرررررررام يا صيررررررررررية الدُّنيا ويبي ييتري يرررررا
أنتِ السًرررررناتُ الرري بِافيررررررر ِد يينفررررررررررينُ
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أنتِ الضرررياتُ الي

كرررررررل بيارةرررررررررر ٍة

وأنتِ ةراْررررريُ الرررنرًدى والغيرررررير ُ والرررربييينُ
خيرابي الاُّغررررررراةُ وخابت كرررلُّ صُمررررررييتِ اْ
وخرابي ما صيريعُررررررروا بيغرْيا وما حيصيررررررررردوا
السًررررافِرلوني كِررررررررررالبُ البع ِ مينْ نيكريقررُوا
كِرلً العُ ُونِ لكراْ خانرُوا وكرررا فسدُوا
األرعيلرررررروني األوىل بالعرررررار ةد غيةرررررررروا
افرارةرررررروني على ااحلررررررانِ رررا ميرررررريينوا
رييْ ررررررافي رييْ رررررررافي تيعررررلوا اليومي رايتُ ُاْ
رييْ ررررررافي يييةى ل ُرررراْ هررررأن وإنْ تي رِدوا
رييْ رررررافي ييبقى لرر ا صيرررري ويةرررردْ ويليبيرتْ
كررُررررلُّ الييرررررررأم وليرراري السً ررررلُ والنررُّيُدُ
يا هرررررررام يا هرررررررررام والتاري ُ مُيتعِررررررل
كرُررررررلُّ البُاِررولرةِ فر بُينيررررر ِ تريحترييِردُ
ني ررررررريُ اليً ررررررانةِ أنتِ اليررررررومي مينبيعُرررررررهُ
و لرررررررياكِ سيرررررواةرر افيررررردِ تيرترحِرررردُ
ريفِ نيرعرررررررا أغررررراري العِررررر ُّ مؤتريلِقررررا
ويمررن حيمررررررراه أترررراهُ الريفررررررررردُ وافررررررردينُ
و رُبى حِررمصي ةررررامي افيرررردُ مُنتيفِضرررررا
يُةررر ر

الفسراني وييييلو كرُلً مينْ تيحيدوا
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و حيمى الرررررردًيي نيييالرررررر ور ميلحيميررررررر ٌة
مِررني الفِرررررداتِ ترُحي كرُرلً ميررنْ صيميررردوا
يا هيرررررررامُ أنتِ ريبيررررر ُ األرث أععيرررررررررهُ
وأنتِ أنتِ ااررررررررويى واحلِسْرررررنُ والغريرررر يدُ
وأنتِ ميفرةيرررررررررييةُاألولرررررررران ةررررررررالِبيرةً
وفر بينيرررررر ِ لِررررررررواتُ الرعِررررررر مُنعيرقرِرررررردُ
ييا هيررررررررامُ ييكررررفير ِ إ رران صيديعْرتِ بِهِ
لهُ الاّررررررواغيرتُ فر اآلفررررررررررراق ترييتريعِردُ
يا هيررررررررررامُ لنْ يُدرك البياغرُررررروني غايتري ُا
أو ييبلرُغرُوا ريغاي لرُررول افكرري ما ةصيدُوا
ويلرنْ يينرررالوا وإنْ خيسًررررررتْ ميكرررررراإلردُرُاْ
مِنْ بيرأس صِيردٍ لِغيرريري اهللِ مرررا سيييرررردُوا
أسررأل اهلل أن يعر را وينصرريرا ،اعرريرون واهلل يررا إخرروان،
فكمررا ةلررت لكررا أنررا مررن لاللررة أيررام وأنررا ألررار األنفلررون ا،
وصررروت كمرررا تسرررمعون ،أهررركيكا مرررية أخررريى وأهررركي
مضرريفنا راع ر ررريا افنترردى افبررارك ،وأسررأل اهلل  أن يقيبرره
وأال
جيمعنا

يمه أتي ريا العمل ا يي وأن جيعلنرا متحراب فيره وأن
تناته وأن يرقلو صردورنا

رريه الردنيا بعر ااسرالم

ونصي افسلم  ،والسالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
تر ر ى اهلل ضررريفنا الكرررييا خررره اهر ر ات علرررى إتاحرررة رررريه
الفيصررررة للمنترررردى ،ليكررررون ضرررريفنا كمحاضرررري وكيرررراعي
هيفنا ب يه الليلة افباركة .وحقيقرة وصرلتي أسرالة أخريى بعرد
أن انت ينرررررا مرررررن نور األسرررررالة ،فأعترررررير ألصرررررحاب ا وبيررررردة،
خصوصرررا أن بعضرر ا رمبرررا في رررا توانرررب فق يرررة يعررري أ رررن أن
الرررردكتور ال ييغررررب ليح رررررا ،وسررررأعاي ا لرررره إعا رغرررررب
مناةيررت ا م ر صرراحب ا أو أصررحاب ا .أكررير اليرركي لضرريفنا
وضيوفنا ،وميحبا بكا ،وسنعون إن هات اهلل فواعيدنا القابترة
ما ا يايأ لارئ على أول سبت من كل ه ي بإعن اهلل تعاىل.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
وا حرروا ل ر أن أةررول :رحررا اهلل اليرري عبررداهلل بررن عقيررل
فقرررد كررران إمامرررا فررريا أصررروليا متمكنرررا ،رمحررره اهلل رمحرررة
واسعة ،وأهعي بأسى أنه ا ينل ما كران يسرتحقه مرن التقرديي
حياته ،فأسأل اهلل أن يعلر مقامره

الردار الر لريس في را

فياق.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اكا اهلل خها.
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صور من الندوة:
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:

صحيفة اه يية ،بتاري 28 :

يم 1437رر ،العدن15748 :

صحيفة اه يية ،بتاري  15 :صفي 1437رر ،العدن15765 :
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ندوة
*

"األنظمة العدلية وأثرها في إنجاز العدالة"

 السرية الذاتية للمحاضر:
معــالي الخــيب /عبــدالعزيز بــن صــا
ابن عبدالعزيز احلميد.
 رإلررريس

كمرررة االسرررتانا مبناقرررة

الييررراث منررري 1434/3/3ررررر وحترررى
اآلن.
 من مواليد مدينة بييدة عام 1369رر.
 نرس االبتداإلية

بييدة عام 1385رر.

 لرررا التحررررق بافع ررررد العلمررر

بييررردة ،و رررري منرررره عررررام

1390رر.

* أةيمررت مسررات السرربت األول مررن ربي ر األول 1437رررر افوافررق  12نيسررمل
2015م ،ةررردم ا معرررال اليررري عبررردالع ي برررن صرررا احلميرررد ،رإلررريس
كمرة االسررتانا مبناقررة الييرراث .وأناررررا سررعانة األسررتاع عبدا يررد
ابن مد العُمي .

118

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 و نفرررس العرررام التحرررق معاليررره بكليرررة اليرررييعة ،وواصرررل
تعليمررره اهرررامع  ،حترررى أن رررى نراسرررته باهامعرررة

عرررام

1394رر.
 وة ر االختيررار عل رى معاليرره كمررالصم ةضرراإل

كمررة

بييرردة

1394/7/1رررر؛ واسررتمي

ةرررريار

لررررس القضررررات األعلررررى بتعيينرررره مسرررراعدا لرررريإليس

اكا مناقة تبروك ،واسرتمي

منصرربه حتررى صرردر
رريا افنصرب حترى عرام

1412رر.
 و هر ي هررعبان مررن نفرس العررام رررر  1412ررر رررر صرردر ةرريار
لررررس القضررررات األعلررررى ،وبتوتيرررره مررررن خررررانم احلرررريم
اليييف افلر ف رد برن عبردالع ي ~ بتعري معرال اليري
عبرردالع ي بررن صررا

آل احلميررد رإليسررا مرراكا مناقررة

تبوك.
 لرررا و  1430/2/19ررررر ،صررردر ةررريار خرررانم احلررريم
اليرررييف افلرر عبرررداهلل برررن عبررردالع ي ~ بتعررري معاليررره
عضوا

امكمة العليا.

 لررا صرردر ةرريار تعيينرره رإليسررا مكمررة االسررتانا مبناقررة
الييرررراث
حتى اآلن.

 1434/3/3رررررر ،وال صال معاليرررره

منصرررربه
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 ررريا ،ومرر عملررره
اهِميرر ر واألعيرررران
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سرررل القضررات ،تررروىل معاليررره خاابرررة
عرررردن مررررن اهوامرر ر  ،كررررر :اهررررام

السعون  ،لا ترام أبروبكي ،لرا ترام افلر عبردالع ي ،
لا اهام الكبه.
 السرية الذاتية ملدير الندوة:
األســتاذ /عبداجمليــد بــن حممــد بــن
سليما العُمري.
 مكرررران وترررراري افرررريالن :الييرررراث
1384رر.
 العمرررل :مرررديي عرررام إنارة الررردعوة
إفييقيا بوصارة اليؤون ااسالمية.
الي اناف العلمية:
 -ماتسته

علا اللغة1411 ،رر ،تامعة اامام

مد برن

سعون ااسالمية.
 بكررالوريوس إعررالم1405 ،رررر ،تامعررة اامررامسعون ااسالمية.

مررد برن
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 -نبلرروم

علرروم اللغررة1407 ،رررر ،تامعررة اامررام

مررد بررن

سعون ااسالمية.
ا لاف الو يفية:
 العمل الصحف 1402 ،م رر 1412رر آعكا رر الييراث رررلة اةيأ .
 -العمررل ألنررات الدراسررة اهامعيررة

نار ال بيررة االتتماعيررة

باليياث آ 4أعوام .
 -العمرررل

وصارة اليرررؤون البلديرررة والقيويرررة1405 ،ررررر ررررر

1418رر.
آإخصرراإل عالةرراف عامررة ،مسرراعد مررديي إنارة العالةرراف
العامررة ،مستيررار مبكتررب

ررو وكيررل الرروصارة للتةارريء

واللامو ،افيي على مكتب مديي عرام اليرؤون ااناريرة
وافالية .
 -العمل

وصارة اليؤون ااسالمية واألوةا منري 1418ررر

آاانارة العامة للدعوة

ا ار .

 العمل باليرؤون ااسرالمية بالسرفارة السرعونيةآ1420رر رر 1424رر .

واهرنان
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 مررديي عررام إنارة افررؤمتياف والعالةرراف ا ارتيررة بررالوصارةآ1425رر رر 1429رر
 -مديي عام إنارة الدعوة

إفييقيا آ1429رر رر مستمي .

من الدوراف التدريبية:
 بينرررامو تنميرررة اف ررراراف االهررريافية مع رررد اانارة العامرررة،1418رر.
 بينررررامو تنميررررة م رررراراف التن رررريا مع ررررد اانارة العامررررة،1418رر.
 نورة السلوك الدبلوماس وصارة ا ارتية1419 ،رر. نورة عررن آاحلكومررة االلك ونيررة ميك ر افل ر فيصررلللبحوا والدراساف باليياث1426 ،رر.
نورة

احلاسب اآلل :
آFrom - 1/1/2000 to 4/30/2000 Office Skills
Ms ، Ms Access، Ms Excel،- (Comprising of Ms word
)Outlook

.آ، VA، Falls Church،- (Career Technology Center
U.S.A

نوراف

اللغة االلي ية:
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DC (American ،1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington
university).
U.S.A،Advanced English) (Fair Fax County) (VA 2001).

افررررؤمتياف والنرررردواف وافعررررارث امليررررة والدوليررررة الرر ر مت
افياركة ب ا:
 افؤمتي القان ليؤسات البلدياف وا معاف القيوية ررر افدينرةافنورة1406 ،رر.
 افؤمتي القال ليؤسات البلدياف وا معاف القيويرة ررر أب را، 1407رر.
 -افرررررؤمتي األول لررررروصرات البلررررردياف بررررردول

لرررررس التعررررراون

ا ليي رر اليياث1409 ،رر.
 -افررررؤمتي القرررران لرررروصرات البلرررردياف برررردول

لررررس التعرررراون

ا ليي رر ةاي1411 ،رر.
 افلتقرررى األول لألإلمرررة والررردعاة آتامعرررة األمررره سرررونقال رررررتنوب تايلند1418 ،رر.
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 ملتقررى خررانم احلرريم اليررييف رررر إننررلة آأسرركتلندا ،1419رر.
 معرررريث ليرررربونة الررررردول رررررر آاللتغررررال 1998م آتنررررراافملكة رر ةسا اليؤون ااسالمية .
 اف يتان الولي لل اا والققافة آاهنانرية 1419 ،رر. اف يتان الولي لل اا والققافة آاهنانرية 1424 ،رر. -نررردوة افكتبررراف الوةفيرررة

افملكرررة ررررر افدينرررة افنرررورة،

1420رر.
 -ندوة الدعوة

ع د افل عبدالع ي رر اليياث1420 ،رر.

 ندوة السنة والسهة رر افدينة افنورة1425 ،رر. نررردوة االستيرررياق والدراسررراف القيآنيرررة ررررر افدينرررة افنرررورة،1427رر.
 ندوة تاري افل سعون رر اليياث 1428رر. نرردوة القرريآن الكررييا واسررتةدام التقنيررة رررر افدينررة افنررورة،1430رر.
 -افؤمتي القامن لوصرات اليؤون ااسالمية رر تدة1430 ،رر.

124

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 مسررابقة افلر عبرردالع ي الدوليررة للقرريآن الكررييا رررر مكررةافكيمة.
 مسابقة األمه سلمان بن عبدالع ي املية للقيآن الكييارر اليياث.
 بينرررامو ضررريو خرررانم احلررريم اليرررييف  1425 ،ررررر رررررمستمي.
معررريث موسررركو الررردول

 افيرري علرررى تنرررا الررروصارةللكتاب رر 1424رر.

معررريث اه اإلررري الررردول

 افيررري علرررى تنرررا الررروصارةللكتاب رر 1425رر.

معررريث اليرررارةة الررردول

 افيررري علرررى تنرررا الررروصارةللكتاب رر 1426رر.
 -افيررري علرررى تنرررا الررروصارة

معررريث بكررر الررردول

للكتاب رر 1427رر.
 -افيررري علرررى تنرررا الررروصارة

معررريث ل ررريان الررردول

للكتاب رر 1428رر.
 افيي على تنا الوصارةللكتاب رر 1429رر.

معريث فيانكفرورف الردول
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 -افيررري علرررى تنرررا الررروصارة

معررريث اه اإلررري الررردول

للكتاب ر 1430رر
 -افيرررري علررررى تنررررا الرررروصارة

معرررريث تررررونس الرررردول

للكتاب رر 1431رر.
 -افيررري علرررى تنررررا الررروصارة

معرررريث مدريرررد الرررردول

للكتاب رر 1432رر.
 -ممقررل الرروصارة

آاألسرربو الققرررا السررعون ااييانرر

ررررر

اليياث1425 ،رر.
 -افؤمتي السنو آالتاس والقالل

ال ان مسرلم أمييكرا

اليمالية هيكاغو2000 ،م.
 -افرررؤمتي السرررنو آا رررامس

لرررس العالةررراف ااسرررالمية

األمييكية واهنان2001 ،م.
 مؤمتي ععية القيآن والسنة رر ميتيغان2001 ،م. مؤمتي علمات األمة رر السنغال1432 ،رر. -افيرراركة

عرردن مررن األمسررياف اليررعيية ناخررل افملكررة

العيبية السعونية وخارت ا.
 -عضررو

عرردن مررن اهمعيرراف العلميررة السررعونية وافياك ر

ااسالمية

ا ار .
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الكتب والبحوا وافؤلفاف:
 اليلات ا الد :آكتاب عن سهة افلر خالرد برن عبردالع ي~ 1413 ،رر.
 رسرررالة إىل الن رررام العررراف  :آكتررراب عرررن ةضرررية البوسرررنةواايس 1414 ،رر.
 -مناصرررحاف هررريعية :كتررراب

رررو أةررروال العلمرررات حرررول

أعمال اارراب والتفيهاف1425 ،رر.
 نيرررروان هررررعي آولررررن ا ررررد باللغررررة العيبيررررة الفصررررحى1427رر.
 اليررررؤون ااسررررالمية واألوةرررراآث

.

 ت ررون افملكررة العيبيررة السررعونيةبالن الغيب آث
 -التسام

ع ررررد افلرر ر سررررعون ~

التعييررف بااسررالم

.

ااسالم آباللغت العيبية وااللي يرة أِلقر

تامعة ملبورن بأس اليا2009 ،م ،آث

.

 مثرران ثرروا عررن العمررل ااسررالم ةرردمتمبع د الدراساف الدبلوماسية بوصارة ا ارتية.

ورش العمررل
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 األخاات الكتابية لدارس اللغة العيبيرة غره النرالق ب راآرسالة ماتسته آواو .
 نيررروان هرررعي آصر ر يل اهررروان باللغرررة العيبيرررة الفصرررحىآ ت الاب .
 آأنرريس السررمار مررن القصررص واألخبررار واألهررعار كتررابو ةصص وةصاإلد تيالية وحديقة من

تمعنرا افعاصري

ومن اه يية العيبية آواو .
 اه ررون العلميررة والعمليررة لألسررية العُمييررة تررياتا ليترراالفاألسية آواو .
 روان العمررررل الدبلوماسرر رآواو .

افملكررررة العيبيررررة السررررعونية
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 كلمة ترحيبية( :املضيف) :األستاذ الدكتور /عبدالعزيز
ابن إبراهيم العُمري:
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا رسرول
اهلل وعلررى آلررره وصررحبه ومرررن وااله ،اللرر ا أورننرررا حوضررره ،وال
تفتنا بعرده ،واحيرينا

صميتره يرا حر يرا ةيروم ،وبرارك لنرا

أنفسررررنا وأعمالنررررا وأعمارنررررا وسرررراإلي أحوالنررررا.

ررررريه الليلررررة

افباركررة ،أس رأل اهلل رررر سرربحانه وتعرراىل رررر أن يصررل نياتنررا وأن
يتقبررل الصررا

مررن أعمالنررا ويتيرراوص عررن خاايانررا .ييرريفنا

ريه الليلة أن يكون ضيفنا الكرييا فضريلة اليري عبردالع ي
ابررن صررا

احلميررد ،ولررن أتارريق لسررهته الياتيررة ،فسررأتيك ا

فديي ريا اللقات ،وررو األسرتاع عبدا يرد برن
الي هيفنا

مرد العُمري ،

أكقي من نردوة انارة مقرل رريا اللقرات ،لكري

أرى أن ضيفنا اليري ررر حف ره اهلل ررر عر بر العلرا وافمارسرة
العمليررررة والتابيقيررررة

ا رررال العرررردل  ،أسررررأل اهلل سرررربحانه

وتعاىل أن يُسدنه ويُييه احلق وجيعله من أرله والعاصم عليه.
اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أمرري بالعرردل ،وبالعرردل ةامررت السررمواف

واألرث (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [النحررررررررررررررل :مررررررررررررررن
اآلية ،]90كقها ما نسم ريه اآلية

خابة اهمعة ،وننسرى

كيف أن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى بدأ رريه اآليرة برأمي حراصم واضر
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بالعدل وااحسان .واهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى تعرل العردل أمريا لريس
فيرره أ تررينن حتررى م ر األعرردات ( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [افاإلررردة :مرررن اآليرررة ] 8
واهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى كمرررا ن َّرررا رررريا الكرررون وتعرررل لكرررل
يى مرن اليرمس والقمري والنيروم وسراإلي الكواكرب ،فقرد
تعل ايا ا لق هييعة يسهون علي ا لتسرتقيا حيرات ا ،وتعرل
العررررردل ررررررو األسررررراس

رررررريا األمررررري( ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [النسررات:
من اآلية  .]58وليل كان سرلفنا الصرا

مرن أصرحاب رسرول

اهلل  يُابقرررون رررريا األمررري .وال عيرررب حينمرررا تتحرررول الررربالن
ااسررالمية إىل الوفررات والرروالت حلميل رة ررريا الرردين مررن أصررحاب
رسول اهلل  .وليل ةرال أررل محرص ألبر عبيردة برن اهريا
 بعد فتح ا :واهلل لعدلكا أحب إلينا مرن ترور بري نيننرا أو
برري تلرردتنا .ولرريل إعا أنصررف اانسرران وعرردل مع ر حتررى لررو
كرران عرردوا لر ال هر أنر سررتحبه ،وإعا ال

ر اهلل لمر

حتى لو كران أةريب النراس إلير فرال هر أن رريا لره مرينونه.
وةررد ورن عررن ابررن تيميً رة رررر عليرره رمحررة اهلل رررر أنرره ةررال آآإن اهلل
لينصي الدولة العانلرة ولرو كانرت كرافية ،وجريل ال افرة ولرو
كانت مسلمة ألن ااسرالم ثرد عاتره ررو أوالً عردل مر اهلل،
لا اتبا أمري اهلل

العردل بر خلقره .ال أريرد أن أنخرل

رريا
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افوضررو  .وكمررا تعيفررون النقررل ح ر

موة ر منترردى العُمرري

آ (http://www.omaryforum.comومواةررر أخرررريى رررر موتررررونة
علررى اللوحررة أمررامكا؛ ولرريل يتابعنررا مررا يقرريب مررن أربعماإلررة
هةص

نفس اللح ة بإعن اهلل تعاىل ،ونتلقى بعرا أسرالت ا

عل اا يل

نفس الوةت.

أحررررب أن أِعرررري رررررر وإن كرررران تررر اه اهلل خررررها أصرررري علررررى
مررد بررن

االختصررار رررر علررى تيعررة ألسررتاعنا عبدا يررد بررن

سررليمان العُمرري  ،مررن خيجير افعارررد العلميررة ،وحاصررل علررى
البكررالوريوس وافاتسررته مررن تامعررة اامررام ،وعمررل مررا ي يررد
وصارة اليررؤون البلديررة ،لرررا

علررى الرري عيرري عامرررا

وصارة

اليررؤون ااسررالمية ،حي ر ترروىل مناصررب عديرردة .ورررو حاليررا
مررديي عررام اانارة العامررة للعالةررراف ا ارتيررة برروصارة اليرررؤون
عررردة مناصرررب

ااسرررالمية ،وعمرررل سرررابقًا
مساعد فديي مكتب الدعوة
إفييقيررا

الررروصارة ،من رررا

واهنان ،ومرديي إنارة الردعوة

وصارة اليرراون ااسررالمية ،ومررديي عررام العالةرراف

ا ارتيررة حاليررا ،وهررارك

العيررياف مررن الرردوراف والنرردواف

وافررؤمتياف ا ارتيررة ،ورررو هرراعي فحررل هررارك

عرردن مررن

األمسياف اليعيية ،وله عردة نواويرن ،وعضرو

رالس عردن

مررن افؤسسرراف وافياكر ااسررالمية
افؤلفاف لكنه آلي أن

تصي

ا ررار  ،ولرره عرردن مررن

تيعته ،وستكون رر إن هرات
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لررده التاسر الرري برردأ العمررل

اهلل رررر ضررمن أعمررال افنترردى
فيه ،وليتفضل األستاع عبدا يد.
 تقديا اماضي:

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل رب العراف  ،والصرالة
والسالم على أهي األنبيات وافيسرل  ،نبينرا

مرد وعلرى آلره

وصررحبه أععر  .معررال اليرري  ،أصررحاب الفضرريلة ،أصررحاب
السرررعانة ،أي رررا اهمر ر افبرررارك :أرر رالً وسر ر الً بكرررا
األمسررية افباركررة ،و ررريا افنترردى افبررارك،
افتميرررر ة بعنرررروان موضرررررو

رررريه

ررريه الليلررة

اضرررريت ا ،وبفضرررريلة اماضررررري

الكييا ،وكيف الن! ورو عيلا من أعرالم القضرات

افملكرة

العيبيررة السررعونية .موضرروعنا ارريا افسررات رررو آاألن مررة العدليررة
وأليرررا

إلرراص العدالررة  ،ررريا افوضررو الرري يتحرردا فيررره

معررال اليرري عبرردالع ي بررن صررا

احلميررد ،رإلرريس

كمررة

االسرررتانا مبناقرررة الييررراث .وكمرررا تررريف العرررانة أن نقررردم
الضررريف ،فأتيررري برررالتعييف افررروت بررره :ررررو معرررال اليررري
عبرردالع ي بررن صررا

بررن عبرردالع ي احلميررد .نرس

افع ررد

العلمر بليرردة ،لرا التحررق بكليرة اليررييعة بالييراث ،و عررام
آ1394رر

ي من الكلية ،وعُين مالصمرا ةضراإليا

رإلاسرة
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اكا القصيا ،وبعد عرام عُرين مسراعدا لريإليس
مناقررة تبرروك ،و ديرردا

راكا

آ1396/3/3رررر  ،لررا عُررين رإليسررا

ماكا مناقة تبوك بأمي مرن خرانم احلريم اليرييف افلر
ف ررد بررن عبرردالع ي ~ عررام آ1412رررر  .لررا صرردر أمرري خررانم
احليم اليييف افل عبداهلل بن عبدالع ي  ،بتعيينه عضروا
امكمرررة العليرررا

التاسررر عيررري مرررن هررر ي صرررفي لعرررام

آ1430رر  .وبعد عل عُين رإليسا مكمة االسرتانا مبناقرة
اليياث

يروم القالر مرن الير ي القالر لعرام آ1334ررر  .لرا

هررررغل معاليرررره أيضررررا عرررردنا مررررن افناصررررب واألعمررررال ا هيررررة
التاوعية ،حي كان رإليسا همعيرة

فري القريآن الكرييا

مني تأسيس ا حتى انتقل مرن تبروك ،ورإليسرا للينرة االتتماعيرة
معيررة افل ر عبرردالع ي ا هيررة بتبرروك وعضرروا

ا لررس،

وميرريفًا عامررا مبكتررب رياررة ااغالررة ااسررالمية مبناقررة تبرروك
إىل تارجررره .وهرررارك

عررردن مرررن افرررؤمتياف ناخرررل افملكرررة

وخارت ا ،وكان إمامرا وخايبرا لليُمير والعيردين ليلرة أربعر
عامررا

تبرروك ،وهررارك

ااعررالم افقرريوت وافسررمو وافيإل ر

سررن لويلرررة ،ولرره عررردة ثرروا متةصصرررة

ررال القضرررات

والقضايا االتتماعية وغه عل  .ريا ما ةِدم إل عرن معاليره
الورةة ،وأستأعن معاليه
عنه:

أن أةدم مرا أعيفره عنره ومرا

عرت
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ررريا اليتررل ،معررال اليرري عبرردالع ي بررن صررا

احلميررد،

ررررو راإلرررد مرررن روان العمرررل ا ررره واالتتمررراع

افملكرررة

العيبية السعونية ،كما رو راإلرد مرن روان القضرات

افملكرة

العيبيررة السررعونية .معررال اليرري حينمررا تررات إىل تبرروك ال أةررول
أنرره ال يوتررد ععيررة ،ررريا مؤكررد ،إ ررا أكرران أةررول أنرره ال
يوتد حتى حِلق

في ةيآن الكرييا

مناقرة تبروك عامرة،

ومررا خرري مررن تبرروك إال ورنرراك العديررد مررن ععيرراف
القرررريآن الكررررييا

افرررردن واماف رررراف وااِييرررري وافياكرر ر ؛

فأسأل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن يكترب أتريه .أيضرا ممرا
واللعت عليره:

فرري
عتره

إحردى السرنواف ترات معاليره إىل الييراث مرن

أتل اليفاعة لعامل مرن اهنسرية البنغالنييرية نررس رترالً
اليررررار ووتبررررت عليرررره نيررررة افِترررروفى ،فلررررا يكترر رفِ فضرررريلته
بالكتابررررة إىل صرررراحب السررررمو افلكرر ر األمرررره سررررلاان بررررن
عبدالع ي ~ بل تات بنفسه يتراب افوضرو  ،ورنراك العديرد مرن
اليرروارد .وعملرره ال يقتصرري علررى توانررب القضررات وإصررال عاف
الررب  ،بررل حتررى افؤسسرراف اليرريعية األخرريى ال ر كانررت
افناقة ،كان ناإلما نصها اا ،فأسأل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى أن
يكتب أتيه ولوابه.
عرررررونة فوضرررررو اماضرررررية ،وال أون أن أليرررررل ،أةرررررول :إن
افملكة العيبية السعونية منري أن تأسسرت و أنوارررا القاللرة
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و مياحلر ا القاللرة تعلررت كتراب اهلل الكررييا وسرنة نبيرره 
من اتا ونستورا اا ،وتابيق هي اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ركير ة
اررريا افرررن و .لرررا حينمرررا اسرررتعان افلرر عبررردالع ي رررريه الررربالن
افباركررررررة ،أوىل القضررررررات ارتمامررررررا بالغررررررا ،وتعلرررررره
ارتماماترره ،وللررب مررن

لررس اليررورى

أِوىل

عررام آ1344رررر أن

يُعررردوا لألن مرررة القضررراإلية ،وصررردرف أوامررري بتكليرررف اليررري
عبداهلل بن بلي د ،برأول رإلاسرة للقضرات

احليراص ،وتبر علر

ما تبعه من ريا.
ومرررا مرريً مرررن مياحرررل ال يكررران ررري

ع رررد افلرر سرررعون،

كانت فكية إنيات وصارة العدل ،وإن ترأخي فتح را وتأسيسر ا
إىل عرررام آ1390ررررر  ،ولكرررن كانرررت

ع رررد افلرر سرررعون،

وافع د العال للقضات ،ورإلاسرة القضرات كرل رريه تأسسرت
ع د افل سعون ،لا ترات

ع رد افلر فيصرل ~ ترات ا لرس

األعلى للقضات .و ع د افل خالرد ،تارورف ميافرق القضرات،
و اآلونررة األخررهة

عنررا ةبررل عرردة سررنواف مررا خصصرره خررانم

احلررريم اليرررييف افلر ر عبرررداهلل برررن عبر ردالع ي مرررن أمررريه
بتاررويي ميافررق القضررات ،ورُصِ ر يد لرريل أكقرري مررن سرربعة مليررار
ريال.
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ال أون أن أسرررتألي ب ررريا احلررردي  ،إ ر را أةرررول :إن القضرررات
ى بارتمام بالغ من والة األمي

ريه الربالن افباركرة ،وال

عيررررب فافملكررررة العيبيررررة السررررعونية ةِبلررررة افسررررلم ومررررأوى
أفادت ا ،ور

ء أن ار العاا أع  ،ورر خره مقرال علرى

العنايررة بكترراب اهلل الكررييا وسررنة نبيرره  وتابيررق اليررييعة.
ريا ،وأتيككا م معاليه ليبدأ ،ت اه اهلل خها.
 احملاضرة:
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

هكيا ،احلمد هلل رب العاف  ،وصلى اهلل وسلا على نبينا
مد ،وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ،وسرلِّا اللر ا
تسليما كقها .أحيريكا أي را ااخروة بتحيرة ااسرالم :فالسرالم
عليكا ورمحة اهلل وبيكاتره .أهري ُ
أحررد افتحرردل

رريه الليلرة أن أكرون

ررريا افنترردى .وةبررل أن أنخررل

افوضررو ،

البررد لرر أن أصترر اليرركي والتقررديي والعيفرران لسررعانة أخرر
األسررررتاع الرررردكتور عبرررردالع ي بررررن إبررررياريا العُمرررري  ،علررررى
استضررراف
الكبهة ال

رررريه الليلرررة ،واليررري أن أنضرررا إىل ا موعرررة
دلت

ريا افنتدى ،والردكتور عبردالع ي ررر

وفقه اهلل رر من أسية عييقة

بييدة

مناقة القصريا ،أسرية

عُيفرررت برررالعلا ،أسرررية عُيفرررت بالوفرررات ،ولررريس رنررراك بيرررت

136

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

القصيا إال وييكي ريا الوفات وريا العيفان! .ةبرل أيرام كنرت
القصيا ول عا ةد بلغ التاسعة والقمان مرن عمريه ،وكنرا
عرر مبررارك ،فالبررت منرره أن

رردلي عررن أبرريص

ارراف

حياته ،فيكي ةصة تُلص مدى نور ريه األسية ونعم را كرقها
مرررن لرررالب العلرررا

مناقرررة القصررريا ،يقرررول :آآكنرررت أبلرررغ

السررابعة عيررية مررن عمرري  ،وحضرريف مررن أرامكررو وتقرردمت
بالب و يفة ،فسألي األستاع صا

بن سليمان العُمري  ،ررل
ضاحية آالقصيعة

تقيأ وتكتبن ةلت :نعا ،فعيني مدرسا

من بييدة فانالق عم إبياريا مرن رريا التعري ليبلرغ رإليسرا
لقسا ال بية اليياضية

مناقة القصيا سن لويلة .اليرارد

من عل أن رريه األسرية افباركرة ارا نور كربه ونعرا لارالب
العلررا

مناقرررة القصرريا .فنسرررأل اهلل

ررريه الليلرررة أن يغفررري

لليرري صررا  ،ولليرري إبررياريا ،وألسررية آل عمرري

مناقررة

القصيا ،وأن يغفي للحاضيين.
أي را ااخروة ،نُعيرت أل رردا عرن موضرو مرن افوضرروعاف،
فوترردف أن احلرردي عررن افن ومررة العدليررة وأليرررا
العدالررررة رررررو األنسررررب ورررررو األةرررريب أيضررررا
افوضو  :البح ةسمته إىل عدة عناصي:
 oالعنصي األول :افقدمة.

قيررق

ررررال  .أنخررررل
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 oالعنصي القان  :عيث لبداية التاويي القضاإل .
 oالعنصي القال  :بيان افالم للتاويي القضاإل احلدي .
 oاألمي الياب  :عيث للمحاكا افتةصصة.
 oاألمي ا امس :احلدي عن ةضات التنفيي.
 oاألمي السانس :نقد بعا افواةف ااعالمية.
 oوتعلررت ا امتررة

عرريث ااحصرراإلياف واالرراصاف ال ر

ققت فسهتنا القضاإلية

ريا الوةت.

أي ا ااخوة عندما أ دا عن افن ومة العدلية

افملكة

العيبية السعونية وتاوررا حتى وصلت إىل ريا افستوى الي
نعييه ،ونتال بإعن اهلل إىل مستقبل أفضل ،البد أن نيه
للتاور التارج للقضات مني توحيد افملكة العيبية السعونية
على يد تاللة افل عبدالع ي بن عبداليمحن رر ليب اهلل لياه
رر .ورنا البد أن أِنوه إىل أن ما يقال عن ةضات افملكة سوات
خار افملكة أو

ناخل ا من بعا افنتقدين

السابق،

وأنه خال من ميتعية ن امية! فغه صحي  ،وسأِبين عل من
خالل التسلسل التارج للقضات .وةبل عل أةول ،إن صال
األ مة ورةي ا منو بصال القضات ،فالقضات القو العانل رو
صمام األمة من خالل إةامة احلق و اصاة افعتدين ونيي األمن
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ورف ال لا .و افقابل إن فسان القضات من أةصى الكوارا
ل با تم  ،فإنه إعا حصل عل رر ال ةدر اهلل رر يُفقد

ال

األمن واالستقيار ،وينتيي ال لا ويعا الفسان
ا تم  .وليل

كل أركان

ارتا ااسالم بإصال القضات وسالمته من

كل صيغ واحنيا  ،يقول اهلل تعاىل :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

[النسات :من اآلية  ،]5٨ويقول تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﭼ [افاإلدة :اآلية ]٨واألحاني
عن الن

الوارنة

 تؤكد على ريا افبدأ ،فقد كان عليه الصالة

والسالم أول ةاثٍ

ااسالم ،ونعى إىل تيسي العدل،

وحير من أ احنيا عن ريا افن و ،روى البةار وغهه عن
أم سلمة رر ريضِ ي اللَّهُ عينْ يا رر ةالت :ةال رسول اهلل  آآإنكا
تصمون إل وإنًميا أنيا بيييي ،ويلعيلً بيعْضيكِاْ أنْ يكِوني أ ْلحيني
حيًتِهِ مِنْ يبعْاٍ ،وإ ا أةض بينكا عيلى ينحْو ميا أسْمي ُ
ِب ُ
منكا ،فمينْ ةضي ْيتُ لهُ مِنْ حيق أخِيهِ بي ت فال يأْخُيْهُ فإنًميا
اعيةً مِني النًار يأت ب ا يوم القيامة .
أةْا ُ لهُ ةِ ْ
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أنخل إىل تاري القضات:
الدارس لتاري القضات

افملكة العيبية السعونية جيد أن

افل ر عبرردالع ي ~ أعلررن بصررحيفة أم القرريى ،ور ر الصررحيفة
الي يررررررررررررررة

افملكررررررررررررررة،

عرررررررررررررردنرا القالرررررررررررر ر

آ1343/05/29رررررررررر  :آآأن احلكومررررررررة تيغررررررررب أن ترررررررريى
افتةاصم جتصمان أمام القضرات لتيري أحكرام اليري
القضررات بغرره

ابرراة وال مياوغررة وبنررات علررى عل ر فقررد مت

آ1344/7/24ررررررر تيررررركيل رإلاسرررررة القضرررررات

افملكرررررة

ل هرررريا علررررى القضررررات والقِضرررراة ،ومررررا يصرررردر عررررن ا مررررن
أحكررام ،و يولِرر ي رإلاسررة القضررات

افناق رة الغيبيررة واهنوبيررة

احة اليي عبرداهلل برن حسرن آل اليري  ،بينمرا تروىل رإلاسرة
القضات

افناقة الوساى والييةية واليمالية

احرة اليري

مد بن إبياريا آمف الديار السعونية  .وت امن ريا التعري
بصردور األن مررة القضراإلية لتكررون ميتعيرة للقضررات وا صرروم
والدارسررر ر  ،ففررر ر آ1350/2/29ررررررر صررررردر ن رررررام سررررره
اماكماف الييعية ،ورو مكون من سرت ولاللر مرانة .و
آ1355/2/11رررررر صرررردر ن ررررام افيافعرررراف اليرررريعية ،ورررررو
مكررون مررن ماإلررة والررن وأربع ر مررانة .و آ1357/1/4رررر
صررردر ن رررام تيكيرر مسرررؤولياف القضرررات اليررريع  ،وترررات
ماإلت والن ومثان مانة.
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رر ريه حقررراإلق تارجيرررة ،تؤكرررد علرررى ارتمرررام افملكرررة
ن ام ا القضاإل مني توحيدرا ،ونلح أنه مر تارور افملكرة
ت ي احلاتة إىل مياتعة األن مة القضاإلية ،لتواكرب التارور
كافررة ا رراالف .وم ر االرتمررام بررالن ا ااتياإليررة عررل ررريه
األن مررة عينِرر ي افل ر عبرردالع ي ~

خالل

انررب افوضررو وعلرر مررن

ديد مصانر األحكام ،حي وض

خاابه افنيرور

تييررررررردة أم القررررررريى بعررررررردنرا رةرررررررا الرررررررن ولاللررررر ر
آ1344/1/16رررررر  :آآأن أحكررررام ااسررررالم ررر ر اليكيرر ر ة
األساسية للحكا ،وسرت ل السريا افرنه الري ي ترد ب ردي ا
السراإليون وتعررل ~ افيتعيرة

األحكررام وفرق افِفتررى بره مررن

مررريرب اامرررام أمحرررد برررن حنبرررل ~ .أمرررا كصررروص مرررا يتعلرررق
مبوضررو الررن ا ااتياإليررة ،فكمررا رأينررا وسررنيى أيضررا فيمررا
بعررد ،إن الررن ا ااتياإليررة ال تسررتقي علررى ن ررام مع ر  ،لكررن
اف ررا افوضررو  ،فيانررب افوضررو لابررت ال يررتغه؛ ألن افملكررة
العيبية السرعونية أخريف علرى عاتق را أن األحكرام تُسرتمد مرن
اليييعة ااسالمية وفق الكتاب والسنة ،ورو ما نُرص عليره
ن ام احلكا .ورغبة مرن مقرام خرانم احلريم اليرييف افلر
عبداهلل بن عبدالع ي ~ لتاويي القضات؛ صردر األمري الكرييا
رةا آم78/

1428/9/19ررر بافوافقرة علرى ن رام القضرات

ون رررام نيررروان اف ررراا ،وةرررد تر رات التأكيرررد علرررى اسرررتقاللية
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القضات .فف افانة األوىل ترات مرا نصره :آآالقضراة مسرتقلون ال
سررلاان علرري ا

ةضرراإل ا لغرره أحكررام الي رييعة واألن مررة

افيعية ،وليس ألحد التدخل

القضات .

ومررن أبرريص مالم ر ررريا الن ررام رررر والرري ا يكررن موتررونا
سررابقًا رررر إنيررات امكمررة العليررا ،وكيفيررة تيرركيل ا وإسررنان
إصدار افبانئ القضاإلية ،وسريأت احلردي عرن أرميرة إصردار
افبرررانئ القضررراإلية لتكرررون ميتعرررا للقضررراة .وكررريل إنيرررات
اكا االستانا

كرل مناقرة وتباهري أعماارا مرن خرالل

نواإلررري متةصصرررة ،تترررألف مرررن لاللرررة ةضررراة باسرررتقنات الررردواإلي
اه اإليررة الر تن رري

ةضررايا ااتررال كررر :القتررل ،والقار ،

واليتا ،والقصاص

النفس وفيمرا نون الرنفس ،فتترألف مرن

مخسرررة ةضررراة ،وفرررتي ا رررال انيرررات
اماف اف التابعة للمناقة الر في را
مالمر ررريا الن ررام أيضررا إنيررات

ررراكا اسرررتانا
كمرة اسرتانا  .ومرن

رراكا متةصصررة ألول مررية

ترراري القضررات ،وس رأِبين فيمررا بعررد رررر إن هررات اهلل رررر أرميررة
وترررررون امررررراكا افتةصصرررررة ،فأنيرررررأ

كمرررررة األحررررروال

اليةصررررررية وامكمررررررة التياريررررررة ،وامكمررررررة اه اإليررررررة
وامكمة العامة ،و اكا العمل والعمال ،و اكا افريور.
ومرررن خصررراإلص رررريا الن رررام أيضرررا أن تعرررل لكرررل
صالحياف

كمرررة

دنة والي من فواإلده تفيُّغ القضاة فيما ين ريون
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إليه ،بردالً مرن تعلر ا ين ريون

اليروم الواحرد ةضرايا متعردنة

تيتت اليرن.
وةد حدن ن ام افيافعاف الييعية الصانر بافيسوم افلكر
رةرررررررا :آم1/

1435/1/22ررررررررر االختصررررررراص النررررررروع

للمحررراكا مرررن افرررانة احلانيرررة والرررقالل إىل افرررانة ا امسرررة
والرررقالل  .فامررراكا العامرررة
واالباتررراف اان اإليرررة ومرررا

رررتص بن ررري عير ر الررردعاوى

حكم رررا ا رررار عرررن اختصررراص

اماكا األخريى وكتابراف العردل ونيروان اف راا .وامراكا
اه اإليررة

ررتص بالفصررل

عي ر القضررايا اه اإليررة وعي ر

افسرررراإلل الررر يتوةررررف علي ررررا احلكررررا

الرررردعوى اه اإليررررة

افيفوعة أمام ا ،إال إعا نص الن ام على خال عل  ،وترات
ن ام القضات أن ا تتألف من نواإلي لقضرات القصراص واحلردون،
ونواإلرررري لقضررررايا التعررررييي ،ونواإلرررري لقضررررايا األحررررداا .ومررررن
امررراكا افتةصصرررة الررر أهررريف إلي رررا

ررراكا األحررروال

اليةصررررية ،و رررراكا األحرررروال اليةصرررية تن رررري

إلبرررراف

الرر ر وا والاررررالق ...إىل آخرررريه ،وإلبرررراف الوةررررف ،والوصررررية،
والنسب ،والغيبة ،واارا ،وةسمة ال كة ،مبرا في را العقرار،
وغه عل تعي األوصية ،إلبراف توكيرل األخريس ،تر ويو مرن
ال ولر اررا أو مررن عضررل ا أولياؤرررا .وتررات

ررريا الن ررام :أن ررا

تترألف مرن نواإلرري أو أكقري ،وتتكررون مرن ةرراث فرين أو أكقرري
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وفق مرا

ردنه ا لرس األعلرى للقضرات ،وجيروص أن يكرون مرن

بين ا نواإلي متةصصة حسب احلاتة.
وفا كان الي ت بالي ت يُريكي ،نعري باحلردي عرن ن رام
ااياة العامة للوالية علرى أمروال القاصريين الصرانر مرن افيسروم
افلك ر رةررا :آم17/بترراري 1427/3/13رررر وافوافررق عليرره
مررررررررن

لررررررررس الرررررررروصرات حسررررررررب القرررررررريار رةررررررررا :آ53

1427/3/12رر  ،وريا الن ام

احلقيقرة فرن ال يعري عنره

هياا يُعد نقلة نوعية وكبهة؛ فقد ن َّا مصرا

القِصري ومحرى

أمرروااا ،بررل تعررل ااياررة ميتباررة برروصيي العرردل مباهررية ورررو
رإليس ر ا ،بررل ةررد خص ر ا الن ررام باعتباررررا رياررة تأكيرردا علررى
العناية واالرتمام ب ا.
حنن نعلا أن أمروال القِصًري كانرت تُرون

مؤسسرة النقرد،

و ض علي ا سرنون عديردة ورر مُيمردة ،ويبلرغ القاصري وةرد
أخرريف ال كرراة مررن ررريه األمرروال .اآلن افؤسسررة العامررة لل ياررة
افييفة على أمروال القِصري
ور اآلن

رت أيردي ا اآلن بالير الييراالف،

صدن وض خاء استقمارية مأمونرة اريه األمروال

ال م األسف مضى علي ا سنون ووةت لويل ا يُستفد من ا.
أيضررا مررن امرراكا افتةصصررة وررريا أيضررا م ررا ترردا ألنرره
ممرررا يُعررراب علرررى ةضررراإلنا

افملكرررة العيبيرررة السرررعونية ةبرررل
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سنواف ةييبة رو كقية الليان ال تن ري القضرايا ورر بعيردة
عررن م ل رة ام راكا ،ومررن رنررا مررقالً:

رراكا عمررل العمررال،

األوراق التياريررررة ،والليرررران افصرررريفية وغهرررررا .ررررريا األمرررري
احلقيقة عي به ن ام القضات ،وأكد على أيلولة عي الليران
أن تكرررون

رررت م لر رة القضرررات ،ومرررن امررراكا افتةصصرررة

اماكا العمالية ،ريه اماكا سو تنضا

رت لروات وصارة

لس القضات األعلى ،وسيكون رناك السرل فيمرا بر وصارة
العمرررل وفيمرررا بر ر

لرررس القضرررات ،ورر ر عاف اختصاصررراف

دنة س ى النور ةييبا.
أيضرررررا مرررررن امررررراكا افتةصصرررررة امررررراكا التياريرررررة،
وامرراكا التياريررة موتررونة

نيرروان اف رراا ،لكررن الن ررام

نص على أن تنتقل إىل م لة وصارة العدل ممقلة برا لس األعلرى
للقضرررات ،وةييبرررا سررر ى النرررور أيضرررا

أن تنتقرررل امررراكا

التيارية بدرتتي ا االبتداإليرة و راكا االسرتانا إىل ا لرس
األعلى للقضات.
وبعرررد بيرررران رررريا كلرررره نسررررتاي أن نقرررول :أننررررا مبباهررررية
امر راكا افتةصصرررة سررريكون لررردينا نقلرررة كررربهة

تارررور

القضات ،فاماكا االبتداإليرة بعرد تفعيلر ا وفرق الن رام سر ي
القاض  ،ألن وكما عكيف سابقًا كان القاض

الصربا
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ين رري عرردة ةضررايا ،ين رري ةضررية ت اإليررة

الصرربا  ،وين رري

ةضية صوتية ،وين ي ةضية عقارية ،وين ي حيو اسرتحكام،
وين ي خالفاف مالية ،وين ي ةضايا تناإلية ةد تصرل إىل نرترة
القتررل .يعرري اهيررل السررابق رررر وةررد عاصرريف ررريا رررر يعرري مررن
الصعوبة مبكان أن ييكر القاضر وأن يُبرد القاضر عنردما
يكون عنده

موعة من ريه القضايا الكقهة افتنوعة.

اليرررررروم القاضرررر ر وةررررررد باهرررررريف امرررررراكا افتةصصررررررة
اختصاصات ا ،سيكون أمام القاضر ةضرايا
كان

الدواإلي اه اإلية سين ي

وإن كان

ردنة ،ف رو إن

ةضايا الردواإلي اه اإليرة،

األحوال اليةصية سيتةصص

نواإلي هةصرية

رردنة ،حتررى امرراكا اه اإليررة في ررا نواإلرري متنوعررة ،فمررن
ين ررري

ةضرررايا ااترررال غررره مرررن ين ررري

ةضرررايا التعررراعيي

وغهررررا .ولررريل يعررري رررريه احلقيقرررة كرررن ا يعلّرررق علي رررا
ااعرررالم وا يكترررب عن رررا ااعرررالم هرررياا! أن وترررون

ررراكا

متةصصررررة سرررريكون مرررردعاة إىل إلرررراص العرررردل والضررررماناف
العدلية أيضا

قيق الوصول إىل العدل وإنصا الناس.

إن ريا التاور الي
التاور

قق وتبعته تاوراف كربهة ارتربء بره

افوضو و الن ا ااتياإلية ،وةد تُو علر بصردور

بيرررران مررررن الررررديوان افلكرر ر

آ1435/1/19رررررر افوافررررق
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آ2013/11/22م  ،وتررات فيرره :آآبعررد الررال خررانم احلرريم
اليررييف علررى مررا انت ررى إليرره

لررس الرروصرات أصرردر افياسرريا

افلكيررة بافوافقررة علررى أن مررة افيافعرراف اليرريعية وااتررياتاف
اه اإلية ،وافيافعاف أمام نيوان اف اا ،وصردر تعمريا معرال
وصيي العردل رةرا  ....وتراري ....؛ احلاةره بتعمريا الروصارة رةرا ....
وترررررراري  ....افرررررربي علررررررى افيسرررررروم افلكرررررر رةررررررا م1/
1435/01/22رر الصانر بافصانةة على ةيار
رةررا 11

لرس الروصرات

1335/01/01رررر القاضرر بافوافقررة علررى ن ررام

افيافعرررراف اليرررريعية ون ررررام ااتررررياتاف اه اإليررررة ،وتررررات
التعمررريا اعتمررران اللرررواإل التنفيييرررة لن رررام افيافعررراف اليررريعية
اهديد العتمانه والعمرل بره  .ب ريا

لرص أن الروصارة حيصرت

علررى سرريعة إصرردار اللررواإل التنفيييررة لن ررام افيافعرراف
امدن ،وريا إلاص ينضا إىل

وةترره

قيق تاورنا القضاإل .

واآلن أِبين على عيالة مال ًا عامة للتاور القضاإل :
أوال :إننرررا انالقنرررا مرررن مبرررانئ راسرررةة لابترررة ا ترررتغه منررري
توحيدرا على يد تاللة افل عبردالع ي ~ وعلر براليغا مرن
إنخال الكرقه مرن الر ُن ِا ااتياإليرة ،وةرد تكرون مسرتقاة مرن
نُ ِر را سررربقتنا ،وكمرررا يقرررال :آآاحلكمرررة ضرررالة افرررؤمن .
الن ا ااتياإلية ال يضه افملكة أن تستق بعا أن مت را مرن
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خررار حرردونرا ،ألن ره كمررا ةلررت آآاحلكمررة ضررالة افررؤمن ،
وعلرر برراليغا مررن إنخررال الكررقه مررن الررن ا ااتياإليررة وةررد
تكررون كمررا عكرريف مسررتقاة مررن ن را سرربقتنا .ولكررن مررن
ناحيررة افوضررو رررر وررريا م ررا والرري جيررب أن يعلمرره اهمي ر رررر
فرررنحن لرررابتون وال نت حرر
اليررييعة ااسررالمية

برررإعن اهلل ،ونقصرررد ب ررريا

كرريا

كررل ةضرراإلنا ،وررريه مُسررلَّمة

الن ررام

ص علي ررا
الدسررتور  ،ونُ ر ً

الن ررام األساس ر للحكررا ،ف ر

ميتك كيان الدولة وأساسه القابت.
األمرري القرران  :أن أن مررة العرردل بعررد تكامل ر ا وبعررد تفعيررل
امراكا افتةصصررة سررتنقل افملكررة نقلرة حضررارية

ررال

قيق العدالة وفا الن ا وا صومة بأسي وةت.
األمرري القال ر  :أن مررن تواب ر تاورنررا القضرراإل نيرري افبررانئ
والقوابت القضاإلية ،وريه احلقيقة أيضرا ملحر جيرب أن نقرف
عنده كقها ،وةد تسابق م ريا مرا ررو معلروم ،وةرد صردر
العرام افاضر أمري خرانم احلريم اليرييف افلر عبرداهلل بررن
عبرردالع ي رررر تغمررده اهلل بواس ر رمحترره وحف ر خررانم احلرريم
اليررييف افل ر سررلمان بررن عبرردالع ي رررر أصرردر أمرريه الكررييا
بتيرركيل هنررة عليررا اصرردار مبررانئ ةضرراإلية تُعر القضرراة
الناحيررة افانيررة العلميررة ،وةررد هرريفت بررأن أحررد أعضررات اللينررة
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العليررا اصرردار ر ريه افبررانئ ،وثمررد اهلل ومِنًترره اللينررة العليررا
ةاعت هولًا كبها

إصدار افبانئ القضاإلية ،وةد صردرف

لاللة أن مة:
 الن ررام األول :الن ررام افرردن  ،أو افبررانئ افدنيررة

ةضررايا

افعامالف.
 الن ام القان  :ةضايا اه اإلية.
 الن ام القال  :ةضايا األحوال اليةصية.
ور اآلن تُيات من هان عديدة ،وةد اه ك

العمرل مر

اللينة العليا بفضل اهلل ومِنًته ،وريا نقف عنده وحنمرد اهلل أن
بيننررررا مررررن أبناإلنررررا

موعررررة كرررربهة مررررن العلمررررات مررررن محلررررة

الرردكتوراه ومررن افتةصص ر

علرروم اليررييعة وةررد بلغرروا مررا

يقررارب افاإلررة هررةص اسررتعانت ب ررا اللينررة العليررا مررن تامعاتنررا
افتعدنة ،ومرن القضراة أيضرا ،نأبروا فردة لاللرة أهر ي يواصرلون
الليل م الن ار حتى بلغت الصفحاف ال تُمِعت للمانة العلميرة
حوال مثانيرة وعيريين ألرف صرفحة .ورريا احلقيقرة ،ال
افملكة العيبية السعونية فقء ررر أنرا

رص

ن ري ررر عنردما تُعتمرد

ريه افبانئ القضاإلية فإن ا ستكون ميتعرا للعراا ااسرالم ؛
ألن عافنررا ااسررالم ين رري إىل افملكررة علررى أن ررا ةرردوة وأسرروة
حسنة ،فعندما تصدر ريه األن مة أو ريه افبانئ العدلية الر
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سرررتكون ميتعرررا للقضررراة ،فر رال هر ر أن كرررقها مرررن الررردول
ااسالمية ستأخي ب ا.
أهيف أنرا ةبرل ةليرل إىل امكمرة العليرا ونورررا

إصردار

افبانئ القضاإلية ،وةد باهيف اختصاص ا وأصردرف

موعرة

من القضايا.
أيضررررا حينمررررا توليررررت

كمررررة االسررررتانا  ،وثقررررت عررررن

أرهيف امكمة وافلفاف ال توتد

امكمرة ،وتردف أن

عند ةضايا مخس سنة! مخس سنة ةد عال علي را الر اب!
و يورة

مستون ةد ال يكون مالإلمرا اريا الكنر الرقم

من مبانإلنا القضاإلية!؛ فعيضت على

لس القضات األعلى بأن

يُستفان من ا .وةد استياب ا لس ميكورا ،وتيكّلت هنرة
ةضرراإلية اخرريا ررريا الكنرر الررقم مررن ةضرراتنا السررابق ،
وحنن ثمد اهلل ومنه ةاعنا هرولًا كربها ،واآلن حنرن بصردن
إصرررردار ا لررررد األول ،وسررررو يكررررون ميتعررررا للم ررررتم
القضات ،وميتعا أيضا للباحق وللقضاة وللمةتصر  ،وأيضرا
ميتعررا فررن أران أن يرردرس ةضررات افملكررة العيبيررة السررعونية
ف ة صمنية بردأف مرن عرام آ1381ررر وسينضرا إىل علر أيضرا
كمرررة اسرررتانا مكرررة ،كلر ر ا سرررتةي ررررر إن هرررات اهلل ررررر
مبيلداف ليستفيد من ا اهمي .
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لا ا حوا ل أن أنتقل إىل تاورنا القضاإل

صيانة أعردان

الكانر القضاإل من ناحية الكا والكيف؛ صان عردن القضراة
خالل أربر سرنواف ماضرية مرا معدلره آ 55%وصان عردن كِتراب
العدل مبقدار آ 91%ونسبة النمو

أعدان مو ف الوصارة مبرا

يقدر برآ . 60%كيل صانف نسبة التدريب رر وريا لره أرميتره ررر
فنسبة القضراة ممرن متً تردريب ا تُقردر ثروال آ 46.68%وبلرغ
عررردن الرررلامو التدريبيرررة لعرررام آ35ررررر آ 95بينا ًرررا تررردريبيا
حضيه آ 2200من أصحاب الفضيلة القضاة.
اآلن انتق رل إىل التاررور القضرراإل النرروع رررر ةضررات التنفيرري رررر
الرري اليرروم نفرراخي برره
أع ا األن مة
لنا

افملكررة العيبيررة السررعونية ،ف ررو مررن

تصور بعد ريه األن مة الر بينت را ،و رق

اه راص القضراإل التفراخي بره ررر أ بقضرات التنفيري ررر ألنره
رررق لكرررل مرررن ينيرررد العررردل أن يفررراخي بررره ،فرررال ةضرررات

احلقيقرررة

أ

تمر ر و أ عصر ري ،ال ةضرررات عرررانل بررردون

ت رراص تنفيرري ةررو ومررن ا ،حير سررتبقى األحكررام حررلا علررى
ورق وستضررري احلقررروق نون ةضرررات التنفيررري ،وسررريتييأ النررراس
على أكل األموال بغه حق ،وسيتعيب بعرا الوالردين

رؤيرة

ولده بدون ةضرات التنفيري ،سريتأخي االةتصران والنمرو العميانر
برردون ةضررات التنفيرري .ومررن رنررا لررد أن ن ررام التنفيرري بكافررة
مرروانه رررو تيسرري للعرردل وإنصررا للم لرروم وإيصررال احلررق إىل
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أرلرره برردون مماللررة أو تررأخه .تررات

افررانة القانيررة مررن ن ررام

التنفيرررري الصررررانر بافيسرررروم افلكرر ر آرةررررا :م53/

ترررراري

1433/8/13رررررر مررررا نصرررره :آآ عرررردا األحكررررام والقررررياراف
الصانرة

القضايا اانارية واهناإلية جرتص ةاضر التنفيري

بسلاة التنفيي اهرل وااهريا عليره ،ويعاونره

علر مرن

يكفر مررن مررأمور التنفيرري ،وتتبر أمامرره األحكررام الرروارنة
بن ام افيافعاف الييعية وغهرا  .حوى ريا الن ام على سب
وتسررع مررانة ،جتعررل األحكررام اليرريعية اررا القرروة وافكانررة،
و مر ر ا تمر ر مرررن تير ر افمرررالل وتوصررريل احلقررروق إىل
أرل ا ،لو عدنا ةلريالً ةبرل صردور رريا الن رام لرد أن صراحب
احلق الي

مل صكًا ةد أخري صرفته القاعيرة

فرى ةردماه

ورو ي نن على احلقوق افدنية ،ومقل ما ةال بعض ا فا ةرال لنرا
أهتكي للمحكمة ،ةال :آمرا ألولر يرا ليرل ! را اهرتكى
للمحكمة وأخي ص وةعه من كل القضراة ،لكرن مرا ةيمتره
إعا كان مرن يتروىل تنفيريه تنرد
على أكقي

احلقروق افدنيرة أو عييرف

احلقوق افدنيةن! ولريل جترد كرقها مرن النراس

ي كررون حقررروة ا ألن ررا أضررراعوا الوةرررت برردون تنفيرررين أنرررا ال
أعمررا ،لكررن ررريه رر احلقيقررة التارجيررة الر كرران يعيير ا
كقه ممن

مرل صركوك ،حترى إن بعضرا مرن النراس أحيرا

عرررن ترررأته هرررققه

وسرررء الييررراث أو

وسرررء أ مدينرررة!

152

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

بسرربب أن افسررتأتي إعا نخررل علررى ر ري البيررت نف ر أول ه ر ي أو
ه ر يين ،وبعرردين يال ر لرره يقررول :إيررل ت ر ن! أب ر إجيررارا! رو
اهررتك ! ،ليررهن! ألنرره عررار نتييررة اليرركوى! .لكررن اليرروم
ثمررررد اهلل ومِنًترررره مررررن خررررالل ةرررروة التنفيرررري ال يتيرررريأ أحررررد،
اليرريكاف إلرر كانررت تُحررير تعيفررون ةصررت ا لويلررة ،مرراعا
كرران وضرر اليررريكافن! اليرروم ،مبيررين تقرررديا هرري بررردون
ميافعرة ،أ إنسرران

مرل هرريكًا يونيرره لقاضر التنفيرري برردون

ميافعة :سدن ،وإعا ا يسدن خالل أربعة وعييين ساعة تُوةّرف
عي ر خدماترره ،يرريو افاررار ي ر يسررافي مقررل مررن األول! ،ال!
ممنررو مررن السررفي ،ارت ر لقاض ر التنفيرري! وحسررابه

البن ر

يوةف ،وركيا.
واآلن أعرب إىل ااحصاإلياف افولقة:
اسر ر نف

ررراكا نواإلررري التنفيررري خرررالل العرررام افنصررريم ررررر

ا عرروا رررر مثانيررة وأربعر مليررارا وسررتماإلة والررن وسررت مليونررا
ومررراإلت ومثانيررة آال  ،وسرررتماإلة ولاللرررة وأربعرر ريررراالً! ليبلرررغ
إعال ما استعانه ةضات التنفيي مني تاري إنيراإله ،ررو ةييرب
عررام آ1434رررر وحتررى ن ايررة هر ي

رريم مررن ررريا العررام سرربعة

ولالل ر  :آآلاللررة ومثرران مليررارا ،ومخسررماإلة وسررتة ومخس ر
مليونا ،وماإلت والن وتسع ألفًرا ،وأربعماإلرة وأربعرة ولاللر
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ريرراالً مررن خررالل مرراإلت وسررتة وأربع ر ألفًررا ومثا اإلررة وسرربعة
وسرت للبرا تنفيرييا أصردررا لالمثاإلرة وسربعة عيري ةاضرريا
وتلف منالق افملكة.
وبلغ إعال للباف التنفيي الر تلقت را

راكا التنفيري

افملكة خالل العام افاضر آ36ررر بلغرت ماإلرة ومخسر ألفًرا
وأربعماإلرررة ومخسرررة وتسرررع للبرررا ،أِحيرررل من رررا ماإلرررة ولاللرررة
وأربعرر ألفًرررا ومخسررماإلة ومخسرررة ولاللرر للبررا ،فيمرررا بلغرررت
الالبررراف افنت يرررة الرررن وسرررت ألفًرررا وسررربعماإلة وتسرررع للبرررا
تنفيييا منت يا .ريه األرةام احلقيقة ،رغا ما يردور
ومررا يتحرردا عنرره كررقه مررن النرراس

ا رالس

تلررد الررياف! و تلررد

القضرراة! و التقليررل مررن االرراص العرردل الرري

قررق

ررريه

الرررربالن افباركررررة! .ترررردرون فرررراعان! رتعررررت إىل ااحصرررراإلياف
افوتررونة

ميرريو تاررويي القضررات ،ميرريو خررانم احلرريم

اليييف لتاويي القضرات ،ووتردف أن القضرايا الر تنت ر
لالا تلساف تبلغ حوال آ 70%والر تصرل إىل سرت تلسراف
ال تصرل إىل كررن آ 15%مرن رررا أصرحاب الصرروف افيتفر ن!
أتيبون ن! من ررا أصرحاب الصروف افيتفر ن! الررآ . 15%لكرن
الرآ 67%تقييبا رؤالت سراكتون ،ال يتحردلون

ا رالس عرن

إلاص القضات ،وعرن إبريات القضراة ،وعرن القنرات علرى القضراة،
اليين عنردرا

اليروم مثانيرة عيري تلسرة بعضر ا ،النرا عيري
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تلسرررة ،مثانيرررة عيررري تلسرررة ،ال يتحررردلون عرررن ا ،ألن ررررؤالت
الرريين أخرريوا حق ررا وحارروه

يرروب ا مر األرةررام الر

رردلت

عن ا

ةضات التنفيي سراكتون .وال يُنصِرف كاترب مرن ررؤالت

الرررري

صرررل علررررى العرررردل أن يُقنِررر علررررى إخرررروان وصمالإلررر

القضاة ،أبدا ،لكن الريين ييريبون القضراة ،ويتكلمرون عرن
القضاة ،واليين يسربون القضراة ،وجيعلرورا متكرلين ،أنرا ال
أعار الن ارررة افالقررة ،لكررني أنالررق إىل ررريه ااحصرراإلياف
ألِبين ريه احلقاإلق .يوتد مقالً بعا القضاة الريين ال

سرنون

التعامررل ،موتررون ،رررا بيرري ،و أ صرري و أ

ررال مررن

ااعالم،

غرهه مرن

االف احلياة

الاب،

التعليا،

ا االف ،البد أن يوتد فيه نسبة يعي تُس ت إىل اه راص الري
تعمل به .لكن ليس القضراة كلر ا متكرلين ،ولريس القضراة
كل ر ا ال يررينون السررالم ،ولرريس كررل القضرراة مررتي م  ،وال
يبتسمون

وتوه الناس .لكن يوتد نسبة ةليلة عمموررا علرى

القضرراة ،القضرراة ال يررينون السررالم ،القضرراة ال يبتسررمون ،مررا
يص  ،ليس من اانصا التعمريا! وأةرول علر مرن خرالل واةر
ملمرروس وجتيبررة ،وإال ا نصررل إىل ررريه األرةررام ال ر أ رردا
عن ا! ،لو كان ليس رناك عدالة مني ة مرا وصرلنا إىل األرةرام
ال أهيف إلي ا! .عندنا ةضية ور مُقلِقرة ،وإن كانرت بردأف
ف ،أال ور ةضية تدخل ااعالم ،فرا يسرم ااعرالم ةضرية
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ما حصلت سوات تناإلية أو غهرا ،أوالً ينيي أحكاما مسبقة،
ورريا غره موترون

العراا كلره،

كرل العراا ال جيرروص أن

يترردخل ااعررالم ةبررل صرردور األحكررام ،حتررى ال يكررون رنرراك
تأله على العدالة.
ترريكيون ةصررة الفترراة الرر

القايررف ،ترريكيون ةصررة

األحداا ال صدرف أو اتُ ا في ا بعا أعضات اايارة ،أعاروا
أحكامر را مسررربقة ،و األخررره ت ررري برررياتة أعضرررات اايارررة،
وت ي الفتاة ال

القايرف أن را واارة ،وغرهه وغرهه علر

مرن القضرايا .لرريلن! ألن العراا تردخل ،ااعررالم تردخل فيمررا ال
يعنيه ،أنا ال أنسى كلمة ةااا معال اليي صرا

احلصر ررر

تغمرررده اهلل بواسررر رمحتررره وأسررركنه فسررري تناتررره وأمواتنرررا
وأمررواتكا وأمررواف افسررلم رررر ةررال :آآإن القضررات رررو عِ ريث
افملكررررة العيبيررررة السررررعونية وصررررف القضررررات بأنرررره عِرر ريث
افملكة ،ال جيوص احلردي فيره ،كويترب مرن كتراب ااعرالم
كن ال

مل ه انة القانويرة ،جتلرس يريو يردخل

ةضرايا

يعرري الررارة الرريأ العررام! وللتررأله علررى سرره القضررية ورغبررة
تسرريه القضررية وفقًرا ف را يررياه ااعررالم! وررريا غرره ص رحي  .وم ر
األسرررف إنررره فقرررء

القضرررات ،ال يتحررردلوا عرررن الداخليرررة عرررن

ةضررايا اليُ ر يي  ،اليُ ر يي و قيقرراف اليُ ر يي  ،وال يتحقررق عررن
إترررياتاف

قيرررق ريارررة التحقيرررق واالنعرررات العرررام ،إ رررا فقرررء
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القضرراة! وررريا احلقيقررة خاررأ كرربه ،وإن هررات اهلل أنرره ينت ر
بعد وةت ةييب.
أنررررا

رررردلت عررررن ةضررررات التنفيرررري .واآلن أريررررد أن أعارر ر

إحصاإلياف

القضايا افن ورة

اماكا االبتداإلية:

بلرررغ عرررردن القضررررايا احلقوةيررررة من ررررا :واحررررد ومثرررران ألفًرررا
ومثا اإلة ومخسا وسبع ةضية ،وبلغ عردن القضرايا اهناإليرة:
تسررررعة وسررررت ألفًررررا وماإلررررة ومثانيررررة ولاللرر ر ةضررررية ،وبلغررررت
ااترررياتاف اان اإليرررة مرررن

مرررو ماإلرررة والرررن وأربعر ر إن رررات

وستماإلة ولاللة عيي إن ات ،وبلغ عدن اهلساف رر لنسرم الريةا
اررريه القضرررايا :تسرررعماإلة ومثانيرررة آال وسرررتماإلة والررري عيررري
تلسة ،و صعورا علرى عردن القضراة
نسررربة

افملكرة .حنرن أةرل نولرة

عررردن القضررراة الررريين ين ررريون فاإلرررة ألرررف ،ةبرررل عررردة

سنواف ،ةبل أن ي يد العدن كان لكرل ماإلرة ألرف لاللرة ةضراة
وتسررعة مررن عيررية،
ألرف،

الكويررت مخسررة وعيرريين لكررل ماإلررة

مصري سربع لكرل ماإلرة ألرف ،كرن النسربة صانف

عندنا وصلت لسبعة ةضاة لكل ماإلة ألف.
لعل أللت عليكا.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
مع الوةت يا هي .

مد العُمي :
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 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
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احلميد:

مع إحصاإلياف:
بلغررت القضررايا افيفوعررة مرراكا االسررتانا  :لاللررة وتسررع
ألفًررا وتسررعماإلة والرري عيرري ةضررية .وكرران أعلررى إعررال عمررل
اسر رتُؤنف

ررراكا مكرررة افكيمرررة ،حير ر بلغرررت مخسرررة

وعيرريين ألفًررا ومثا اإلررة وواحررد ومخس ر ةضررية ،مبررا نسرربته
آ %28لررررا

كمررررة اسررررتانا الييرررراث بلغررررت بعرررردن الررررن

وعيرريين ألفً را صررفي تسررعة وأربع ر ةضررية ،بنسرربة آ . 23%أنررا
سألت فاع مكرة يعرين فراع أكقري مرن الييراثن و كرن رريه
اليواية مضحكة ةليالً ،ةالوا :إن كل واحد

الغيبية يصدر

عليه احلكا يع ث! ،ما فيه! ،حق وال بالل يعر ث! ولريل
ارتفعرررت النسررربة

مكرررة ،مر ر أن سررركان الييررراث أكقررري،

فيمكن ريه سبب.
كما تنوعت ةياراف

اكا االستانا ايه القضرايا علرى

النحو التال :
ةرريار التصررديق بلغررت مخسررة وأربعر ألفًررا وسرربعماإلة والررن
وسرربع ةرريارا بنسرربة آ 48.7%ةررياراف افالح ررة بلغررت لاللررة
وأربع ألفًا ولالمثاإلرة ومثران ومخسر ةريارا ،ةرياراف الرنقا
بلغررت ألررف ومثا اإلررة ومخسررة وسررت ةرريارا مبررا نسرربته آ2%
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ةياراف االلتماس بلغت ألف وسربعماإلة ومخسرة ولاللر ةريارا.
أمرررا امكمرررة العليرررا فقرررد أصررردرف إحررردى عيررري ألفًرررا وماإلرررة
ومخسررة عيرري ةرريارا ،وةررد تنوعررت علررى النحررو التررال  :تسررعة
ومثررانون ةضررية حقوةيررة بنسرربة آ 3%تسررعماإلة وسررتة وتسررعون
ةضررررية تناإليررررة بنسرررربة آ 89%لاللرر ر ةضررررية ن اإليررررة بنسرررربة
آ. %2.70
وبعد:
أنا ال أ ردا عرن أمرور إنيراإلية ،وال انعرات ال يسرنده نليرل،
ررريه من وماتنرررا العدليررة ،رررريا مسررتوانا القضررراإل ثمرررد اهلل
رق لنرا

ومِنًته الي وصلنا إليره ،رريه إلاصاتنرا العدليرة والر

أن نفةررري ب رررا .أرترررو وآمرررل أنررري أعايرررت ب ررريا الوةرررت صرررورة
واضرررحة عمرررا

قرررق لقضررراإلنا

افملكرررة العيبيرررة السرررعونية.

وأهكيكا على اانصاف ،وصل الل ا على نبينا
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد.

مد العُمي :

هكيا فعال اليي على ما تفضل به.

احلقيقة معلوماف

وافية مدعمة بااحصاتاف ،وليس كالما إنياإليا ،إ ا عيث
ترررارج  ،لرررا اسرررتعياث لواةرر التارررور ل ترررياتاف القضررراإلية
والدواإلي القضاإلية .أهار معاليره إىل نقرا نقرف علي را سرييعا،
لعلنررا لررو تايةنررا لرربعا ررريه النقررا ألن عنرردنا

موعررة مررن
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األسررالة ،وكمررا عكرريف أن اماضررية متمي ر ة
واماضي متمي

موضرروع ا،

ليحه ،أيضرا متمير ة كميرة األسرالة الر

مع .
أهررررار معاليرررره إىل أن الررررن ا ااتياإليررررة ال تسررررتقي ،تررررتغه
وتتاررررور ،افوضررررو لابررررت ال يررررتغه ،واألحكررررام تُسررررتمد مررررن
اليررييعة ااسررالمية .وأهررار معاليرره إىل أنرره ال ةضررات عررانل نون
ت رراص تنفيرري  .أهررار أيضررا إىل إحصرراتاف م مرة ترردا ،وحنتررا
إىل ال كير ر في رررا .ولررريل أمتنرررى مرررن معاليررره أن يُنيررري رررريا
البح ورريه اماضرية ،فرا في را مرن معلومراف م مرة للتعييرف
بتاررور ميافررق القضررات لرردينا

افملكررة العيبيررة السررعونية

الرررداخل وا رررار  .يعررري إنررره خرررالل أربرر سرررنواف يتارررور عررردن
القضرررراة إىل أكقرررري مررررن آ 55%ررررريا العرررردن لرررريس باليسرررره،
وكِترراب العرردل إىل أكقرري مررن آ 91%أيضررا لرريس يسررها ،وأن
يُقدًم أكقي من مخسة وتسع بينامو لتردريب القضراة يير ك
فيه أكقي من ألف ةاض ووتص .احلقيقة معلومراف وافيرة،
اس نان ت اص التنفيي القضاإل ألكقي من مثانية وأربع مليرار
وسررتماإلة وسررت مليون را ،أيضررا ررريا رةررا لرريس باليسرره ،وأنررا
حقيقة أِ لقر اللروم علرى اه راص ااعالمر

الردواإلي القضراإلية

وصارة العرردل؛ و ررريا أن ررا ال توض ر ررريه الصررورة الناصررعة
الايبررررة للي رررراص القضرررراإل وتاررررور ميافقرررره ،واحلقيقررررة إنرررري
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استعيضررت

موعرررة مرررن األسررالة ،أرى أن بعرررا من رررا أتررراب

عليه اليي وال ن من أن نيكيه ،ورناك أسالة متكيرة:
أوالً :نبرررردأ بافررررداخالف و رر ر

رررررر إن هررررات اهلل رررررر مررررا برر ر

افرررداخالف اليرررفوية واألسرررالة افكتوبرررة ،نقررردم أوالً :األسرررتاع
أمحد مي ور ،ليقدم مداخلته فيما ال ي يد عن نةيقرت فضرالً
ال أميا.
 مداخلة :األستاع /أمحد مي ور:
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،فيصة سعيدة فعالً أن لتمر مر
فضيلة اليي عبدالع ي  ،وكا كنا نتوق فعالً أن نستم إليره
عن رريه ااحصراإلياف ورريه األمرور الر ا نكرن علرى الرال
في رررا! ولكرررن لكرررل هررر ت إعا مرررا مت نقصررران ،وحنرررن بيررري
والقضاة بيي.
اماضي :ال ه  ،وأنا اع فت به.
آيستأنف األستاع/أمحد مي ور الكالم .
والبررد أن يكررون رنرراك تقصرره مررا .فيمررا يتعلررق رررر بررارك اهلل
في رر عام آ28رر صدرف األن مة وما يتعلرق بتفعيرل القضرات،
رياة االستانا ال أنت رإليس اا ،ا يُفعرل رريا اهانرب،
القاعاف موتونة ،افبان موتونة.
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أنرررا أراترر االسرررتانا

ةضرررايا كرررقهة ،ولعلكرررا لكرررا

فضررل علر هةصرريا عنرردما أتيررت عاف مررية لررداإلية مررن الرردواإلي
فمُنعررت ،وةلررت :أنررا لسررت مبحررام حتررى أِمن ر  ،أنررا ال ألررق
امررام مر اح امر للمحررام إعا كررانوا رنررا

ررام  ،أنررا

رتل على السليقة ،لد هيئ أتقدم فيه ،رمبا ال أتيرد كتابرة
ولكرري رمبررا باحلرردي وبالتررداول مر أصررحاب الفضرريلة أصررل
فيرره لنتييررة ،فتكرريمتا تر اكا اهلل خررها ،واتصررلتا وفتحررت
ل ا ال .افية األخيى ا أسرتا الردخول فاسرتحياإل تعلري
ررررر اماضرري اليرري عبرردالع ي بررن صررا

احلميررد :ا تسررتا

الدخول بسبب إيلن ررر افداخل يستأنف :افناةية ،فيه أمري را
أللع ر علي ره إعا

حررت ل ر أنررا آتي ر مررية أخرريى ررررر اماضرري

اليرري احلميررد :حيرراك اهلل ررررر افررداخل يسررتأنف :ررريه ناحيررة.
الناحيررة األخرريى بررارك اهلل في ر  :رنرراك ةِضرراة حقيقررة ا

ررا

الم  ،عندما يصدر القاض االبتداإل صركه إىل االسرتانا ،
يُصانق عليه بدون أن يُمحص ،وريا حصل مع أنرا ،وممكرن
نتالفى الي ت ريا نتوتاف بسياة تدا.
األمي اآلخي :رناك نفي من افييف علرى افكاترب ااناريرة
يتصرري وكأنرره اآلمرري النررار  ،وررريا تررا إىل توتيرره ،ومررا
أس ل ريا التوتيره! .أمري آخري أيضرا :مرا يتعلرق برارك اهلل فير
بالتنفيي ،ففعالً التنفيي ررو السرال افاضر الري اسرتاا مرن
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خاللرررره أن يوصررررل احلقرررروق ألصررررحاب ا ،ونرررردعو اهلل سُررر ْبحيا ين ُه
وي يتعيالى ب يه ااحصاإلياف أن يكون عندنا نسبة عالية تدا ممرا
حقق ا االف القضاإلية التاور الري ررو حاصرل اآلن ،ونالرب
اف يررد .وفيمررا يتعلررق مبحرراكا االسررتانا أنررا أللررب إنرره إعا ا
يُفعرررل رررريا الن رررام فليررردخل صررراحب اف لمرررة إىل االسرررتانا
اعاات ما لديه من م لمة وهكيا.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

هررركيا أسرررتاع أمحرررد ،نسرررتأعن معررراليكا أن نسرررتقبل
لاللة أسالة ،ومن لا تكون ااتابة يعي كسبا للوةرت .معرال
اليرري  ،يررت ا الرربعا القضرراة لرردينا با يررونة التعامررل م ر
افياتع وعو العالةة! ،ريا السرؤال ترينن كرقها ،ولعلكرا
أتبتا عليه ،لكن نستعيضه .والسؤال اآلخي :يقرول ةضرايا
الترررداف بر ر امررراكا العامرررة وامررراكا ااناريرررة ،مرررا ررررو
ديرد االختصرراص الروالإل ن وأهرار معرراليكا إىل
الضرابء
امرراكا افيوريررة والعماليررة ،متررى يتوةر معرراليكا البرردت ب رران
وبالنسرررربة لليرررران افصرررريفية :رررررل رنرررراك واررررء احلاة ررررا
باماكا كغهرا مقل اكا العمل والعمال وافو ف ن
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

بالنسرربة للسررؤال األول :عنررد التررداف برر امرراكا العامررة
وامررراكا التياريرررة ،إعا أصررردرف امكمرررة العامرررة حكمرررا
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بعدم االختصاص ،فيحرق للمتةاصرم االعر اث ،فرإن أيردف
كمرررررة االسرررررتانا مرررررا توتررررره إليررررره القاضرررر مرررررن عررررردم
االختصرراص يررتا تصررديقه .فررإن تقرردم إىل نيرروان م رراا لررردى
امكمة التيارية ،وأيضا أصردرف حكمرا بعردم االختصراص
وأخررري صرررفة القاعيرررة فرررإن احلكمر ر يُعيضررران علرررى هنرررة
لررس القضررات األعلرى لتفصررل

متةصصرة

االختصرراص،

فرراألمي ال يُ ر ك علررى إلالةرره ،بررل رنرراك هنررة متةصصررة مررن
أعضات

لس القضات األعلى ومن امكمرة العليرا ومرن نيروان

اف اا جيتمعون ويدرسون رريه القضرايا الر في را ترداف  ،لرا
يصدرون ةياررا ويُعتل ةريار اللينرة

لرس القضرات األعلرى

ةيارا مل ما احدى امكمت .
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سررؤال الورةررة القانيررة رررر حف كررا اهلل رررر فيمررا يتعلررق بقضررايا
التداف ب امراكا رريه وامراكا افيوريرة والعماليرة ،مترى
يتوة البدت ب ان.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

احلقيقة ا لس حييص على التفعيرل ،اآلن الردواإلي افيوريرة
اماكا فِتحت ،خاصة

افدن اليإليسية .وحترى عنردنا

كمررة االسررتانا أنيررأنا ناإلررية متةصصررة لقضررايا افرريور،
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ور الداإلية القامنة آنواإلري افريور مر التحكريا رريه خُصرص
ارررا ناإلرررية ،وموترررون
متةصصررة

امكمرررة العامرررة

الييررراث ناإلرررية

ةضررايا افرريور ،وركرريا بقيررة امرراكا

بقيررة

افملكرررة .أمرررا عرررن تفعيرررل الن رررام بالكامرررل فلرررا يرررتا ،لكرررن
الدواإلي موتونة اآلن

اماكا و افدن الكبهة.

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

يسرررأل أيضرررا عرررن الليررران افصررريفية ،ررررل رنررراك وارررء
احلاة ا باماكا كغهران
احلميد:

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

ررريه اللينررة وغهرررا مررن الليرران ،أوصررى األمرري السررام بررأن
يُسررري برررأن تنضرررا إىل م لرررة ا لرررس األعلرررى للقضرررات ،لكرررن
العتباراف معينة يصعب احلدي عن را

رريا الوةرت ،سرتبقى

إىل أن تنت ر ررريه افعوةرراف لررا تنضررا إن هررات اهلل ،مقل ر ا مقررل
هان ااعالم افعنية بقضايا افابوعاف وغهرا.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

رناك عدة أسالة تتعلق مبوضو افدونة القضاإلية:
السررررؤال األول يقررررول :مررررا رأ فضرررريلتكا

تقررررن بنررررون

األحكام ووضع ا على هكل ةوان مستمدة من اليييعةن
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السررؤال اآلخرري مررن ياس ري النفيع ر يقررول :مررا أمرري برره افل ر
عبداهلل ~ من تكوين هنرة علميرة لصرياغة افدونرة القضراإلية،
مررا انت ررت إليرره ررريه اللينررةن .وسررؤال آخرري يقررول :لررو أن ررريه
القضرررايا وافررردوناف ال تنسر ر فقرررء علرررى لرررداف ،برررل علرررى
اليرربكة العنكبوتيررة ،ول رو أن رنرراك موة ر جررتص بالقضررايا
واألحكام لتبصه الناس ب ان
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

أنا ةلرت أنره إىل اآلن ا تنتره الليران مرن عملر ا ،ورر أيضرا
ا تنترره مررن اعتمانرررا مررن اللينررة العليررا افكونررة ارريا األمرري،
وكل ريه التصوراف ال أهار إلي ا ااخوان ر موتونة عنرد
اللينة العليا ،ولكرن القريار األول واألخره عنرد افقرام السرام
إن هات اهلل.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

السررؤال لألسررتاع صررا بارريل مداخلررة مباهررية فليتفضررل،
ونؤكرررد علرررى الوةرررت؛ ألن رنررراك أسرررالة عديررردة ،ونيغرررب أن
نغاي ا عيعا.
 مداخلة :األستاع /صا

بايل:

السررررالم علرررريكا ،باختصررررار هررررديد ،عنررررد سررررؤال أو
مالح ت :
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افالح ة األوىل :حقروق بناتنرا العرامالف

افردارس األرليرة

ضررراإلعة برر ريارررة العمرررال وريارررة افناصعررراف العماليررة مبكترررب
العمرررل وبرر مرررالك افررردارس .مرررالك افررردارس إعا انت رررى عمرررل
افو فررة يفس ر عقرردرا مررا يفصررل ا؛ ت يبررا مررن أن يصرري اررا
حقوة ررا خررالل ااترراصة الي يررة ،ويتعاةررد مع ررا للسررنة اهايررة.
تيتك للمكتب ،يقول اا :رو اهتك  ،تيتك فكترب
العمل ،تالساف ورا اف وتاياف حقيقرة بالنسربة للبنراف تردا
متعبة ،فال را من يتبعوا ن ام القاض ويأخي بالير ون ويأخري
برراليم  ،وال رررا مررن يتبعرروا الن ررام وااياررة ثي ر إن عنرردرا
ن ام عمل وعمال ،ريا البند يقول كيا :ل حق ،البنرد يقرول
كرريا :مررا لر حررق ،فتضرري افسرركينة بر ااياررة وبر مررالك
افررردارس .السرررؤال القررران :

كمرررة االسرررتانا  ،القاضر ر

امكمة االبتداإلية يأخري سرنة سرنت ت رد ووةرت لرا ررر ص مرا
تفضلت رر يستأنف الاي ا سيان،
ف ررل ررريا لقلررة خررلة القاض ر
القاض

كمرة االسرتانا ،

امكمررة االبتداإليررةن! أو ألن

كمة االستانا أةردر وأفضرل وأكقري ترأريالًن

أال ترريى أن ررريا مضرريعة للي ررد ولوةررت القاضرر
االستانا  ،وبالتال مضيعة للمتةاصم ن وهكيا.

كمررة
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 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

بالنسررربة فرررا أهرررار إليررره مرررا يتعلرررق بقضرررايا العمرررل والعمرررال،
اضرريت أنرره ا يررتا ضررم ا إىل اآلن إىل

فكمررا عكرريف

ا لس األعلرى للقضرات ،واريا كرل رريه ااهركاالف إن هرات
اهلل ستنت

عنردما تنضرا إىل القضرات األعلرى ،وال

رق لر أن

أتكلررا باسررا العمررل والعمررال .أمررا مررا يتعلررق بوتررون مالح رراف
تصررردر مرررن

كمرررة االسرررتانا علرررى القاضرر

االبتداإلية ،وريا ه ت لبيع  ،ةضراة

امكمرررة

الردواإلي سروات كانرت

حقوةيرررة أو أحررروال هةصرررية أو ت اإليرررة ،تتكرررون مرررن لاللرررة
ةضرراة ،وغالبررا القاض ر

كمررة االسررتانا يعرري أكقرري

خ رلة مررن القاض ر االبتررداإل  ،ولاللررة آرات ررر أةرروى مررن رأ
واحرررد .لرررا افِعر روًل عليررره ررررو التسررربيب

صررردور القررريار مرررن

كمة االسرتانا  ،رر ال تصردر مالح ات را تعنترا وال رغبرة
افالح رراف؛ لكن ررا جتررد بعررا افالح رراف الر تتصررل إمررا
بررااتياتاف القضرراإلية أو تتصررل بافوضررو  ،فمررقالً :لررو وُتِ ر يد أن
القاض أغفل بيناف معينرة ،لرو أن القاضر مرقالً :أغفرل أسرنان
معينة اا صلة

قيق العدل ب متةاصرم  ،أو ةرياتة ريارة

خلات أو غه عل ؛ ال كن لقاض االستانا أن يُصدق علرى
حكا ورو ييى فيه أنه معيبا

إيصال العدالة للمتةاصم .
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 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

رنراك أسرالة عديردة تتعلرق مبوضرو عردن القضراة وةلررت ا
افملكة العيبية السعونية ،ريا السؤال تينن كقها ،والسرؤال
امصلة الن اإلية يقول :رل

األفق حل ايا الواة ن

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
أنا عكيف نسبة صيانة
اآلن سيدخل

احلميد:

عردن القضراة خرالل أربر سرنواف،

افن ومة القضراإلية را يقرارب حروال أربعماإلرة

ةاض ر إن هررات اهلل ،ورنرراك أيضررا بعررا اليةصررياف العلميررة
ال تقدمت ومت مقابلت ا ورر صراحلة ألن تنضرا إىل القضرات،
ستنضرا أيضرا إىل افن ومرة القضراإلية ةييبرا إن هرات اهلل تعراىل.
ا لررررس أخرررري علررررى عاتقرررره موضررررو نعررررا امرررراكا بقضرررراة
مؤرل  ،لكن تعلمرون أن كرل هرةص ةرد ال يصرل للقضرات،
ورا حييصون كل احلريص

الليران افةتصرة علرى االختيرار

األنسررب ليترروىل القضررات ،فيأخرريون مررن خيجي ر افع ررد العررال
للقضات ،مرن بعرا الكليراف اليريعية سروات

الييراث أو

غه اليياث ،ويرتا مقرابلت ا وتقيريم ا لرا يلتحقرون

افالصمرة

فرردة لررالا سررنواف .كررل ررريا يأخرري وةررت ،لكررن احلمررد هلل،
اآلن العدن أفضرل بكرقه مرن السرابق ،ونتالر ررر إن هرات اهلل ررر
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إىل ا مس سنواف القانمة ،ثي إن هات اهلل سينضا أعردان
كبهة من القضاة إىل

اكمنا.

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

معال اليي  ،الن رام القضراإل أوترد امراكا العليرا ومرن
أعمااررا واختصاص ر ا :الاعررن

األحكررام القضرراإلية باييررق

الررررنقا .ولكررررن حتررررى اليرررروم ا تن رررري
لألحكررام الصررانرة مررن

الاعررررن بررررالنقا

رراكا االسررتانا ن ررريا سررؤال مررن

الدكتور إبياريا باوصيي.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
ريا صحي  ،ريه من افوان ال ا تُفعًل

احلميد:

ن ام افيافعراف

اليررررريعية ،ومرررررن علرررر للرررررب الرررررنقا؛ ألن عملنرررررا حنرررررن
االسررتانا رررو عمررل التميير  ،حنررن ال ررارس اختصاصرراتنا
االسررتانا  ،وتعليقًررا علررى مررا عكرري األسررتاع فرراعا تررأخي تفعيررل
االسررتانا

رراكا االسررتانا ن السرربب واض ر  ،أوالً :ةلررة

عررردن القضررراة ،يعررري مر رقالً :لرررو أرننرررا أن نُفعرررل االسرررتانا
كمرررة الييررراث ،حنترررا إىل ماإلرررة ومثررران ةاضررريا ،رررريا
العدن ،افبنى يتسع ا ،يقول وترون صراالف ،أيرن الصراالفن! ال
يوتد صاالف كبهة ،مبنانرا مسرتأتي ،ال يوترد فيره مواةرف،
ال يوتد فيه مصراعد تكفر للم افعر  ،ال يوترد فيره انت رار
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للنسررات ،ال يوتررد فيرره انت ررار حتررى للمررياتع  ،افبنررى ثالترره
وغه افبنى أيضا ورو أرا ،مبنى ممكن يسرتأتي مبنرى آخري،
لكن األرا وتون عدن القضاة ،يعري :حنرن

الييراث حنترا

إىل ماإلررررة ومثرررران ةاضرر ر اسررررتانا  ،ال يترررروفي ررررريا العرررردن.
فممارسررتنا اآلن ررررو ةضرررات متيرر  ،وعلرررى فكرررية :ررررو ال يلرر م
وتون ،يعري :وترون رريا الن رام أن يُفعًرل بأسري وةرت ،كرقه
من الدول افتقدمة ال يابرق عنردرا ن رام االسرتانا  ،مرا يتعلرق
مبقابلة الدواإلي رريا احلقيقرة موضرو نروةل وصرار فيره توتيره
من معال الوصيي رإلريس

لرس القضرات األعلرى الردكتور وليرد

الصررمعان رررر وفقرره اهلل رررر عنرردما يررأت أحررد ا صرروم ويقابررل
الرررداإلية ،وا صرررا القررران غاإلرررب ،مرررا رأيكررران! ررررل

علرر

عدالةن! يعي حينما يرأت واحرد لره ةضرية ميفوعرة وخصرمه مرا
نرى أنررره ترررا راانسررران ،ررررل مرررن العدالرررة أن الرررداإلية تقابلررره
وحدهن! ألريس مرن العدالرة أن يكرون افتةاصرمان موترونين
امكمررةن! .أنررا عنررد صررالحية أنررا أةرردررا ،وإىل اآلن ممنررو
مقابلررة الرردواإلي للمررياتع  ،لكررن أةابل ر ا أنررا بنفس ر وأةرردر
يعي ي افقابلرة ،إعا كران لر ناعر وإال ال ،بعرد اسرتايان
رإلرريس الررداإلية؛ ألن االسررتقاللية توتررب علر أنر ال ألر م رإلرريس
الررداإلية أو أحرردا مررن أعضررات الررداإلية أن يقابررل أحررد افررياتع ،
ررررو لررره اسرررتقالليته ،وال جيررروص لرر أن أتررردخل

اسرررتقالليته،
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التفارا إعا كران لر أمري مرن افصرلحة أو مرن األمرور

لكن

ال توصل للعدالة أن يقابل الرداإلية ال مران  ،إ را األسراس أنره
ال يقابررل الررداإلية ،ألن عملنررا رررو عمررل ترردةيق اآلن ولرريس عمررل
استانا .
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

احلقيقررة يعرري أرى عديرردا مررن امررام كنررت أتوة ر أن
يتقدموا بأسالة مباهية.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
اررا لقرراإل ا رراص ب ررا

احلميد:

الغيفررة التياريررة رررر إن هررات اهلل رررر

بعد ه ي ،عسى اهلل أن يعيني علي ا.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

رناك سرؤال مرن امرام خالرد العُمري  ،يقرول :فراعا تترأخي
األحكام

اكا االستانا ن

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي احلميد:
أ

كمرررررررة اسرررررررتانا ن!

اليياثن أنا أ دا عن اليياث.

الييررررررراثن! ال ،حررررررردن،
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مد العُمي :

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
ال عموما.

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
ال ال ،إعا يررتكلا عررن

احلميد:

كمررة اسررتانا الييرراث ،فللفةرري

مبحكمررة اسررتانا الييرراث أن القضررية ال متكر أكقرري مررن
عيرريين يومررا إىل ه ر ي،

وةررت كانررت القضررية جتلررس سررتة

أه ر ي ،اآلن عنررد بعررا القضررايا اه اإليررة تأخرري أسرربو إىل
أسبوع  ،وبعا القضايا احلقوةية من عييين يوم إىل هر ي،
ومن أران أن يقف على ريا ااحصات ف

موترونة ومسرتعدين،

ففيه تفعيل ،لكرن ررل تُصردًق القضرية خرالل هر ي أو عيريين
يومان ال ،القضية ةد ال تصردق إال

سرتة أهر ي ،ألن را تريرب

للقاضر وجييرب القاضر  ،وةررد ال تكررون ااتابررة غرره مقنعرة؛
فتعيرررد االسرررتانا أو التميير ر احلكرررا للقاضر ر مرررية أخررريى.
وليل أنا أكدف
تقييدك

القياراف على أن نيكي القيرد ،يعري مرا

كمة االستانا  .بعا القضايا تأخري

الليرد

مخسة عيي ،عييين يوما ،ومن األمور ال فعلنرا التسريي
القضررايا م ر امكمررة العامررة بالييرراث وامكمررة اه اإليررة
بالييررراث أننرررا ألغينرررا الليرررد .مر ر األسرررف اليرررديد الليرررد
السرررابق ،إعا أِرسرررلت اارسرررالية لررره جتلرررس عيررريين يومر را إىل
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مخسة عيري يومرا

الييراث ،يعري تصروروا أن معاملرة تيسرل
كمررررة

بالليررررد ل سررررل للمحكمررررة العامررررة بالييرررراث إىل

االستانا باليياث جتلس مخسة عيي يوما إىل عييين يوما!.
لكرررن اآلن ألغينرررا موضرررو الليرررد ،خلينرررا مياسرررل  ،كمرررا
لييقتنا السابقة ثي إننا نضرمن أنره يوصرل افعاملرة
اليوم أو

اليوم القان .

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
مق

نفرس

مد العُمي :

عيل وليب من الدكتور صيد الدكان ،يقر

يكتفرر القضررراة مبعاهرررة القضرررايا

امررراكا ،ويقر ر

أن ال
أن

يقرررردموا رؤيررررت ا لعررررال بعررررا ال ررررواري كررررالاالق ،تررررياإلا
االعتدات على النفس والعضل ،وغهررا مرن القضرايا ،يعري ررا
أصررحاب فضررل وأصررحاب رأ  ،لررو ةرردموا لكررل مناقررة علررى
األةل ما يلص في ا مرن ةضرايا؛ ليرتا معاهت را ويسر ي القضراة
ويس ي الناس ،فيأيكان
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

أصحاب الفضيلة ،احلمد هلل من ا نسبة كربهة ييراركون
ريه األليوحاف ،واا نيرا سروات نيرا نعرو أو نيرا
يعي نراسة ال واري ريه والكتابة في را ،مر أن القضراة يعري
ةد صدر علي ا تعميا بعدم افياركة

ااعرالم ألمرور رُوإليرت
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لك ر يبقرروا

أعمررااا ،وأن ال يكررون رنرراك اررا ابترريال

بعا القضايا ااعالمية.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
رو ال يييد افياركة عفوا

مد العُمي :

ااعالم ،رو يييد لروالة األمري

أن يكتبرروا عررن بعررا ال ررواري ال ر تكقرري حينمررا تكقرري
مناقة ارية معينة كيف يتا معاهة ريه ال اريةن
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

بالنسرربة لقضررايا األحرروال اليةصررية ،صرردر أمرري مررن خررانم
لرس

احليم اليييف افل عبداهلل ~ ،وهُكِّلت هنرة

القضات األعلى ونرست بعا ريه ال رواري ،ومرن احللرول الر
توصررلوا إلي ررا :أن ةضررايا األحرروال اليةصررية تُيم ر
واحدة ،فمقالً:

ةضررية

السابق تتقدم ال وتة بالب الاالق ويكرون

بين مرررا أوالن ،ف يرررد أن تررردخل ةضرررية ال يرررارة واحلضرررانة
القضية ،يقول :ريه ةضرية أخريى ةردمي ا

مرية أخريى ،اآلن

ةضية الاالق وةضية احلضانة وةضية ال يرارة كلر ا جتمر
ةضرررية واحررردة مر ر ةضرررية النفقرررة ،ورررريه احلقيقرررة اختصررريف
كقها من اه د على النسرات .فراآلن إعا حردلت ةضرية المريأة،
وررر ر تيغررررب

أن تتقرررردم

مررررؤخي صررررداة ا مررررقالً ،أو
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ال يارة ،أو

ةضرية

احلضرانة ،أو غره علر  ،كلر ا تُيمر

واحدة.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سؤال من امام الردكتور عبرداهلل النوهران يقرول :ةضرايا
إحضررار السررينات إىل امكمررة مررن الناحيررة اليرركلية ،حبرريا
نقرررل الصرررورة لرررو وُضر ر ارررا مصررراعد خاصرررة وغررري خاصرررة
وحضروررا أمرام القضراة بردون الوضر افعتران أيضرا ،ولرو ُتعررين
امرراكا

ررام يرردافعون عررن السررينات الرريين ال يسررتايعون

التعاةد من ناحية الكلفةن
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

أنا ما أنر يعي معلوماف األخ امام ررر تر اه اهلل خرها ررر،
متررى ررريهن ةييبررة أو بعيرردةن

كمررة الييرراث في ررا مصرراعد

وصصة للسينات ،وفي ا انت ار خراص للسرينات ،وأكرل مرن
ريا ومن األمور ال أِتي ا يار للسي أن
أن يبقى رو
القضية ويدخل

اكا عن بعرد،

السين ويكون عن لييق الياهة ليياوب على
السين بدون أ سالسرل أو غهررا ويترا لره

التحاكا عن بعد .ريا األمي فِعل لكرن نسربة تفعيلره ةليلرة ألن
السررررينات ال ييغبررررون علرر ر  ،يعرررري تعلررررت الرررروصارة االختيررررار
للسرري  ،إعا اختررار سرريينا أن يسررم

اكمررة عررن بعررد فلرره
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عل  ،لكرن

الغالرب ررا ييفضرون وييغبرون

امكمرررة .وامكمرررة إعا أحضررريت ا

احلضرور إىل

ضررريون إىل

رررالس

القضات عن لييق مصاعد خاصة وغري خاصرة ،وافعلومرة مرا
أنر األخ متى أحضيرا ،ي ي ل أن ريا ةبل سنواف.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سؤاله اآلخي يقول :ضبء القضايا ،لد أحيانرا أن القاضر
رررو الرري يقرروم بعمليررة الضرربء ،لررو تكرريم معررال اليرري بنقررل
الصرررورة إىل أصرررحاب القررريار لتارررويي عمليرررة ضررربء القضرررايا
وتسييل أحداا اهلسة ليتا ضبء كل مداوالف اهلسة.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

واهلل ريه اآلن يعمرل علي را اليري وليرد ررر وفقره اهلل ررر بكرل
ةوة ،وهان اآلن منعقدة لدراسة رريا افوضرو وحرل ااهركال
فيرره ،يعرري يكفر رررو ال هر أن ررريا األمرري مر عو للقاضر ،
لكن ريه ه انة من األخ ومن غرهه علرى أن القضراة حييصرون
على إلاص ةضرايا النراس ،وال أنل علرى علر أنره يقروم بكتابرة
اهلسة بنفسه.
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 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
سرررؤال مرررن مرررنه برررن

مد العُمي :

مرررد برررن م نرررا ،يقرررول :ن ررريا لتنرررو

ا ررراالف افةتلفرررة بالقضرررايا ،مرررا رأ معررراليكا برررأن يكرررون
القاض متةصرص مر اليرييعة مقرل اانارة أو افاليرة أو العقرار
أو اليررؤون االتتماعيررة أو الاررب وااندسررة وال راعررة ،يكررون
يعي لدينا ةضاة متةصص

دنة.

ةضايا

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

أعتقد أن أهيف إىل اماكا افتةصصرة ،وأن القاضر ال
ين رري إال ةضررايا معينررة إال إعا كرران يييررد أن نُعررين ةضرراة مررن
الا رب وال مررن العلرروم ااناريررة ،مررا أنر  ،ال ،ررريا خاررأ غرره
صحي  ،القضاة يرنص الن رام علرى أن را يكونرون مرن خيجير
اليييعة؛ ألن التحاكا عندنا ومصدر األحكام عندنا ر مرن
اليررييعة ول ريس مررن أهرريات أخرريى ،القاض ر افتمرريس القاض ر
الفارا إعا احترا إىل رأ
يرردخل

الارب أو

ةسررا ا ررلات يأخرري رأيرره

نُعين ةاضيا

ااندسرة أو

غهررا

ررريه افسررألة ،لكررن أن

ةضايا لب غه صحي .

الساإلل :منه بن

مد بن م نا :بااضافة لليييعة يا معال

اليي  ،بااضافة إىل اليييعة و صصات ا.

178

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

مقررل يعرري ،ويررل مقررلن يعرري يصرره ةاضر ولبيررب

نفررس

الوةتن
الساإلل :منه بن

مد م نا :يعي مر خرلة الابيرب ،خرلة

الابيب رر لال عميك رر ممكرن يكرون يتةصرص في را بعرد
اليررييعة؛ حتررى يكررون ةاض ر  ،حنررن مررا نقررول خررييو هررييعة
ررال القضررات

ندرسرره لررب ،ال ،احنررا نقررول لبيررب وييغررب
فيما بعد لا يأخي اليييعة لا يتدرب.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن
ما فيه

مد العُمي :

كم ةضاإلي يا معال اليي تستعان بهن

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

إال إال ،مررا أحررد نرر ررريا اليررةص إعا برريص

الاررب أن

يتيررره إىل نراسررة العلررروم اليررريعية وإعا كررران مرررؤرالً للقضرررات
سيُةتار

القضات.

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سرررؤال مرررن األخ عبرررداليمحن ،يقرررول :يوترررد ةضررراة حرررديق
الع د بعد التةي  ،ويستلا ةضرايا معقردة

ترا مع را إىل صمرن

للتياور ،وريا مما تعان منه بعا اماكا كما أهار.
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احلميد:

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

ريا صحي  ،لكن ما رو السرببن السربب ررو :تفعيرل ن رام
القضات ،يعي :حنن نييد
ونييد عدنا من القضاة
امكمررررة العامررررة

راكا اسرتانا

آ 13مناقرة،

امكمة العامة مقالً ،كران ةضراة

الييرررراث ال يتعرررردوا آ 13ةاضرر ر  ،اآلن

يصررلون لرررآ 60ةاض ر  ،نييررد

رراكا متةصصررة ،مررن أيررن
القضرررات،

حنضررري ةضررراةن فتحرررت ضرررغء ااحلرررا والتوسرر

اضرراي ا لررس إىل أن يُعررين صررغار السررن .لكررن ال يُعي رن ا إال
بعررد تأريل ر ا التأري رل اليرريع والن ررام ؛ ليمارسرروا أو يتولرروا
القضات .لكن لو كان عندنا عردن مرن القضراة يعري بلغروا مرن
السررن افبلررغ الرري يُرريي ويُع ر علررى

قيررق العدالررة ،ا يعرردل

ا لررس عررن ا ،لكررن حنررن اآلن ثاتررة إىل إهررغال امرراكا
بقضاة .ةبل عام آ30رر كان نسبة القضراة الريين بلغروا نرترة
رإليس آأ كقه ،لكن اليوم الري يبلرغ سرنت وررو رإلريس آأ
علررى لررول يُيةّررى إىل نرتررة ةاضرر اسررتانا  ،إعا ُرةّرر نرتررة
اسررتانا  ،الن ررام يررنص علررى أن يباهرري عملرره
ومررن رنررا يعرري مررن يصرردق مررن األول

االسررتانا ،

افملكررة مررا يوتررد إال

كمرررة متيير ر الييررراث و كمرررة مكرررة فقرررءن

كمرررة

متييرر الييررراث تن ررري القضرررايا افعيوضرررة علي رررا مرررن آمناقرررة
الييرررراث ،ومناقررررة القصرررريا ،ومناقررررة احلرررردون اليررررمالية،
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ومناقرة اهرو  ،وافناقرة اليريةية  ،والغيبيرة تن ري آافناقررة
اهنوبيررة ومناقررة تبرروك ومناقررة ترراصان وغهرررا  .واآلن فِتحررت
وباهررريف أعماارررا آ13

آ 13مناقرررة ،وهُرررغلت

كمرررة

بقضراة مرن االسرتانا  ،ةضراة االسرتانا  ،مرن أيرن أتروا ررؤالت
القضاةن أتوا مرن امراكا ،مرن الييراث ومرن غهررا ،فوترون
صغار السن

ت إحلا إهغال الو راإلف

اماكا اآلن ريا

القضاإلية ،م أنره رنراك صرمام األمران بعرد اهلل ورر
االسرررتانا ،

راكا

ررراكا االسرررتانا صرررمام أمررران ،إعا مرررا ةتنر ر

افررردع أو افررردعى عليررره بررراحلكا سررريع ث عليررره ،والن رررام
مكّنه وفدة ه ي أن يقدم الإلحة اع اضية ،ويريكي فيره كرل
مرررا يرررياه نقصرررا

إترررياتاف القاضرر  ،ةضررراة االسرررتانا ررررا

ةضرراة ةررد هررابوا

القضررات ،أكيررد صررمام أمرران

ريا القاض إعا أخاأ

أن يعيررد

إتياإله إىل تانة الصواب.

 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

معررال اليرري  ،ررريا سرراإلل يقررول :كرران القضرراة

تارجنررا

ااسالم وحتى وةتنا افعاصي يتمتعرون بالتواضر والتبسرء مر
ا صوم ،مما يؤن إىل معاهة افيكلة بيسري وسر ولة نو را
حيف ،وغالبا ما ينت

بالصل ؛

حر نريى أن بعرا القضراة
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لدينا

ريا الوةرت فري ا ف ا رة وغل رة ،ورمبرا أنى إىل نفرور

ا صوم عيعا.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

أنا أهيف وةلت يوتد نسبة ،لكن التعميا ليس مرن العردل!
لرريس مررن العرردل أن نعمررا بررأن القضرراة كلر ا يتصررفون بالغل ررة
وعدم االبتسام والتي ا

وتوه ا صوم ،يوترد نسربة ،ورريه

النسبة اا يوف ا ،ومن يوف ا عدم ا لة أو أن ا من صرغار
السرررن ،لكرررن النسررربة الع مرررى يتمتعرررون احلمرررد هلل برررا لق
احلسرررن ،يعيفرررون واترررب ا ،نرسررروا سرررهة الرررن  ،أخررريوا
نوراف ،الدوراف ريه من ضمن الدوراف ررو حسرن التعامرل مر
افتةاصرررم  ،مرررن ضرررمن الررردوراف الر ر تُلقرررى علرررى القضررراة
تصررحي ررريا افف رروم عنررد بعررا القضرراة ،يوتررد نسرربة مررن ا
اف ندسر ،

كما يوتد نسبة

األلبات ،كما يوتد نسربة

كما يوتد نسبة

افعلم  ،وريه الابيعة البييية الر خلرق

اهلل الناس علي ا.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سرراإلل رمر ال رره بررأب صيرران ،يقررول :مررا نور وصارة العرردل
تققيرررف ا تمررر باألن مرررة العدليرررة و يررريا تيررر مكاترررب
اماماة ال اري لليمي ن وما ا اواف ااتياإلية ال ا ريت ا
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الرروصارة لتسر يل عمليررة التقاضر وتقليررل األصمنررة بر اهلسرراف
وإن ات القضايا وعدم التمان افمل وغه اففيد

كقه من ان
احلميد:

 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

ررريا صررحي  ،ولرريل برردأف ررريه اللقرراتاف ومررن ررريا اللقررات
اليوم

تققيف يعي من جي ل وأنتا لستا

ارل  ،مرن جي رل

األن مرررة القضررراإلية وااتياإليرررة الر ر رر ر موترررونة ثمرررد اهلل
ومِنًته ،وريا افستوى القضاإل
إليرره ،نعررا أنررا أع ر

قيرق العدالرة الري وصرلنا

وأةررول :حنررن مقصرريون

إيصررال ررريه

احلقررراإلق وافعلومررراف ،وأعتقرررد وأنرررا أريرررد أن أ رر مرررنكا أن
بعررا احلقرراإلق ال ر أهرريف إلي ررا ةررد تكررون غاإلبررة عررن بعررا
احلاضيين .أنا اتفقت م معال اليي على أننا نوس مقل رريه
اللقاتاف ،معال اليي اليوم كلمري العصري ويعري عرن رريا
اللقات ،ورو يقول يعري :ينبغر علرى ةرانة القضراة أن يتحيكروا
إفانة وبيان ريه احلقراإلق؛ ألنره لرو ةامرت األت ر ة ااعالميرة
وصارة العدل لقيل أن ريا من باب التابيرل وأن رريا مرن براب
االنعات ،لكن فا نأت إىل مقل رريه التيمعراف ورريه اللقراتاف
الفكيية واألنبية

مقل ريه األمسية الايبة ال كما بردأف

أةول نيكي من سعى إلي ا ،وال أنسرى بافناسربة أخر األسرتاع
سلمان العُمي  ،فله بصمة

ريا اللقات وفقه اهلل.
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 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

معال اليي ساإلل يقول :ررل سرتكون افدونرة القضراإلية
إل اميةن أم أن ا ستصب فقء ميتعا اختياريا للقضاةن
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا

احلميد:

ررريا األمرري ال أسررتاي ااتابررة عليرره؛ ألنرره إىل اآلن ا تتضر
الصورة ،أنا أرنف من ااضاتة
لقضاإلنا

ريا اهانب البيريى القانمرة

افملكة العيبية السعونية وأن ريه افدونة رر إن هرات

اهلل رررر س ر ى النررور وسررتكون ميتعيررة للقضرراة وللمتةاصررم
وللمحرام وللبراحق وفررن أران أن ييةرب ةضراإلنا حتررى ولرو مررن
خار افملكة العيبية السعونية.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

سؤاالن ا يقدم صاحب ما ا ه:
السؤال األول يقول :مرا األسرس العلميرة الر يرتا ب را اختيرار
القاضر ن .والسررؤال اآلخرري يقررول :رنرراك مررن ت يررا علررى رتررال
ااياررة والقضرراة ووصررف ا بررالفكي الداعي ر  ،ووصررف عمل ر ا
بأنه إكياه ،ما نور القضات

محاية عيث افملكةن
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 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
بالنسبة الختيار القضاة ةد أهيف

احلميد:

معريث حرديق إىل أن

االختيرررار مررربي علرررى أسرررس وعلرررى هررران متةصصرررة سررروات
كليررراف اليرررييعة أو

لرررس

افع رررد العرررال للقضرررات ،و

القضات األعلرى ،وال يلرو سرل القضرات إال بعرد متحريص ،وبعرد
مقابلة ،وبعد نراسة ملفه نراسرة نةيقرة .أمرا مرن يصرف القضراة
ويصررف رت رال ااياررة بررأن ا ناعيرريون ،فاله ر أن ررريا خاررأ
كبه ،ويدل على عقلية غه منت مرة عنرد افتحردا ب ريا ،و
احلقيقة أنا وت ة ن ي ال يُلتفت إليه.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

معال اليي  ،سؤال أران صاحبه أن يكون ختاميرا ،يقرول:
ناإلمررا مررا

صررل

ررالس القضررات مررن الاياإلررف ومررن ررريا،

يييررد يعرري أن تقررص علينررا موة ًفررا ليي ًفررا ممررا تعيضررتا لرره
الس القضات.
 آاماضي  :معال اليي  /عبدالع ي بن صا
مواةرررف كرررقهة ،لكرررني ال أنسرررى موةفًرررا ألررري

احلميد:
نفسرر ،

حي حضيف إل ً اميأة مر صوت را وكانرت افريأة ي ري علي را
العقل وأن ا متعلمة؛ تقدمت افيأة ،والر و علرى اسرتحيات تلرس
أول الكيس إلي عند الباب ،فسألت افيأة ماعا تييردينن
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ةال رت :أنررا اتفقررت م ر صوت ر علررى الاررالق .أنررا مررن عررانت إعا
حضرري افالررق ورررو ا يررتلف بررالاالق أحرراول أن أِلنيرره وأللررب
منه أن ي ات  ،لا إعا كانت افيأة

ل ي تامع ا فيه ..أةرول:

ال ،رررريا لررررالق بررردع اعرررررب إىل أن تا ررري لررررا ت ك ررررا وال
جتامع ررا ،أو إعا كانررت علي ررا الرردورة الي ر يية ةلررت اررا :ررريا
لالق بدع اعرب حتى تا ي ،وركريا .افريأة أليةرت رأسر ا
فف مت أن عندرا ه ت ،فالبت من ا ومن صوت ا أن يردخلوا
افةتصرري ،فسررألت ا :كانررت

أنب ،حتررى اليتررل رررر تر اه اهلل

خررها رررر ،يعرري برراين عليرره األنب والسررمت وا يكررن هررو وال
خصررومة ،ةلررت ويررل تبغررونن ةالررت :أنررا متفقررة م ر فررالن اهلل
جي اه ا ه على الارالق ،مرا السرببن فكران افوةرف
ترردا ،كرران

رران منررديل ،ةالررت :يررا هرري  ،مررا معرره إال مقررل

ريا ،ال عال فيه؛ يعي أنا أكلف افريأة
تتحرردا

يترا

حياإل را!؛ ألن را ا

ا لررس ،أكررلف لليتررل وفاإلرره م ر ررريه اانسررانة

ال للبرت حقًرا هريعيا! ا يكرابي نفسره مر األسرف اليرديد
مقل بعا األصوا  ،يعي خلي ا

فرى أةردام ا ورر تر نن علرى

اماكا ،ورو يعلا أن فيره عيبرا ،فلمرا أكملرت حرديق ا ةمرت
إىل افكتب وأمتمت الاالق.
ريه من افواةف الاييفة ال ال كن أن أنسارا.
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وأيضا أول ما تعينت

القضات تاتتي اميأة بدوية وكانرت

علررى الفاررية مبقررل ررريه الصررورة ،لكررن اليتررل كرران يعانررد،
يعي تالب هياا فتقرول أن مرا معره كريا ،سرألته :إيرل تقرولن
ةررال :مررا رررو بصررحي  ،ةالررت يررا هرري برريي وبينرره الاررب ،ورر
بدوية ،ةالت :حولي أنا وإياه للدكتور ،فا ةلت له رالكلمرة،
ةررال :أتررل بكررية

ر وأسررتةه.

اليرروم القرران حضرري برردون

مناةية أمت الاالق.
 آافقدم  :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

لررو أنصررف النرراس الس ر ا القاض ر  .هرركيا فعررال اليرري
علررى افعلوم راف الرروفهة واففي ردة ال ر أمتعنررا ب ررا ،ونسررأل اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن جي يه خه اه ات على ما ةردم ،ونسرأل اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن يديا على بالننا نعمة األمن واا ان .وكمرا
ترريف العررانة ن ككررا مر صرراحب افنترردى افضرريا األسررتاع
الدكتور عبدالع ي العُمي ليةتا ريه اهلسة.
 كملرررة ختاميرررة :آافضررريف  :الررردكتور /عبررردالع ي برررن
إبياريا العُمي :
هرركي اهلل ل ر أبررا ترروان ،واليرركي اه يررل فعررال اليرري
ت اه اهلل خها ،حي

ي مرن خرالل حديقره ا رلة وافمارسرة

العملية وااحصاتاف الدةيقة الر تُغره ن رية كرقه مرن النراس
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للقضرررات والقضر راة افمارسر ر  ،ولعرررل اانسررران يررردرك أن كرررل
ةضية في ا ليفان ،البد أن أحدرما سريةي غاضربا ،فأمامنرا
آ %50ال يعيب ا احلكا ،وليل ررؤالت يتحردلون وييوهرون.
ول أنا عدة مواةف حقيقة تدل على أن بعا امام أو بعا
افعقررب لِنقِررل

بعررا ااتررياتاف يُرروح إليرر أنرره سرريدف ،

سههر ر  ،سررريفعل كررريا ،وررررو يضرررع ا
للعررامل

تيبررره وال عالةرررة

القضررات أو كتابررة العرردل فيمررا يرريكي ،لكرررن ا

يسررتغلون صرراحب احلاتررة فيصرردق ورر

كررقه مررن األحيرران

ليست كما يصورون ،ول عردة جترارب يصرعب احلردي عن را
إعاالً ،لكرن لعرل لر بعرا الوةرت مر معرال اليري ألحدلره
ببعا ريه افواةف.
احلقيقة واليي

دلنا عرن ةضراة التنفيري ،أتريكي كلمرة

ةااا أو كتب ا عمي ألب موسى األهعي رر رضوان اهلل علي مرا
رررر

نسررتور القضررات الرري هرري مررن العلمررات وتُرريتا إىل مع ررا

اللغاف افعاصية ،رسالة عمي ألب موسى رضروان اهلل علي مرا،
كان يقول في را :آآواعلا أنه ال فاإلردة مرن ةضرات ال نفراع لره .
إعا ا يكررن القضررات يُنفّرري فررال فاإلرردة منرره ،ررريه اسررتعملنارا
واستقينارا من تياا سيدنا عمي رر رضوان اهلل عليه رر.
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حنن نعلا أن اليسول  كان رمه مر رسرالة التوحيرد الر
محل ا ررو العردل بر ا لرق ،ولريل كران يقضر بنفسره بر
الناس ،كما عين القضاة وسأاا ،واختلرا كمرا

أسرالته

فعرراع بررن تبررل رررر رضرروان اهلل عليرره رررر حينمررا أران أن يبعقرره إىل
الرريمن إمامررا أو أمررها وةاضرريا ،و أسررالته لعلر رررر رضرروان اهلل
عليرره رررر حينمررا بعقرره إىل لرريان .ولرريل إخرروت الكرريام حينمررا
نتحدا عن اليييعة ااسالمية وعن العدل في ا الي رو ةضية
إنسررانية ترر ت مررن نيننررا الرري ال نتنرراصل عنرره ورررو العرردل برر
الناس ،ةد ال يردرك الربعا مرا لردينا مرن ترياا

رريا ا رال

كتررب األحكررام السررلاانية و كتررب السياسررة اليرريعية.
وأنررا أ رردا عررن رسررالة عمرري إىل أب ر موسررى ،أترريكي مرراعا
كتبه ابن القريا ~

"إعرالم افروةع "

هري رريه اليسرالة،

ومرراعا كتررب العلمررات السررابقون ،ومرراعا لِبررق مررن تيالنررا أيررام
الفتو

اللهُ علري ا ررر فريمن تتلمريوا
عصي الياهدين رر رضوان َّ

على يد سريدنا

مرد 

العردل بر النراس ،فكرانوا ةردوة

اانصا من أنفس ا و أخي حقوق اف لوم من رافي ا.
ولعل أتيكي رر ا

ل اليي إن أللت رر لعل أتيكي خابرة

الصررديق رررر رضرروان اهلل عليرره رررر
رضوان اهلل عليه رر

بيرران ا الفررة حينمررا بُوي ر رررر

خابته ال أعلن في ا  أنه سريقف مر

اف لرروم حينمررا ةررال :آآ أي ررا النرراس إن ر وُلّيررت علرريكا ولسررت

189

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

كهكررررا ،الصرررردق أمانررررة والكرررريب خيانررررة ،واعلمرررروا أن
الضررعيف فرريكا ةررو عنررد حتررى آخرري احلررق لرره ،والقررو
فيكا ضعيف عند حتى آخي احلق منه ريا ت ت من نيننرا
لبقه خلفات رسول اهلل .
بعا الباحق الغريبي بعرد عملر
لقرررات مع رررا

أمييكرا كنرت علرى

الييررراث وكررران كرررقه مرررن ا ينرررتقا القضرررات

عندنا ،وللبت مرن ا أن أعع را بعردن مرن القضراة ،وليسرمعوا
من ا مباهية وحصل ريا .واتتمعت مر عردن مرن القضراة ممرن
صاروا اماكا األفانية واللياانية واألمييكية ،واللعروا علرى
كقه من ا لاف

ريا ا ال ،فمرا أن انت رت اهلسرة الر

استميف ما يقيب من لالا سراعاف تقييبرا إال وةرد تغره كرقه
مرررن ا خصوصرررا افرررو ف مرررن ا حينمرررا
العرررامل
للقضات

عررروا مباهرررية مرررن

سرررل القضرررات وافعلمر ر أيضرررا

افع رررد العرررال

حين ا.

أكير اليكي لييةنا الفاضل الري هريفنا

لقاإلنرا اريه

الليلررة ،وأهرركي الررداعم ارريا افنترردى ،ومررن ا كمررا أهررار
اليي لألستاع سلمان رر ت اه اهلل خرها ررر ،ف رو العمرون الفقري
ااعالم ايه الندوة ،وكريل الفنري الريين ينقلرون لنرا علرى
اارروات مباهررية ررريا اللقررات ،وكرريل افنسررق األسررتاع

مررد
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م نررا واألسررتاع إبررياريا اف يرردب وال ر مالت

افكتررب واألبنررات.

واليكي موصول لكا أي ا احلضرور الكريام ،فحيراكا اهلل
وعلى اليحب والسعة ،وت اكا اهلل خها.
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:

صحيفة اه يية ،بتاري  18 :فلايي 1437رر.

صحيفة البالن ،بتاري  7 :ربي األول 1437رر ،العدن21436 :
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ندوة
"المستقبل المريب المرتاب :من التحديات إلى المهددات"

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
األسـ ـ ــتاذ الـ ـ ــدكتور /فهـ ـ ــد العرابـ ـ ــي
احلارثي:
 رإليس ميك أسبار للدراساف والبحروا
واالعرررررررررالم ،ورإلرررررررررريس

لررررررررررس انارة

أكان يرة أسربار للتردريب والتاويي.
 نكترروراه الدولرررة تامعررررة السوربرررون آبراريرررررس ررر فينررررررسا
بتقررررديي ميرررري تررررردا آميتبررررة اليررررري األوىل

صررص:

آناب وعلوم إنسانية.

* أةيمت مسرات السربت السرانس مرن ربير القران 1437ررر افوافرق  16ينرايي
2016م ،ةدم ا سعانة األستاع الدكتور ف رد العيابر احلرارل  ،مؤسرس
ورإليس ومال ميك أسبار للدراسراف والبحروا وااعرالم ،عضرو لرس
اليورى آسابقًا  ،وأناررا سعانة األستاع الدكتور عبردالع ي برن إبرياريا
العُمي .
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 البكررررالوريوس :كليرررررة اليررررييعة والدراسررررراف ااسرر رالمية
مبكرة افكيمة آتامعرة أم القريى حاليرا ررر

صرص :اللغرة

العيبية وآناب ا آبتقديي ممتاص م ميتبة اليي األوىل .
 افناصب واف ماف احلالية:
 رإلرريس ميك ر أسرربار للدراسرراف والبحرروا وااع رالم ،ور رومالكررره احلررررال وأحرررررد مؤسسررريه منرررري عرررام آ1994م .
وي ررد افيكرر الرر افسارمة فرر تاررويي ا تمرر ورفررر
كفرراتة مؤسسرراته مرن خررالل التأكيررد علررى أرميررة البحر
العلم باعتباره الوسيلة األل باجتاه نعا القيار.
 -رإلرررررررريس

لررررررررس انارة أكان يررررررررة أسرررررررربار للترررررررردريب

والتاررررررررررويي ،ورررررر رو مؤسسررررر ر ا ومالك ررررررررررا .وت ررررررررررد
األكان يررررررة الررررررى تع يرررررر القرررررردراف واف رررررراراف بترررررروفه
حلرررررول تدريبيرررررة وتابيقيرررررة موت رررررة للعمررررروم ،وافسررارمة
فرر األنيرراة االتتماعيررة التررر ت رررد الرررى نيررري الررروع
ال
بأرميرة التارررويي افسرتمي لألفريان ليكونروا تر ت فراع ً
ا تم .
 -عضو

لرس أمنرات اليربكة العيبيرة فياكر اسرتاالعاف

اليأ

العاا العيبر آمقيرا القررارية وررو أيضرا عضرو

اللينة التنفييية

اليبكة.
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 عضررو اللينرة العلميرررة فررر كيسررر اليونيسرركو ل عرالمامعررة اامررررام

ا تمعرررر

مررررد بررررن سررررعون ااسررالمية

باليياث.
 -عضرررو اللينرررة االستيرررارية

كيسرر افيحررروم الررردكتور

غاص القصي للققافة والتنمية

امعة اليمامة باليياث.

 افناصب واف ماف السابقة:
 -عضررررو

لرر رس اليررررورى السرر رعون

نورترر ره األوىل عررررام

آ1993م .
 -أعيد تعيينه للمية القانية لعضوية

لرس اليرورى السرعون

نورته القانية عام آ1997م .
 -أعيد تعيينره للمرية القالقرة علر الترروال عضرروا فرر

لررس

اليرورى السرعون فر نورته القالقرة عام آ2001م .
 -أنتةرررررب كررر رأول رإليررررررس

لررررررس انارة صرررررحيفة الولررررررن

الس رعونية آمؤسسررررة عس رره للصرررحافة والنيرررري منرري العررام
آ1997م رر 2002م .
 أعيرررد انتةابر ره للمرررية القانير رة رإليسررراالولن

العام آ2002م .

لرررس إنارة صرررحيفة
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 عُر مرررردييا عامررررا مكلفررا لصررررحيفة الررررولن الررررى تانرررربلررررس اانارة ،وعل ر مررن آ2000م وحتررى

عمل رره رإليس را
آ2002م .

 -عُ ر ميرريفًا علررى التحييررري آرإلررريس

ييررري فررر صرررحيفة

الرولن فر العررام آ2002م إىل تانرب عملره رإليسرا

لرس

اانارة.
 -رإليس

لرة اليمامرة مرن العرام آ1980م ررر 1992م

ييري

آفدة الي عيي عاما .
 -عضرررو

لرررس انارة مؤسسر رة اليمامر رة الصرررحفية إىل العرررام

آ1992م .
 عضو رياة تدريس تامعة افل سرعون مرن العرام آ1980م ررر1993م .
 -عضررو مؤسسررس

ا لررس العيب ر للافول رة والتنمي رة عررام

آ1987م .
 عضو من مة األوبلف لدورت متتاليت . الليان وما

حكم ا:

 عضررررررو اللينررررررة االستيررررررارية فؤسسرررررة الفكرررررري العيبرررررآ2002م .
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 عضرررو اللينر رة افؤسسر رة فيرررريو الرررردار العيبيررررة للاباعررررةوالنيررري بالييررراث وعضرررو

لرررس إنارة الرردار منرري آأبييررل

 1999م رر مارس 2003م .
 رإلرريس هنررة اليررؤون الققافيررة وااعالمية مبيلس اليرورىوعل عنررد إنيررراإل ا أول مرررية عرررام آ1999م وةرد كانرت
السابق مد ة م هنة اليؤون التعليمية.
 -رإلرريس

لررس انارة اليرريكة األندلسررية للحي ري الابيعرر

واليخام ،العام آ1996م .
 رإليس هنة اليؤون التعليمية والققافيرة وااعالميرة مبيلرساليورى آ 1994م رر 1995م .
 ناإلررب رإلرريس هن رة الي رؤون التعليمي رة والققافي رة وااعالميررةمبيلس اليورى آ 1993م رر 1994م .
 -عضرررو

لرررس انارة اهمعيرررة السرررعونية ليعايرررة األلفرررال

افعوة آ 1998م رر 1993م .
 عضرررو هنر رة تررراإل ة اهمعير رة السرررعونية ليعاير رة األلفرررالافعوة آ 1993م رر 1994م .
 -رإلرررريس اللينرررة ااعالميررررة

اهمعيرررة السرررعونية ليعايرررررة

األلفال افعوة آ1986م رر 1993م .

198

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 عضو هنة ااعالم والتوعية لتفعيل توصياف مؤمتي ااعاةةاألول آ1992م .
 -عضو

لس إنارة ااالل األمحي السعون آ1992م .

 -عضو اللينة العليرا لتقرويا الرلامو

ااعاعرة والتلف يرون،

وصارة ااعالم آ1986م آهنة متفيعرة مرن ا لرس األعلرى
ل عالم .
 -عضررررو خرر ربه

اللينرر رة االستيررررارية للققافرر رة العيبيرر رة رررررر

اليونيسكو آ1985م .
 عضو اللينة العليا ال تولت التةايء وااعدان لر آاحلملرةالولنية ضد ااررراب وةرد أنيررات اللينرة بنرات علرى األمري
السام الكييا رةا :آ ، 35990وعمرل عضروا

اللينرة

التنفييية ال تولت ااهيا افباهي على عدن من فعالياف
احلملة .لا رأس الفييق العلم الي أتيى الدراسة العلميرة
عررن تقررويا احلملررة وفعاليات ررا ،وةيرراس مرردى مررا حققترره مررن
نتاإلو على مستوى الولن.
 -سرررارا

بعرررا أعمرررال الليررران العلمير رة

سعون ألنات ممارسته م نة التدريس ب ا.

تامعر رة افلر ر
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 هررررارك فرررر بعررررا الليررران األكان يررررة افعنيررررة بتقررررويابعررررا اليسرررراإلل واألليوحرررراف العلميررررة فرررر تامع رة افل ر
سعون.
 هرررررارك فرررررر عررررردن مررررررن الوفررررررون اليسرررررمية واألرليررررررة،والفعاليررررراف السياسررررية والققافيرررررة واللفانيرررررة وااعالميررة
ااةليمية والدولية ،وتيأس بعض ا.
 الوفون وافؤمتياف والندواف:
 -هارك

عدن من مؤمتياف منتدى ااعالم العيبر

كمرا أِختيري عضروا فر بعررا هرران التحكريا
الصررحافة ال ر

نح ررا افنترردى سررنويا للف راإل ين

نبرر
آتراإل ة
فرريو

اهرر راإل ة افةتلفررررة بااضررررافة اىل ميرررراركاته األخرر ريى
مؤمتياف وندواف إعالمية وتلفة.
 -هارك

عردن مرن النردواف الر ن م را آميكر اامراراف

للسياسررراف فرررر أبرررو ر ر ومن ر ررا ورهرررررة عمرررررل آمصررررري:
الواةررررر الررررريارن ومسر ررتقبل التحررررروالف مرررن آ 15إىل 16
يونيررو 2014م  ،وورهررة عمررل آتيكيررا :مسررتقبل النمرروع
افنعقدة
 -هارك

آ 18إىل  19مايو 2014م .
العديد من مواسا أصيلة الققافية بافغيب.
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 -هارك

العديد مرن افرؤمتياف العيبيرة والدوليرة السياسرية

وااعالمية والققافيرة وال بويرة علرى مدى السنواف افاضية.
 -هررررارك

عرررردن كرررربه مرررن الوفررررون السرررعونية اليسرررررمية

واألرليرة السياسرية وااعالمية والققافيرة فر العراا العيبر
وخارته.
 الفيق العلمية والبحقية والققافية:
 رأس الفييق العلم الي أعد االس اتييية ااعالمية لدوللرس التعرراون ا ليير آ2010م ررر 2020م وةرد أةريف
من ا لس األعلى

ةمة أبو

.

 كمرررررا رأس عررررردنا مرررررن الفريق العلميرررررة الرراص نراسرررررافاستيررررررررارية وثقيررررررررة ،من ررررررررا آالدراسرررررررراف التأسيسرررررية
لصحيفة الولن والندوة وغهرا .
 رأس فييررق العمررل ال ري ترروىل إعرردان الدراسرراف التأسيس ريةلصرررررحيفة النررررردوة آمكرررررة حاليرررررا وهرررررملت الدراسرررررراف:
اهرررردوى االةتصررررانية التحييييررررة واليةصررررية التحييييررررة
والفنيررة للصررحيفة واايكلررة اانارية.
 رأس الفييررررررررررق العلمرررررررررر الرررررررررري ةررررررررررام بالدراسرررررررررررافاالستيرررررارية اعرررررانة ريكلرررررة و ررررردي أنات اليررررريكة
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اليرريةية للاباعررة والصرررحافة وااعررالم ،و لرررس اليرررريق
بالدمام آ1998م .
 رأس الفييررررررق العلمررررر الررررري ةررررررام بإعررررررردان الدراسرررررررافالتأسيسر ررية انيررررات
رياضة ا يل

لررررة آصرررر يل السر ررعونية آ لرررة

ت التأسيس .

 رإلررررريس الفييرررررق العلمررررر الررررري ةرررررام بإعرررررردان الدراسرررررافالتأسيسررية واالستيررررارية انيررررات صرررررحيفة الرولن

عررام

آ1997م وةرررررران فييرررررررق العمرررررررل الررررررري خررراث ميحلرررررررة
تأسررررريس الصرررررحيفة وإلالة ررا ،وأهرري إهرريافًا مباهرريا
على تل افيحلة وعلى ما

لل ا من إلاصاف.

 رأس الفييرررق العلمر ر الر ري أعرررد ميررريو ن رررام ااعر رالم،االك ون

افملكة العيبية السعونية.

 رأس الفييرررق الر ري تررروىل م مر رة نراسر رة وتأسررريس ميررريوميكر افعلومراف افتةصرص عرن افلر ف رد ررر رمحره اهلل ررر
آ ررت التأسررريس  .وأهررري علرررى بنرررات ةواعرررد افعلومررراف
وإعرررردان ااصرررردار األول للميكر ر افررريكور آ 12لررردا
ضمت كل ما نُيي عن افل ف د بعد وفاته .آ ت الاب .
 رأس عرردنا آخرريا مررن الفرريق العلميررة ال ر أل ر ف نراسررافولنية م مة ،مقل آنراسرة :تقررويا جتيبررة االنتةابرررراف فرررر
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افملكررررررررة العيبيررررررررة السرررررعونية و آنراسررررررررة :اليررررررررباب
السرررررررعون  ..اامرررررررررروم ،وافيرررررررررركالف ،والتالعرررررررررراف
وآنراسرررررررررة :اسرررررررررتةداماف االن نرررررررررت فررررررررر ا تمررررررررر
السررعون

وآنراسرررة :تقرررويا محلرررة التضامن الولي ضررد

اارررررراب وآنراسرررررة :مررررردى تلبيرررررة الفعاليررررراف السررررياحية
فتالبررراف اليرررباب مرررن ال ريكور واانرراا وآنراس رة حررول:
تررردين السرررعوني

وآنراسررررة عرررن :مسرررتوى التارررري فرررر

ا تمررر السرررررعون

وآنراسرررررة :تقرررررويا أنات وصارة الققافرررررة

وااعرررالم السعونية وافؤسساف التابعرررة ارررا وغهرا.
 افؤلفاف والبحوا:
 كتاب آوتوه وأمكنة آ2014م . كتاب "أنتِ ةبيحة ريا الصبا آ2013م . له م آخيين آافملكرة العيبيرة السرعونية ماضريا وحاضرياآاألرث ،اانسان ،احلضارة آ2013م .
 كتاب آرؤالت ..وأنا آ2012م . كتاب آافعيفة ةوة ،واحليية أيضا آ2012م . كترررراب آأمييكررررا الرررر تعلمنررررا الد قياليررررة والعررررردلآاليياث2004 ،م .
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 لرررره مررر آخرررريين كترررراب آاجتاررررراف الكترررراب السررررعونيوافابوعاف السعونية حنو احلريب علرى العرياق آالييراث،
2003م .
 كتراب آةرال ابرن عبرراس ..حردلتنا عاإليرة فصرولآاألنبررررر

وآاليرررررريع

ترراخ

الققافررررررة العيبيررررررة آالييرررررراث،

1995م .
 -كتاب آوةت للعار!

السياسة آاليياث1990،م .

 كتب ومؤلفاف أهي على إعدانرا:
 معيا السفيات السعوني آ2002م . موسررررروعة أسررررربار للعلمرررررات وافتةصصررررر فررررر اليرررررييعةااسرررررررالمية فررررررر افملكرررررررة العيبيرررررررة السررر رعونية آلاللرررررة
لداف .
 معيا أسبار للنسات السعونياف آ لدان . -كترررراب آمسررررهة ااعررررالم السررررعون

آ1999م باللغرررراف:

العيبية ،االلي ية ،الفينسية.
 كتررررراب آاآللرررررار التنمويرررررة لصرررررنانيق التنميرررررة السرررررعونيةآ1999م باللغت  :العيبية وااللي ية.
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 كترررراب آعررررياإلس الصررررحيات ةصررررة التنميررررة العميانيررررةافملكررة العيبيررة السرررعونية آ1999م باللغرراف :العيبيرررة،
االلي ية ،الفينسية.
 ثوا وأوراق عمل:
 كتررب عرردنا م رن البحرروا والدراسرراف وافقرراالف نُيرريفصحف و الف علمية وتلفرة آ كّمررة وغره

كّمرة

كمررا أعررد عررردنا مرررن أوراق العمرررل العلميرررة وألقرررى عررردنا
كبيرررريا مرررررن اماضررررياف فررررر مناسرررباف ومنررررابي علميرررة
ولقافية وتلفة

لية وعيبية ونولية.

 مقاالف:
تييررردة آالرررولن السر رعونية عرررام

 كاترررب صاوير رة يومير رةآ2000م .
 كاتب صاوية أسبوعية -كاتب صاوية يومية

تييدة اه يية آ1999م .

تييدة البالن آ1997م .

 -كاترررررب صاويرررررة أسررررربوعية

لرررررة اليمامرررررة حترررررى عرررررام

آ1994م .
 -كاتب صاوية يومية

تييدة عكا عام آ1993م .
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 تقديم احملاضر:
( املقدم)  :الدكتور /عبدالعزيز العُمري:
حياكا اهلل

ريه الليلرة افباركرة ،وكرا سرعدنا بضريفنا

الكييا الدكتورف د العياب احلرارل  ،وررو عيلرا مير ور مرن
أعالم الفكي والبح وااعالم .ومن باب التريكه ،أهره إىل
هيئ من سهته بعد تكيار ال حيب به وبكرا

ليلرة علميرة،

نتاررررار في ررررا حررررول موضررررو ثقررر رررررام يرررريتبء بافسررررتقبل
والت ديداف.
والي أعيفه أن ضريفنا الكرييا ممرن أبرد ثقرا وتوةعرا
منررارو علميررة معيوفررة ومدروسررة .الرردكتور ف ررد ضرريفنا ارريه
الليلة ،رو رإليس آميك أسبار للدراسراف والبحروا وااعرالم
ورإلرريس

لررس إنارة آأكان يررة أسرربار للترردريب والتاررويي ،

و مل نرتة الدكتوراه من تامعة السوربون

باريس بتقرديي

ميرررري حيررر حصررررل علررررى ميتبررررة اليرررري األوىل

اآلناب

والعلوم اانسانية.
كما أنه خرييو كليرة اليرييعة مبكرة افكيمرة تامعرة آأم
القرريى  ،وكمررا أهرريف رررو رإلرريس آميك ر أسرربار للدراسرراف
والبحوا وااعالم ورو مالكه احلال ومن مؤسسريه ،برل ررو
افؤسس احلقيقر اريا افيكر ومرا يريتبء بره مرن آأكان يرة
أسبار للتدريب والتاويي .
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وررررررو عضرررررو

لرررررس أمنرررررات اليررررربكة العيبيرررررة فياكررر ر
العاا العيب  ،وعضرو اللينرة العلميرة

استاالعاف اليأ

كيس اليونيسكو ل عالم ا تمع
عضرو اللينررة االستيررارية
القصي للققافة

امعة اامرام ،وكريا

كيسر افيحرروم الرردكتور غرراص

امعة اليمامة باليياث.

توىل مناصب عديدة :ف و عضو

لس اليورى السعون

نورته األوىل 1993رر و نورته القانيرة والقالقرة ،وعمرل رإليسرا
للينرررة اليرررؤون الققافيرررة وااعالميرررة مبيلرررس اليرررورى ،وررررو
افؤسررس ارريه اللينررة
رإليس

الرردوراف افتعرردنة ورإليس ر ا .كمررا أنرره

لس إنارة صحيفة الولن وةت تأسيس ا ومن البراحق

وافؤسس اليإليسري الريين عملروا نراسراف ب را ،حير كران
ييأس فييق الدراساف السابق الناالةة الصحيفة.
واحلقيقة إن أرنف أن أِعدن ما ب يد من مناصب مي ب را،
فسأسيق الوةت افةصص له ،وكلنا يعي أنه مي على رإلاسة
ييي

لة اليمامة و لس إنارة مؤسسرة اليمامرة الصرحفية،

وأيضرررا عضرررو ريارررة تررردريس
مؤسررس

تامعرررة افلر ر سرررعون ،وعضرررو

ا لررس العيب ر للافولررة ،وعضررو

لررس إنارة

اهمعيررررة السررررعونية ليعايررررة األلفررررال افعرررروة  ،إضرررراف ًة إىل
مناصب عديردة رمبرا تقرارب األربعر منصربا .وإضرافةً إىل علر
لررره ميررراركاته افتعررردنة

افرررؤمتياف والنررردواف ،والر ر رر ر
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حقيقة مياركاف متمي ة تُنبئ عرن حييرة
ومن ييرررة واضرررحة

الرتفكه وأصرالة

نراسرررة الواةر ر والن رررية للماضر ر وتوةر ر

افستقبل.
ريأسي الفييررق العلم ر لالس ر اتييية ااعالميررة لرردول

لررس

التعرراون ا ليي ر  ،كمررا ريأسي عرردنا مررن الفِ رييق العلميررة ال ر
أسسرررت كمرررا عكررريفُ هييررردة الرررولن وغهررررا ،إضرررافة إىل
رإلاسته للكقه مرن الليران العلميرة الر من را هران متةصصرة
تقررررويا جتيبررررة االنتةابرررراف
ونراساف متةصصة

افملكررررة العيبيررررة السررررعونية

اليباب ورموم ا.

لررره مرررا ي يرررد علرررى مخسرررة عيررري كتابرررا مؤلفًرررا .واحلقيقرررة
مياركته وتيييفه لنا ريه الليلة نفعرتي ألن أثر

ملفراف

ضرريفنا ومررا كرران يكتبرره سررابقًا؛ ألسررتفيد هةصرريا مررن عل ر
وأللّل عليه ،فوتدف مكنوصا ضةما ،ةياتة عنراوين الكترب
حقيقة تاول ولعل أمي ميورا على بعض ا من ا كتراب :آوتروه
وأمكنة ومن ا كتاب :آأنرت ةبيحرة رريا الصربا ولره كترب
أيضا تيتبء بر آاألرث واانسان واحلضارة

افملكة العيبيرة

السعونية ماضيا وحاضيا ريا عنوان أحد الكتب .إضافة إىل
كتب تتعلق بالن ية للد قياليرة الغيبيرة واألنب ،ولره كتراب
آةررال ابررن عبرراس حرردلتنا عاإليررة  ،ولررد بعررا ررريه الكتررب
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وال ر لعررل ررريه الليل رة ترردفعي إىل م ي ردٍ مررن القررياتة في ررا وإن
كنت ةيأف

بعض ا.

البحوا واألوراق األخيى كقهة ،ورو كاترب
صحف :آعكرا

مرس صوايرا

و آ لرة اليمامرة و آتييردة الربالن

و آتييدة اه يرية و آتييردة الرولن  .ولره موةر هةصر
كررن اليتررو إليرره .واحلقيقررة أنررا لررن أِوًفِّ ر ي ضرريفنا حقرره مررن
التعييررف ،لرريل سررتكون سررهته الياتيررة مايوحررة

ا لررد

القانم آالتاس رر إن هات اهلل ررر اريا افنتردى حلصران رريا العرام
 1437رر ،كما ستكون أيضا على موة افنتدى.
أمرررا موضررروعنا فكمرررا تررريون أمرررامكا عنوانررره" :افسرررتقبل
افييرررب افيتررراب  ..مرررن التحررردياف إىل اف ررردناف" وآليرريي ضررريفنا
الكييا ريا العنوان ،وليس من عانتنا حقيقرة أن نتردخل فيمرا
جترراره الضرريف ف ررو أنرى مبررا سررياي  .وضرريفنا الكررييا لرره
ن يترره ا اصررة للعرريب وللغرريب وايرريان وماللي ررا ،ولرره لوابترره
الولنية والييعية ،وله لييقته

البح

من يية الصيا .

ومبررا أننررا نعرريل حقيق رة عصرريا متقلبررا ،فلضرريفنا الكررييا
أيضررا ن ررية لليررعوب وحياك ررا ،وكرريا ن ررية وبصررمة خاصررة
ليح ررا علررى البرراحق الغرريبي فيمررا يتعلررق بن يترره ل رررراب
ومسبباته ،ور ممي ة ومعيوفة.
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وال أريررد أن أِليررل وإن كنررت ةررد نونررت بعررا مررا أِةرردم برره،
لكي أِولري أال آخري الوةرت منره .وأون أن أِعكِّري أن رريا اللقرات
يُنقررل حيررا علررى األت ر ة اليكيررة ،والعنرروان افنترردى والرريابء
موترررون ،وعرررانةً افترررابع علرررى ااررروات حسرررب مرررا يأتينرررا مرررن
إحصاإلياف يتياوصن األربعماإلة هةص الغالب مرن ا يكرون مرن
األخررواف

البيرروف ،إضرراف ًة إىل بعررا اف ررتم بافوضررو مررن

ناخل افملكة ومن خارت ا .ريا ،وأنعو ضيفنا فليتفضل.
 احملاضرة:
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل رب العراف  ،والصرالة
والسررالم علررى أهرري األنبيررات وافيسررل  .أون أن أبرردأ

الواةر

بيرركي اه يررل لألسررتاع الررردكتور عبرردالع ي  ،علررى رررريه
الدعوة الكي ة الر تتري لر الفيصرة أن ألتقر ب ريه الوتروه
الكي ررة ،بعض ر ا صاملترره وبعض ر ا صررانةته وبعض ر ا عيفترره
وبعض ا أةابله ألول مرية؛ فأنرا أعترل رريه الليلرة مرن مكاسر
احلياة ،حي إني سأتعي على مرن ا أعيفره ،وسأسرتمي
تواصل م من أعيفه وم من صانةته وصاملته .أرالً وسر الً
بكررا وهرركيا علررى ارتمررامكا ،وأرتررو أن يُوفقنررا اهلل فيمررا
سنقوله ريا افسات.
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الكرررالم سررريكون كرررالم ون  ،كرررالم أصررردةات ،حررروار
بيننا ،لست أنا الي سأ دا إليكا فيما ييغل مناقتنرا مرن
رردياف ومررن م رردناف ،فكلكررا تعيفون ررا متامررا ،لكننرررا
سررنتياكي في ررا وسررنتبانل وت رراف الن رري في ررا ،ةررد تسررتمعون
إىل بعررا افعلومرراف الر تعيفون ررا سررلفًا ورمبررا تعيفررون أكقرري
من ا ،بل إني متأكد أنكا تعيفون أكقي من ا.
حينما تياورف م األسرتاع الردكتور عبردالع ي
اماضررية ،ةلررت لرره ال نسررتاي أن
ررريه التحرردياف و

موضرو

رري بالنرراس اليرروم

ررل

ررل ررريه الضررغولاف عمررا ييرعيون برره مررن

حررواا مررن حياإلررق صررغهة وحياإلررق كرربهة تتنرراوب ا مررن كررل
مكان .فلنتكلا

ريا افوضرو الري ررو هرغل هراغل اليروم

أل إنسرران يقاسررا ررريه األمررة تارج ررا ومصررهرا ومسررتقبل ا.
فاتفقنررا أن يكررون احلرردي عررن افسررتقبل ،وأن يكررون االررار
اهغرريا ارريا احلرردي وارريا افسررتقبل رررو اهغيافيررا العيبيررة
بيرركل عررام وال كير علررى مناقررة ا لرريو وافملكررة العيبيررة
السعونية بالدرتة األوىل.
وحينمررا هرريعت أفكرري

كيررف سررأتناول ررريا افوضررو ،

حقيق ر ًة احرر ف! ألنرري ال أنر مررن أيررن أبرردأ وال أنر إىل أيررن
أنت ن!؛ فاف ردناف كرقهة والتحردياف كرقهة تردا ومرن كرل
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مكان ومرن كرل اه راف .وتسراتلت :أ مرن و علمر ممكرن
أن يُابقه باح

تناول مقل ريا افوضو ن

لررو اخ نررا مررقالً افررن و اليبرراع

آSWAT

ليررل وتقيرريا

الوض اليارن ،ورو مرن و علمر معريو  ،كلكرا تعيفونره،
وإعا أخينا الفقية األوىل أال ور نقرا القروة؛ فحقيقرةً حاولرت
أن أث عن نقا ةوة
حاولت أن أث

الوضر الريارن ا أترد إال القليرل!،

نقا الضعف فوتدت ا كقهة تدا!.

الفررريص ليسرررت بتلر ر الفررريص ،أمرررا اف ررردناف والتحررردياف
فحدا وال حري  .والليلرة سرنحاول ررر إن هرات اهلل ررر أن نسرتعيث
ضوت ريا الكالم ما كن أن نصرل إليره مرن نتراإلو ليسرت
نةيقررة كرررل الدةرررة علميرررا ألنررري أ ررردا إلررريكا حررردي األخ
اخوترره ،لكن ررا ممكررن أن تررؤن إىل خلررق تصررور مع ر عمررا
جيي من مصراإلب ومرن كروارا
أن يوصررررف برررره الوضرر ر

يارة ،أةرل وصرف كرن

العرررراا العيبرر ر اليرررروم رررررو حالررررة

االضاياب والفوضى اليديدة العارمة.
وحينمررا نتحرردا عررن االضرراياب والفوضررى ،فرنحن نتحرردا
عررن أال اسررتقيار وعررن انعرردام األمررن .وحينمررا نتحرردا عررن أن ال
استقيار وعن انعدام األمن ،فنحن

الواة نتحدا عرن تعارل

وتعيةِل احليكة متامرا .فرأوالً نيرأ عرن رريا االضراياب ورريه
الفوضى ما يسمى أو ما كنا نسرميه بالردول اايرة ،كمرا ررو
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الرريمن ال ر ان ررارف كررأ ه ر ت رررل أمررام اتتيررا

احلول الي احترل الربالن وأخري السرلاة من را ،ورأينرا كيرف
أن ا سقات وكأن ا ال نولة!.
نيأ عرن رريا أيضرا
و ررربء

رور عاعراف إررابيرة بيركل مريرل

نفرررس الوةرررت ،ثيرر إننرررا كنرررا

السرررابق أمرررام

ةاعدة ،اليوم أصبحنا أمرام ةواعرد وأكقري هرناعة وأكقري ةروة
وأكقي تن يا من تن يا القاعردة وممرا كانرت تفعلره القاعردة!
وسنستعيث ريا بعد ةليل.
نيررأ عررن ررريا أيضررا فياغرراف خيتررت مباغتررة وأحيانررا غرره
مباغتة ُملِايت بأصحاب أتنداف تارجية ةد ة وحديقرة وألمرا
حديقرررة ،مقرررل :إيررريان ومرررا حررردا وال يرر ال

ررردا

العرررياق!.

وأصرربحت العررياق اليرروم واح رة إييانيررة بامتيرراص! ،ومن ررا يُصرردر
كررل األهرركال افتنوعررة مررن اارررراب اليرريع والسُّررن وغررهه.
نيأ عن ا أيضا أنه

ولت رريه افناقرة إىل سروق رحبرة للتسرل

آلألسلحة ،لبي األسلحة ،لتيارة األسلحة .
وحينما نتحدا عن جتارة األسلحة ،فنحن نتحدا عن عراا
مررن افليرراراف ال ر ال هررأن اررا إال إنعرراش االةتصرران

الرردول

افسررتفيدة مررن صررناعة وتوريررد ررريه األسررلحة ،وال ر رررر الرردول
افصررنعة لألسررلحة رررر مررن مصررلحت ا أن

لررق مقررل ررريه البيارراف
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لك ينتعل االةتصان في ا ،وريا ه ت لبيع بالنسربة ارا!،
إال أن الضحية م األسف اليديد ر مناقتنا.
نيأ عن ريا أن انيرغل العريب عرن ةضرايارا الكرلى ب ريه
افياكل وب يا احلياإلق الداخليرة ،وا يعرد رنراك حردي عرن
القررردس وال عرررن فِلسرررا  ،وانفرررينف إسر رياإليل بالفلسرررايني
تقتل ا فيانى وعاعراف يوميرا! ،والنراس ميرغولون مبرا
الريمن ومبررا
ومررا

رردا

ردا

رردا مررن افلييرياف اليرريعية واحليررد اليررع
ليبيررا ومررا

رردا

سرروريا .ونسررينا فلسررا !

ونسرررينا القررردس! ونسرررينا الفلسرررايني ! ،واسرررتبد ب رررا ررررؤالت
مبباركة أمييكية ومبباركة غيبية.
وكرررأن مرررن يُقترررل رنررراك ليسررروا مرررن آاألوانم ليسررروا مرررن
البيررري! ،وحينمرررا يُقترررل غهررررا تقررروم الررردنيا وال تقعرررد! .لقرررد
انيغلنا متامرا ب ريه افصراإلب الداخليرة الر
نيأ تيل من االس اتييي اليين
افناقة بأن ا را السبب

يانرا .لرا إنره

اولون أن يُقنعروا أررل رريه

خياب العاا! را السبب

ررريا الكررون! ورررا السرربب

خرياب

خلررق ررريا افنرراخ الكررارل ! .رررا

الررريين م ًررردوا ايررريان أن تكرررون رررريه ااملالوريرررة الفارسرررية
افستقبلية آاستييا افستقبل

منت رى السر ولة وررا الريين

م يدوا بفكيرا وبيرباب ا لنيروت رريه افوتراف ااررابيرة الر
جتتا العاا وجتتا بلدان ا أيضا.
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وةلت مية

مؤمتي

أننا اةتنعنا

أبو

يوم من األيرام

أنرره ةررد يكررون لرردينا ميرركلة ناخليررة ،فقررد تكررون الورابي رة
ال ر يتحرردلون عن ررا ناإلمررا ر ر السرربب

خلررق ررريا النررو مررن

التاررري والتيررردن الررري خلرررق رررريه افوتررراف مرررن ااررررراب!،
فانسرررقنا مر ر رررريه الفكرررية ،وةلنرررا ال برررأس ،نعونرررا نياتررر
منارينررا ،نرريى ةررد يكررون ب ررا هرر ت
تعديل ،إىل

تررا إىل تاررويي ،إىل

س .

وفعلنا علر  ،كرن بنسربة آ %50أو أةرل أو أكقري .لكرن
م األيام كان من افالح أن ااررراب ير نان وال يرنقص! .اآلن
حينمرررا يررريرب افرررييا يتعررراجل ررررر يعررراجل مررريث لديررره ررررر ويبررردأ
يتعرررالى األنويرررة ،ففر ر فر ر ة مرررن الفر ر اف حترررى لرررو ا يُيرررف
كامالً ،فإن افيث يبدأ جف على األةل وتنقص نرتة حدتره.
إال أن افيرركلة ررر أن افرريث ال صال ي يررد ويسررتفحل! وتنيررأ
عاعاف تديدة وأتيال تديردة مرن ااررراب! ،اهيرل اهديرد
اليوم من اارراب ا يكن موتونا

السابق ،بعد مرا صرلحنا

منارينا! تات تيل تديد ألعن من اهيل األول رر ألعرن مرن تيرل
القاعرردة! رررر .إعن حنررن كنررا نيررتغل
نعمل

اربرة ااررراب

افكرران ا اررأ ،وكنررا

افكران ا ارأ ولريس

افكران

الصررحي ؛ إع لررو كرران افكرران صررحيحا لبرردف آلررارُه علررى مررا
عملنا .أنا لست رنا بصدن ت كية أ ه ت أو أ أحد ،أنا رنرا
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لك أحلل وأفكري ،وأنرتا فكِّريوا معر ! ،لرو كران رريا ررو
السرربب ،ولررو كانررت تلر اففرراريا الر نُفسرري ب ررا احليرراة ر ر
ال أنف إىل ما حنن فيه اليوم من موتاف إررراب وعملنرا علرى
معاهت ا ،كان بانت آلاررا ،ولكن هياا من ريا ا

دا.

إعن ةصة اارراب ةصرة أخريى ،رريا الربالت الري تفيرى
كل مكان ،وكنا حنن

رريه الربالن إحردى ضرحاياه .ةصرة

اارررراب بوةفرراف سررييعة ،إعا نترريكي كلنررا ،ا يكررن رنرراك
إرررراب باليرركل افررن ا افمررن و الرري رأينرراه ،إال بعررد أحررداا
أفغانستان ،حينما تاتف أمييكا إىل افناقرة ،وتنردف هرباب
العررريب ،ونفعرررت ا إىل احلررريب ضرررد اال ررران السررروفي نيابر رةً
عن ررا ،وبعررد أن أن ررت حسررابات ا

أفغانسررتان وانتصرريف علررى

السرروفيت ،عربررت وتيكررت رررؤالت اليررباب

العرريات .والرري

يعيل مناخ احليب ونفسرية احلريب ،ال يفكري بيركل لبيعر
مقرررل مرررا نفكررري حنرررن وحنرررن نعررريل
لييقة أخيى

مدنيرررة عانيرررة!؛ ال ،لررره

التفكه .فانقلب علر اهيرل الري حرارب إىل

تانب األمييكران

اربرة السروفيت ،انقلرب إىل عردو لردون

لألمييكررران أنفسر ر ا وألصررردةات األمييكررران ،فبررردأ جررروث
حيبرررا هرررعوات ضرررد كرررل مرررا ررررو أمييكررر وضرررد أصررردةات
أمييكا ،وحنن من أصدةات أمييكا.
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فكانررت أحررداا  11سرربتمل الي ر هة ،وكانررت األحررداا
ال ر مرريف ب ررا الييرراث وا ِررل وغهرررا مررن منررالق افملكررة
وغهرا من منرالق العراا .لرا ترات االحرتالل األمييكر ررر أنرت
رنررا سررتالح أن أمييكررا ورات كررل افصررايب ررريه رررر والغ ر و
األمييكرر للعرررياق ،ونخلرررت أمييكرررا العرررياق ثيرررة أسرررلحة
الرررردمار اليررررامل ،وثيررررة صر الد قياليررررة والررررتةلص مررررن
الرررديكتاتور ،وثيرررو كرررقهة .ولكن رررا مر ر األسرررف سرررلمت
العياق لقمة ساإلغة ل ملالورية الفارسية افقبلة.
ونيأ

العرياق تيرل تديرد مرن ااررراب ،وتره مرن وتورره

ناعررل ،والوترره اآلخرري افلييررياف اليرريعية ،نرروع متقرراتل ،
وكل له خصومه وكل له حساباته .إعن حنن أمام بيارة تديردة
تُفررريخ رررريا ااررررراب .ال عالةرررة لررريل مبرررن ررررا ررررؤالت علرررى
فكرريةن! مررن رررا ناعررلن! ناعررل ال عالةررة اررا بالرردين حقيقررة
ناعل را اهيل العياة الي حلّته أمييكرا! ،واهريل ررا
العياق على بعقيت ا ،والريين أرانوا

فلول البعقي اليين بقوا

أن ينتقموا من كل مرا حردا
رراربوا

رريه افناقرة .لكرن ا البرد أن

ررت رايررة ،اليايررة الوحيرردة افغييررة لليررباب ر ر رايررة

الدين.
إعا انتقلنررررا إىل مررررا

رررردا

ااييانيررة التقررت م ر افصررا

سرررروريا ،لررررد أن افصررررا

اليوسررية ماربررة القررورة السررورية
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والقضررات علي ررا .و لرررت أمييكررا مررية أخررريى عررن أصررردةاإل ا
اليين يقفون م القورة ضد الاغيان.
وسررلمت افلررف السررور كررامالً ل يررياني والرريوس .وبقرر
أنصار القورة السورية عارين متاما!.
وةررال أصرردةات أمييكررا ألمييكررا ،البررد مرن االسررتعيال
حرررل افِيررركل السرررور ؛ ألن سررروريا سرررتتحول إىل بيارررة خصررربة
ل رررررراب ،وسرررري يد حيررررا اارررررراب ،لسررررنا مسررررؤول عررررن
اارررررراب ،أنررررتا افسررررؤول عررررن اارررررراب ،أسرررريعوا
افِيررركل السرررور ؛ لكرر حنررراول
األتيال ال

حررررل

يررريا رررريه افوتررراف مرررن

ي.

أ بياررة فوضررى ،أ بياررة ،حير ال أمررن وال اسررتقيار ،البررد
أن ينيررأ في ررا مقررل ررريه احليكرراف .لررا أِرمِلررت سرروريا لبعررا،
ونخلت إييان ونخل الريوس مرؤخيا سروريا ،ولريس فقرء تردخل
سياس أو نبلوماس  ،بل تدخل ميردان عسركي ! .وأنرا أريرد
أن أتصرررور مرررا ةرررام بررره حرر ب اهلل علرررى سررربيل افقرررال
وبالياف

سررروريا

اصية آمضرايا ؛ أال يوةرد رريا هرعلة مرن احلقرد

نفرروس اليرررباب افرررتحمس ضرررد كررل مرررا

ررردا ،وبالترررال

يتحول رؤالت اليباب إىل وةون تار الستمالة ااررابن
فاعا نيرب

البح بعيردان! ،ةلنرا ألصردةاإلنا األمييكران

البد أن تتدخلوا وتُحيمروا مرن الاغيران ااسرياإليل

غر ة و
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فلسا ؛ ألن اليرباب العيبر يسريل
والبررد أن يتحررول ررريا
أتيال من افقراتل

عيوةره نم ولريس مرات!،

يرروم مررن األيررام إىل وةررون كرربه
رورا إرررابي

رورا ت راني

لررق
رورا

كمررا تييررردون ،لكرررن كرررل ررريا افنررراخ يرررؤتو رررريه افوتررراف
والتحدياف احلقيقية ال تقوم اليوم.
ا يسررتم أحررد إىل مررا ةالرره افل ر عبررداهلل ~ حينمررا حررير
الغيب وةال له :آاستعيلوا

حرل ميراكل رريه افناقرة ،وإال

فإنه يصعب الرتحكا فيمرا بعرد  ،أو كمرا ةرال .اليروم نالحر
أن ناعل ا تعد
تعد

العياق وحردرا! برل موترونة

العياق وسوريا وحدرا بل موتونة

سروريا ،ا

ليبيرا وا ريف مرن

مدينة آسيف عاصمةً اا .والتحق ب ا بوكو حيام
ورنرراك خاليررا موتررونة

إفييقيرا،

افغرريب العيبرر وخاليررا موتررونة

اه اإلي لرداعل ،وناعرل تنتيري كالنرار

اايريا

كرقه

مررن منررالق إفييقيررا و كررقه مررن العرراا العيب ر لبعررا .ررريا
ا ارري مُ رردن حقيق ر  ،ولررن كررن أن تفكرري أ نولررة أو أ
مناقرررة

ميررريو تنمرررو حقيقرر واألرث تت لرر ل مرررن

رررت

أةدام الناس.
اااُّ اليوم ا يعد رمًّا تنمويا حقيقيرا
إ ررا

كرقه مرن البلردان،

ررول إىل رررا آخرري أال ورررو رررا احلرريب ورررا االسررتعدان

للحرريوب افقبلررة ،وأِتررل موضررو افيرريو التنمررو إىل أتررل مررا.
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على الاي اآلخي نيى ما حدا وما
اليوم

دا من إييان الر رر

د كربه فسرتقبل العراا العيبر ! ال يقرل خارورة عرن

اارراب.
إيرريان لرردي ا ميرريو واض ر  ،ميرريو غرره مسررت  ،ميرريو
موتون ،ميريو رمبرا كران

البدايرة يتحردا عنره ااييانيرون

بير ت مررن ا يررل والر نن .إال أن ررا اليرروم يتحرردلون عنرره بكررل
صررياحة وبكررل وضررو  .افيرريو يررتلةًص

أن يكررون رنرراك

ريمنررة علررى مناقررة ا لرريو وعلررى العرراا العيب ر  ،وإعالل ارريه
افناقررة وارريا العرراا العيب ر ؛ فيضررا ل ملالوريررة الفارسررية.
ررررريا هررر ت واضررر ورأينرررراه

العررررياق ،ورأينرررراه علررررى ألسِرررنيةِ

افسررررؤول اايررررياني الرررريين يتبررررارون علررررى وسرررراإلل ااعررررالم
ويقولررون :آحنررن لرردينا أرب ر عواصررا عيبيررة :بررهوف ،ونميررق،
وبغرردان ،وصررنعات ! ،وررريا الكررالم إىل حررد كرربه صررحي !.
حنن الي

حنا اييان بأن تُنيئ ميلييريا عسركيية مسرلحة

عافنررا تُعررري باسررا آحرر ب اهلل

لبنررران والرري ررررو نولرررة

ناخررل الدولررة ،وأنيررئ بيريعررة افقاومررة ،لكنرره
لتنفيي اارانة ااييانية

الواةر وُتِردي

افناقة العيبية .ح ب اهلل نفوعه ليس

لبنررران فقرررء ،حرر ب اهلل نفررروعه

أكقررري مرررن مكررران مرررن

العرراا العيب ر ! .ح ر ب اهلل رررو الرري

سرروريا،

ررارب اليرروم

وح ب اهلل رو الي نرًب احلولي ليس فقء على افقرال وإ را
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حنرا بإنيرات

حتى على القتال! .لكن أعون وأةول حنن اليين

وةيام ريا احل ب حترى أصرب اليروم لريس مرن اليسره الرتةلص
منه .حنن الي

حنا بالتوغرل ااييانر  ،وحينمرا أةرول آحنرن

ليست السرعونية بالرياف فأنرا أتكلرا عرن العراا العيبر  ،وةرد
اتفقنررا علررى أن االررار اهغرريا حلررديقنا الليلررة رررو اهغيافيررا
العيبيررة ككررل ،ولبعررا مسررؤولية افملكررة مسررؤولية أساسررية
ألن افملكة نولة ةيانية
نولة عاف نور

عاف ا العيبر ونولرة

ردون .حنرن الريين

وريرة ليسرت

حنرا بالتوغرل ااييانر

العرياق ،ن رريا للفررياغ الكرربه الري أوترردناه بعرردم تواترردنا
العررياق .كرران اففرريوث أن نكررون موتررونين

العررياق بكررل

القوة الالصمة ،حتى ال يستيي ريا البالت! حنن اليين

حنرا

رر ا لييي والسعوني على وته ا صوص ررر بوترون فرياغ
الرريمن ،أرملنررا الرريمن! ،وررريا الفررياغ الرري

الرريمن اسررتغلته

إيرريان أفضررل اسررتغالل بالنسرربة فررا جرردم مصرراحل ا ،وخلقررت
احلال رة افوتررونة اليرروم
افوتررررررونة

الرريمن ،وتعلررت مررن ررريه الكماهررة

اليررررررمال :آحررررر ب اهلل واألحررررررداا

سرررررروريا،

وتواتدرا ر

سوريا ،والريمن مرن اهنروب ؛ ارد أساسر

أصرريل ورررو

اربررة افنررافس الرريإليس ايرريان ،افنررافس الرريإليس

اييان منن افملكة العيبية السعونية.
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فااد األساسر ررو

اربرة افنرافس الريإليس ،وإضرعافه،

وإفيررال خاارره ،ورمبررا الترردخل

تغيافيترره! .وةررد ةِيلررت مررن
الرريمن لك ر

بعررا اايررياني حينمررا ةررالوا :أنررتا موتررونين

تكونوا على احلردون السرعونية فتُسرببون إصعاترا للسرعوني ن!
فقرال أحررد اايررياني افسررؤول  :آحنررن ررردفنا مكررة افكيمررة
وليس احلدون السعونية! .
افييو ااييان كان واضرحا ،لكري ال أعتقرد أن العريب
كررران لررردي ا ميررريو ! .نعرررا ا يكرررن لررردي ا ميررريو مقابرررل
افيرريو ااييانرر  .وب ررريا أصررربحت إيررريان موترررونة

سررروريا،

لبنرررران ،موتررررونة

الرررريمن.

موترررونة

العررررياق ،موتررررونة

احلرريب اليرروم

الرريمن اررا حرروال س ربعة أو مثانيررة ه ر ور ،وال

صالررت ةاإلمررة .صررحي إن ررا فلررول عل ر عبررداهلل صررا  ،لكررن
احلوليرون أيضرا ال يُت راون ب را وال براألموال الر تردفقت علري ا
وال باألسلحة ال ةِدمت اا.
الي بع األمل حقيقة لريس فقرء
وإ ررا حتررى

نفروس هرباب ا لريو

هررباب العرريب رررو عاصررفة احلر م .أحررد افررققف

العرررريب يقررررول فررررا انرررردلعت عاصررررفة احلرر ر م أصرررربحنا كلنررررا
سررعوني ! ،واحررد مررن افغرريب العيبرر

مررؤمتي يقررول حينمررا

انرررردلعت عاصررررفة احلرر ر م أصرررربحنا كلنررررا

العرررراا العيبرر ر

سررعوني ! ،ألن ررا كررانوا يييرردون أ ه ر ت يقررف

وترره ررريه
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التحررردياف ،احلررريب ليسرررت ميغوبرررة وليسرررت مالوبرررة وال أحرررد
يييدرا ور م عية ومكلفة ،لكن إعا بلغ السريل ال ُّبرى وإعا
وصل األمي إىل حردون معينرة ،لرن يعرد رنراك مفري مرن احلريب،
وإنا هلل وإنا إليه راتعون.
عاصفة احل م حقيقة ،أعتقد أن ا اليعلة ال ستبع يعري
الامو واألمل
مررن ا مررن اال رريا
جيررردون

نفروس هرباب العريب ،ورر سرتمن كرقهين
من مرراف إررابيررة وغرره إررابيررة؛ ألن ررا

رررريا هر ر ت مرررن العر ر ات ،وأن رنررراك مرررن سينتصررري

لقضايا أمت ا ومستقبل ا.
الرررري حصررررل أيضررررا
السعونية مؤخيا

ألنررررات ان يررررار العالةرررراف ااييانيررررة

األصمرة القاإلمرة حاليرا ،بعرد ةار العالةراف

الديبلوماسية م إييان وا راع افواةرف الصرلبة مرن إيريان؛ رريا
أيضررا بع ر األمررل ووترره رسررالة واضررحة ،نعررا عاصررفة احل ر م
كانت رسرالة عمليرة واضرحة إىل إيريان وإىل غره إيريان ،أنره ال
يا إييان ،تُريى ا لييري ةرانرين علرى أن يردافعوا عرن بلردان ا
وعن أولان ا وعن هعوب ا.
ةاْ العالةاف م إيريان أيضرا أوصرل ارا رسرالة مفانررا أنره
حنررن ةررانرون علررى أن نُحيررا مصرراحلكا ،وااللتفررا العيب ر
وا ليي ر الرري حصررل حررول السررعونية

ررريا افوةررف كرران

إجيابيا تدا .كما نوته رسالة أخريى ايريان أيضرا ،ورر أنره:
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تُررريى يرررا إيررريان مرررا نرر أن يكرررون رنررراك مصرررا
بيرنكا وبر العريب ،لكرن

مير ر كة

نفرس الوةرت البرد أن تتأكردوا

أنررره حينمرررا تكرررون افسرررألة مسرررألة ت ديرررد مصررره أو
مسررتقبل فلرريس رنرراك

رررد

ررال للمسرراومة وال للمياوغررة والبررد مررن

افوات ة.
اليررروم لكرر تُواتيررره رررريه افيررركالف ،علرررى الغررريب وعلرررى
أمييكا

ديدا مسرؤولية كرلى

التردخل

حرل ميراكل

ررريه افناقررة ال ر أنيررؤورا رررا! ابترردات م رن األتيررال األوىل
اارررراب وانت ررات باألتيررال األخررهة

اارررراب .وإعا ا يسررعوا

إىل حل ريا افياكل الر أنيرؤورا وررا القرانرون علرى علر ؛
منت ى السوت.

فالوض سيكون

واليرروم أيضررا البررد أن تقررف افملكررة العيبيررة السررعونية ونول
ا ليو وتستمي

ريا افوةف احلراصم مرن التردخالف ااييانيرة.

البد أن تتوةف التدخالف ااييانيرة؛ فقبرل عردة أيرام ررر أسربو أو
عيية أيام رر ضُبِات

البحيين كمية أسلحة لرو اسرتُةدِميت ررر

تلر األسررلحة رررر لرردميف البحرريين عررن بكررية أبي ررا بالكامررل!.
إعن مرررراعا علينررررا أن نفعررررل اآلنن البررررد أن يقررررول أحررررد لليانررررب
ااييان ر  :يررا عاعررة علررى م لكررا ،تُرريى فيرره آأوانم

ررريه

افناقرررة اهغيافيرررة .رررريا الغيررراب ررررو الررري جيعرررل الغايسرررة
ااييانية ت نان.
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حنن نعي أن إييان تارة ونعي أن ا نولرة مسرلمة ،ونعري
أن ال أحرررررد يسرررررتاي أن جترررررار تهانررررره آتهانرررر تهانرررر
اهغيافيررا ر ر ال ر
اهرررار

تررار .لكررن علررى األةررل إعا كرران ررريا

نونرررا! أو مسرررتبدا! أو يييرررد أن يُلغرر رررريه اليرررعوب!؛

فنقول له ال ،والبد من الوةو

وت ه م ما كلّف القمن.

رنررراك بعرررا االسرر اتييي يتكلمرررون عرررن تصرررور لألصمرررة
ااييانية السعونية ،ويعاون ا لاللة مستوياف مقل ا

عل مقل

أ أصمة أخيى :مسرتوى الترأصيا ،لرا إىل أ مردى ستصرل رريه
األصمررة ،لررا

الن ايررة وعلررى افرردى البعيررد ال يسررتبعدون خيررار

احلررريب ،حترررى وإن ا يرررأف برررإرانة مباهرررية ،أ غلارررة علرررى
احلرردون ممكررن تيررعل حرريب ،ولرريكن! فرراعا الن! ،تُرريى إيرريان
رررري مررررن ورق ،وبافناسرررربة فحسررررب الدراسرررراف االسررر اتييية
والعسررركيية فرررإن إيررريان لررردي ا ةررروة صررراروخية ،وةررروة ثييرررة
وبالررياف

الغواصرراف ،لكررن ال يتفوًةررون علررى السررعونية وال

على نول ا ليو

القوة اهويرة مالقًرا .وتسرتاي نول ا لريو

أن تواترره إيرريان بكررل سر ولة .وكررل ررريا الكررالم الرري يقررال
وآاللوباتندا  Propagandaريه ال

صل غه صحيحة!.

إييان من كة اةتصانيا ومن كرة عسركييا! ،لكرن لردي ا
مي ر ت  ،افي ر ة األوىل أنرره لرردي ا رؤيررة
رأينا وهاردنا كا ةضت إييان

آVISION

وصررل .حنررن

اففاوضاف حول النروو مر
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الدول األوروبية أو الدول الغيبيةن ه ور توني ا وجتيب ا توني ا
وجتيررب ا! .ررريا ال رنيفس وررريا الصررل ،ال أعتقررد أننررا نتمت ر برره
بنفس القوة .البد أن نتمت به من اآلن وصاعدا.
التأصيا مسرتوى أول ،االسرتميار برنفس القروة وبرنفس الروتهة
افةرررالي والتحررردياف رررريا االحتمرررال األكرررل ،يررريت علرررى
االحتمرررال األول .رنررراك ن ييرررة

افسرررتوى القالر ر تقرررول أنررره

أحيانررا حينمررا يتسررةن الوض ر أكقرري مررن الل ر وم ب ر خصررم
سوات كانا فينين أو نولت  ،فإنره تكرون رنراك فيصرة للحرل.
أنا هةصيا ال أؤمن ب يا ،م نولة مقرل إيريان بنوعيرة احلكرام
افوتونين في ا حاليا ،واليين هراردنارا وعيفنرا نوايرارا منري
لورة ا مريي

عرام 1979م .ال أتوةر أبردا أن نصرل إىل رريا

افسررتوى مالقًررا! .البررد أن يُن ر أحرردنا اآلخرري! ،إمررا أن تُن ر
إيررريان أو تُن ر ر افناقرررة! .رررريا ا يرررار الررري ةررريره ااييانيرررون
أنفس ا!.
كل ريه األوضا مر األسرف أعرون فرأةول خلقرت ت ديرداف
و ررردياف كرررقهة ،وهرررغلت العررريب عرررن ةضرررايارا األساسرررية
وافصررهية ،وهررغلت ا عررن التنميررة
حنن اليوم

ا ليو أةل تضيرا نوعرا مرا .لكرن

لررد أن آ 50%مررن السرركان
الوض ر

بلرردان ا ،حتررى وإن

ينررا

نول أخريى

ررت خررء الفقرري! ،كيررف رررو

ليبيررا اليررومن! كيررف رررو الوض ر

سرروريا اليررومن!
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كيف رو الوض

العياق اليومن! كيف رو الوضر

اليومن! الوض احلقيقة

الريمن

منت رى السروت .البرد إعن مرن أن نضر

ررريه ا يرراراف االس ر اتييية أمامنررا ولنتعامررل مع ررا :التررأصيا،
واالستميار

الوض الي حنن فيه .أنا لسرت مؤمنرا بافوضرو

القالر  ،و كررن رررر إن هررات اهلل رررر جيررب رري ويرروم مررن األيررام
نصل إىل عالةة حسن توار م إييان ،ويتغه الوض  ،لبعا أنرا
هةصرريا ال أعتقررد أنرره سرريتا ررريا إال إعا تغ ًيرري نوعيررة احلكررا
افوترررون
الييعة
النيف

إيررريان؛ واليرررة الفقيررره وُتِر رديف أصر رالً لل يمنرررة علرررى
كل العاا .إن افيتعية األساسية
العياق عند العيب وليس

األصرل كانرت

آةِا .

والية الفقيه وُتِديف لك يلترف كرل اليريعة حرول ا مريي
ومن بعده خلفاإله؛ فيصرب ررو الوصر علرى كرل هريعة العراا:
السرررعونية ،والبحررريين ،وباكسرررتان ،ومالي يرررا ،و كرررل
مكرران .وأةررول أنرره البررد مررن عامررل اس ر اتيي م ررا السررتدرا
واستقااب الييعة العيب والتفارا مع ا ،وتقديا افوالنة على
أ اعتبرراراف أخرريى لكسررب رررؤالت

موات ررة إيرريان .كرريل

البد أن يك ون رنراك أيضرا تعامرل مر اليريعة الريين ال يؤمنرون
بواليررة الفقيرره! رنرراك هرريعة ال يؤمنررون بواليررة الفقيرره! ،ويقفررون
ضرردرا! رررؤالت رررا الرريين يسررتايعون أن ينقضرروا فكررية واليررة
الفقيه ،ور من احليوب اف مة أو مرن افوضروعاف اف مرة تردا
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الر ينبغر ال كير علي ررا

مسررتقبل موات تنررا ايرريان؛ ررريا

إعا أرننرررا أن نُةلّرررص علرررى األةرررل كرررقه مرررن ميررركالتنا مر ر
افستقبل ااييان  ،وحقيقة ال أريد أن أِليل عليكا.
كانت م م ر إلارة التساؤالف والتحفير علرى م يرد مرن
الررتفكه ،أكقرري مررن أن أِةرردم حلرروالً أو أِةرردم رأيررا .أنررا مرروالن
مقلكا ويعي أستفيد منكا وبون أن أ

أراتكا وأتوةرف

عنررد ررريا احلررد .ررريا ،وأهرركي مررية أخرريى األسررتاع الرردكتور
عبدالع ي  ،على ريه الدعوة الكي ة ،وعلرى أن مكرني مرن
ررريه افنصررة لكر أ رردا إلرريكا ررريه الليلررة وألتق ر بكررا،
وأهرررركيكا هرررركيا ترر ر يالً ،وأهرررركيه رررررو مررررية أخرررريى
وأهرركي حضرروركا وارتمررامكا ،والسررالم علرريكا ورمحررة
اهلل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
اليكي ل نكتور ف د ،وكانت اليؤيرة واضرحة ،وصان
إيضررراح ا للكرررقهين مرررن اف رررتم منرررا ،وكرررا كنرررت أون أن
يس سل وياي اف يد من رؤاه حول الوض احلال وافسرتقبل،
ولِقررروا أنرر

لكرررا سأنبيررره بررربعا األسرررالة الرر تعيرررده إىل

احلدي ميةً أخيى.
وصرررلتنا العديرررد مررررن للبررراف افداخلررررة ،إضررراف ًة إىل بعررررا
التعليقررراف افايوحرررة .ولعلر ر أبررردأ بتعليرررق مرررن األسرررتاع محرررد
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الصررغه آأبو مررد فليتفضررل ،وليعرريرن ااخرروة

أن مررن لرره

مداخلة أن يأف رنا للميكيوفون وال يأف لره افيكيوفرون ألنره
يُنقل على الكامها على ااوات مباهية.
 مداخلة :األستاع /محد الصغه آأبو مد :
بسرررا اهلل الررريمحن الررريحيا ،نيحرررب بالررردكتور ف رررد ،وأنرررا
أ ر عنرره وأةرريأ لرره ،ومررا

رردا برره عمررا أصرراب افناقررة مررن

ميرراكل ،رمبررا يكررون افِيررعل في ررا رررو إيرريان .والكررل منررا
يعي ما كانت من حيوب ب ماضينا وب ماضري ا ،وحردًا
الرررردكتور احلقيقررررة عررررن أهرررريات م مررررة ترررردا ،ووفقرررره اهلل
الاييقة ال تصل إىل القلرب وتردل علرى العلرا ،ف رو ا جيحرد
حقيقة أهيات خوفًا من أهريات ،ولكنره اس سرل ،وإن هرات اهلل
رؤيترره واضررحة ور ر كل ر ا إخررالص و بررة للررولن وافرروالن
ورغبررة تررانة

الوصررول إىل حررل ميرري  .واحلقيقررة أن إيرريان

ليسرر رت نولررررة ب رررريا الوضرر ر  ،وررررريا هرر ر ت يبيرررري كرررره ،ألن
العصررراباف واحليكررراف ا نونرررة تنت رر علرررى لرررول وعلرررى مررري
التاري فيه من األمقلة الي ت الكقه.
ف يا واض لنرا

السرعونية مرا نُسرميه حنرن ةضرات العرات .

مررا ررريا رررل أنررت صرراحب حضررارةن! أنررت عضررو كمررا ةررالوا
من مرراف نوليررة تُحرريم ررريه األهرريات حتررى مرر العرردو ،إعن مررا
رررريان! يعررري مرررا وصرررلت حترررى

ررريق السرررفارة السرررعونيةن!،
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والسعونية تون رؤالت بكل أنب وإخرالص ا

ريق ارا هر ت

وال ولرراإلق وال غهرررا ،ومررا صالررت تن رري اررا ن ررية نولررة وليسررت
عصاباف ،وستستمي كيل
أمررا السررؤال الرري أرغررب احلقيقررة أن أليحرره علررى سررعانة
الررردكتور ررررو أنررره خرررييو السررروربون وصرررا

احلصرر خرررييو

السررروربون ،فمعنرررى رررريا ررررر اماضررري يقرررال افرررداخل ةررراإلالً:
الررردكتور ف رررد أنرررا أعيفررره كررران

نار التوحيرررد ررررر وصرررا

احلصرر هررييعة ،وعرررب إىل برراريس ،وجتررد أنرره ناإلمررا يعرري
يُوفّقررون بر رؤيررة اليرري والقررانون ،يعرري أخرريوا مررن ررريا ومررن
ريا وال ألي في ا ،رغا أن الدراسة باللغة الفينسية يعي صرعب
تدرس بلغة حترى مرا رر بااللي يرة الر ممكرن تأخريرا مرن
ررريا وررريا ،نرراس
ييكي لنا السي
نرس القانون

رردونين .وإن ر أونُّ مررن الرردكتور ف ررد أن
التوافرق بر مرن نرس

اليرييعة وبر مرن

السوربونن ريا ما أرنف أن أةوله.

 آاماضي  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
إعن نأخررري م يررردا مرررن األسرررالة ،رنررراك عررردة أسرررالة تتعلرررق
بررافوةف مررن إيرريان ،أحررد ررريه األسررالة ،يقررول :مررا رررو افوةررف
افناقررةن رنرراك
األمييك ر احلقيق ر مررن افيرريو ااييان ر
موةف إعالم ورنراك موةرف حقيقر مرن رت الااولرةن وررل
تلتق افصا األمييكية وااييانيرة علرى حسراب مصرا نول
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ا لرريون .ورررريا سررؤال مكتررروب إن هرراتا ،أكقررري مررن سرررؤال
يتعلق بإييان من ا سؤال يقول :حنن نول ا لريو احلقيقرة ا
نعمرررل رررد كمرررا عملرررت إيررريان نيررري مررريرب ا و وسررريت ا
وتررديت ا بسررء نفوعرررا ومررا تعتقررده أمرراكن وتلفررة مررن
العررراا ،برررل إن نول ا لررريو رمبرررا لررردي ا حرررد اررريا اهانرررب
اهمعيرراف وغهرررا ال ر عملررت علررى م امحررة النفرروع ااييان ر
فكييا وعقديًّا كرقهٍ مرن األمراكن ،إضرافةً إىل ترديت ا ررر
إيريان ررر التسررل واألةمرار الصرناعية والتصررني وغره علر ن!،
ريا سؤال أيضا ماريو لعلره ينرال هرياا مرن ارتمامر  ،أكقري
احلقيقرررة أعررردف
مرررن واحرررد يسرررأل لعلرر أعع رررا لرر ألنرر
صررياغت ا وأعاي ر إيارررا اآلن .ررريه موعررة أسررالة أيضررا عررن
إييان ،يقول أحدرا :رل عالةتنا م إييان عاف بعد اس اتيي
أم تكتيكر أم عقاإلررد أم رررو خلرريء مررن علر ن وسررؤال معرره
لرريس لرره عالةررة بررإييان السررؤال أؤتلرره لوةررت آخرري ألنرره يتعلررق
مبوضو آخي .لعلنا ن ك لر ا رال ل تابرة علرى األسرالة الر
سبقت ،لا ن ك ا ال للتعليق.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل .
أوالً :سررررؤال السرررروربون وافيحرررروم اليرررري صررررا
و موعرررة ةليلرررة مرررن السرررعوني الررريين

احلصررر

يتررروا مرررن رنررراك،

احلقيقررة تامعررة السرروربون تامعررة معيوفررة لبعررا ،وأرررا ه ر ت
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في ررا أن ررا ال تفرريث علررى الرردارس أو افررتعلا أو افنتسررب اررا أ
توته .مبعنى أن تستاي أن يكون ل استقالل الكامل
الررررتفكه والبحررر وافعاهررررة والتحليررررل .ررررريه مررررن افميررر اف
األساسية اا ،وأعتقد بالتال أن أكقي خيجيي ا اسرتفانوا مرن
رررريه اف ايرررا كررررقها .حترررى االستيرررياق الفينسررر يعترررل مررررن
االستيررياق افعترردل إىل حررد كرربه ،ورنرراك مررن افستيررية
الفينسرري مررن

صصرروا

رناك آكورساف تُؤنًى

علررا السررلف ،وبافناسرربة كانررت
مرد

احليكة ااصالحية لليري

ابررررن عبررررردالوراب .فيامعررررة السررررروربون منفتحررررة علرررررى كرررررل
التوت اف :يسارية ،عقاإلدية ،إسالمية ،كل التوت اف.
وريا ةد يكون خلق
احلييررة
صررا

منتس ريه اهامعة ريا النو من

الررتفكه واحلييررة

األنات .لبعررا

صررص اليرري

~ أ نرره كرران ةانونررا ،أمررا أنررا فتةصص ر آناب وعلرروم

إنسانية جتلف نوعا ما عنه ،وعلرى كرل حرال رريا ررو التوتره
العام ،وااان اهلل.
لانيررا :بالنسرربة للموةررف األمييك ر مررن إيرريان .احلقيقررة إن
الررريوس ألبتررروا أن رررا صررراحب صررراحب ا فيمرررا يتعلرررق بسررروريا،
صحي اا مصا

سوريا ،لكن أيضا كفاح ا وت رانرا

مناصرررية بيرررار األسرررد و احلفرررا علرررى الن رررام

سررروريا
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والدفا عنه جلق حالة تدف اليرةص أحيانرا إىل أن يقرول أيرن
اللعاتية السياسيةن!.
إعا ترررات العررريب وةرررالوا للررريوس :حنرررن نضرررمن لكرررا كرررل
مصاحلكا

سوريا ،فةلصونا مرن موضرو األسرد رريا ألنره

رررول إىل فتنرررة .لكرررن موةرررف الررريوس ا يت حرر ! .ا ررريالن
ناإلما يأتي من رؤالت األمييكان! ،ناإلما

كرل مكران و

كرررل التيرررارب! ،األمييكررران مسرررتعدين يغسرررلون أيررردي ا مرررن
تلِ رررا وررررا يرررون معررره
ري ُ

الاييرررق ،إعا وتررردوا أ منحنرررى

ممكن أن يةوا منه م األسف اليديد!.
وايا السبب ،فإن ال نن افوترون

سياسراف براراك أوبامرا

علررى وترره ا صرروص ،رررو الرري سررارا
اف ريررة

خلررق ررريه احلالررة

افناقررة ال ر اسررتغلت ا إيرريان واسررتغلت ا اهماعرراف

ااررابيررة ،واسررتفحلت في ررا األنوات واألمررياث ب رريا اليرركل،
إن ا حالة ال نن

السياساف األمييكية.

وحالة أن را انتقلروا اآلن مرن ميحلرة ال نسرتاي افيارنرة علرى
ا لييي والسُّنًة؛ ألن ا بدأوا ييعيون رر أو ركيا تقردييرا ررر
أن إييان ةرد تكرون متماسركة أكقري ،وأنره كرن االعتمران
علي ررررا

يرررروم مررررن األيررررام فيمررررا يتعلررررق

سرر ر العالةررررة

األمييكيررة مرر آسرريا الوسرراى ومرر منررالق أخرريى
خصوصا أن ا مقبولة لدى روسيا والص وغهرما.

العرراا
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ورنرا يُريان منرا هرغل كررقه كصروص موضرو الصر وررريا
اه ت من العاا .فالعالةة األمييكية ااييانيرة ررر

ن ري أنرا

ررررر تيررردة تررردا ،لكن رررا سرررياة تررردا مر ر العررريب ومر ر حلفاإل رررا
بصياحة! .نع من كالم كه حينما يال ييضينا بتصيي
وال بكلمت

التلف يون وحنرن مر أصردةاإلنا وحلفاإلنرا ،رريا

كررالم ررري ! .حنررن نييررد أفعرراالً ميدانيررة موتررونة علررى األرث،
نييرررد موةفًرررا حقيقيرررا واضرررحا .حترررى
افوةررررف األمييكرر ر حقيقررررة

األصمرررة األخرررهة كررران

منت ررررى السرررروت .لبعررررا رررررا ال

يسررتايعون أن يبرراركوا ل يررياني حررية ا للسررفارة السررعونية
ألن ررريا أيضررا وررالف لألعرريا الدوليررة وللقرروان الدوليررة،
فضالً عن اليأ العام األمييك لن يقبل من ا علر  ،لريا ف رو
يبي ريا.
هي
رر كه رر ي
لكنرره

افقابررل تعررل مررن رري النمرري با رالً ولنيررا كرربها

معارضا ،وتعرل منره ةتيرل رأ ولريس ةتيرل إررراب .يرا سريد ،
الواليررراف افتحرررردة األمييكيررررة لررررو يقرررروم أ هررررةص بيبررر
األعمررال ال ر ةررام ب ررا رري النمرري يُقتررل حرراالً نون

اكمررة،

البرروليس يالررق عليرره النررار .ال أحررد يسررتاي أن يواترره البرروليس
األمييكرر

اليررار  ،حتررى

البرراب وحايررت ايرردك

والفرررة ميوريررة ،لررو فتحرررت

تيب ر يالررق علي ر النررار فررورا ،فمررا
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بال ب يا اليتل حامل اليهراش

السريارة ويالرق علرى رترال

األمن النار مقالً يعين!.
ليررب أنررتا يررا أمييكرران ،رررل معقررول أنرره مررا عنرردكا علررا
استةبارات يؤكد لكا أن ريا اليتل ةام بالتأليب وبالردعوة
لالنفصررال وبا يانررة الولنيررة وبررإلالق النررار علررى رتررال األمررن
وبتكوين خاليا إررابية وبالدعوة والتحييان! يعي ريا كلره
ما تدرون عنهن! أنتا تريون أنره سرب األمره نرايف برن عبردالع ي
~ن! يررا سرريد مررا ر ر ميرركلة ررريه ،أ مل ر أ حرراكا
الدنيا فيه ناس دحونه وفيه نراس يسربونه ،مرا رر ةصرة،
كل تاري العاا ،وأ حاكا أو أ أمه أو أ هرةص يعتقرد
أن كل الناس

بونه أو كل النراس يقولرون فيره ،رريا مرا ررو

بصررراح الصم يياترر نفسررره ،ألن رنررراك أنررراس

رررب وأنررراس

كررارر  ،هرر ت لبيعرر  ،ررري النمررري ةرررد يكرررون مرررن ررررؤالت
الكررارر  .رررريا لررريس م رررا .لكرررن ررري النمررري ا يُقترررل اررريا
السبب أو ا يُحد ايا السبب ،ي النمي حُد ألنره ةرام بأعمرال
إتياميرررة .أمييكرررا مرررا تررريى الكرررالم رررريا

الصرررحف و

افواةررف! ،يعرري ه ر ت غييررب ترردا! .م ر األسررف ،حنررن اليرروم
نعان حقيقة مما يكتب

الصحافة األمييكية و الوسراإلل

األمييكيررة .لبعررا رنرراك بعررا افنصررف لكررن ا ةلررة ،لكررن
األكقيية نبيروا حترى ملفراف ال عالةرة ارا باألحرداا األخرهة،
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كقيانة افريأة للسريارة ،وحقروق اانسران ،وراإلرف بردو ! كرل
افلفرراف للعررت فيررأة م ر
إيرريان

رري النمرري! ،أ عالةررة ررريهن! .بينمررا

اهانررب اآلخرري :ال ،مررا لكررا حررق

يةررون السررفارة

السررعونية ،ررريا مررا جيرروص بررس خررالص! .بررس مرراعا يفعلررون
الرريمنن! ،مرراعا يفعلررون

سرروريان! ،ال ،مررا فيرره هر ت ،لبيعر

يعي .ومراعا عرن حر ب اهللن حر ب اهلل أنرتا تُقيمونره كمن مرة
إررابية ،من الي يدعا ح ب اهللن! إييان ،ليب!.
وعمرررا إعا كانرررت عالةتنرررا مر ر إيررريان ررررل رر ر عقاإلديرررة أو
اسرر اتيييةن ال ،أنررا مررا فيرره ناعرر أسررتمي

ررريا ،عالةتنررا

عقاإلدية لبعا ما فيه كالم يعي.
منررري وصرررول رترررال الررردين اايرررياني إىل احلكرررا
1979م م ا ميي

عرررام

ولت الدولة رر إييان رر من الي ةرال ةبرل

هوية األستاع يقول ما ر نولة ،صرحي مرا رر نولرة رر لرورة
وليست نولة ،إيريان ا تصرب نولرة إلر اآلن ،رر الصالرت لرورة
إىل اليرروم ألن ررا الصالررت تعمررل علررى تصررديي ررريه القررورة ،وررريه
القررورة ةاإلمررة علررى أسرراس إيررديولوت عقاإلررد
حنررن

ررا .صررحي

افملكررة العيبيررة السررعونية نررؤمن بررأن نسررتورنا القرريآن

والسُّنًة ،وحنن أصحاب نعوة إصالحية ،لكنًا لسنا نولة نينيرة
حنن نولة مدنية نستورنا القيآن .را ال ،را نولة نينيرة خالصرة
ولصرررة منت يرررة وعقيررردت ا نقررريا متامرررا للعقيررردة الر ر حنرررن
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علر هر  .وررا

علي ا ،فبالتال ا ال خال عقاإلد مرا

يررريون أنررره لرررن يكرررون رنررراك انتصررار للفارسرررية أو الصرررفوية أو
الييعية السياسية إال بأن يضعف اهانب افنافس والري يقرونه
الفييررق اآلخرري مررن ررريه األمررة ورررو افملكررة العيبيررة السررعونية
وأرل السُّنًة.
وعررن مصررداةية أمييكررا فأنررا تكلمررت عن ررا ةبررل ةليررل م ر
األسف! .رل السرعونية ونول ا لريو ةرانرة علرى إةنرا أمييكرا
والغيب بعدم الوةو مر إيريانن واهلل لرو كانرت ةرانرة كانرت
سرروت ا ،لكررن ال أعتقررد أن ررا ةررانرة .حنررن

حاتررة إىل عمررل

كرربه ال نسررتايعه .ان رري ،افوةررف السررل مررن أمييكررا خاررأ.
البد أن يكون افوةف إجياب  .كيف إجياب ن! حناول أن نُغيري.
اليررررروم اللررررروب ااييانررر ر
الص يون

أمييكرررررا ال ينافسررررره إال اللررررروب

القوة والتأله .وريا اللوب ااييان اهرتغلوا عليره

اايررياني ألكقرري مررن لالل ر سررنة .واررا اليرروم
وساإلل ااعالم
آThink take

مياك الدراساف

الصررحف

مياكر الترأله

الرر:

أِنرراس يسررتايعون أن يُيرركِّلوا الرروع السياس ر

األمييك .
ح حنن كالعانة رر حنرن أ العريب ررر غراإلب متامرا عرن
ُيك لك نستاي
ريا ا ال ن اإليا ،يُيان لنا ت د كبه وم َّ
أن يكررون لنررا وتررون

ررريا ا تم ر  ،ررريا ا تم ر

كمرره

237

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

مؤسساف ،يعي أحيانا نقول صحي فيه تينن ،لكرن حترى لرو
عرب أوباما ،الي سيأت

كن يكون أسوأ من أوباما.

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مداخلة من الدكتور معريا

يرى ،فليتفضرل ،معانرا تر ت

مررن افداخلررة مكترروب ،لكنرره يقررول أرغررب

التحرردا عمررا

كتبت ،تفضل.
 مداخلة :الدكتور /معيا

يى:

السالم عليكا ،احلمد هلل رب العراف  ،والصرالة والسرالم
علرى الرن األمر

مرد وآلرره وصرحبه أععر  .بدايرةً نيرركي

صرراحب ررريا افلتقررى األسررتاع الرردكتور عبرردالع ي العُمررري ،
ت اه اهلل خها على ما يقدمه اريه النةبرة مرن ا تمر

كرل

ه ر ي .وكرريل أهرركي مررن األعمرراق األسررتاع الرردكتور ف ررد
العياب ر احلررارل  ،ف ررو رتررل مي ر ور ورتررل إصررالح ورتررل
يتمي بالكتاباف وإبدات اليأ الصيي الواض  ،وم مرا

فيره

فلن نعايه حقه ،ولكن مداخلة بسياة.
أراه رررر ت ر اه اهلل خررها رررر مررن البدايررة وحتررى بعررا افررداخل
صررريون واترررب وأرميرررة الوةرررو ضرررد افيررريو ااييانر ر
السرررعوني و ا لررريو .بينمرررا أرى أن رررريا واترررب إسرررالم ،
واتررب كررل الرردول ااسررالمية .رررل حنررن فقررء افسررلم ن! رررل
حنررن مسررت دف مررن ِةبيررل إيرريان ومررن ِةبيررل افيرريو الصررفو

238

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

ككررلن! ال ،الرردول ااسررالمية وأرررل السُّ رنًة رررا افسررت دفون.
ليا فعلى عي اليعوب واألما ااسالمية وافن ماف ااسالمية
واتررب م ررا ترردا للوةررو ضررد ررريا افيرريو  .وعلينررا كرردول
ا لرريو أو الرردول العيبيررة أن حنرراول اسررتقااب رررؤالت عيعررا،
حترررى افسرررلم غررره العررريب وحترررى افسرررلم مرررن غررره الررردول
ااسالمية علينا أن نُحفِّر را وعلينرا أن نسرتقاب ا ليكونروا
تانبنررا ِليقْررويى ررريا اهانررب ويقْررويى ررريا الفييررق ويسررتاي أن
يتغلب على افييو الصفو ااييان .
وكما تفضل سعانة الدكتور ،ينبغ ال كي على اليريعة
العرريب ،و اولررة إةنرراع ا بافوالنررة وأن ررا رررر افوالنررة رررر أكقرري
أرمية من افيرب العقد الري يُسرم ارا برأن ارسروا عير
هررعاإليه

الرردول العيبيررة برردون أ ضررغو وبرردون أ ه ر ت،

لكن افوالنة أرا من كرل هر ت ،ورريا مرا أحببرت ،والسرالم
عليكا ورمحة اهلل وبيكاته.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
أنا أتفق م األستاع على كل حال ،بالعكس الفكية ال
ةااررا أعتقررد أن ررا مناسرربة ترردا ،والتحيكرراف الر نيارررا اآلن
مرن افملكرة العيبيرة السررعونية علرى افسرتوى الدبلوماسر  ،ةررد
يكررون واض ر من ررا أن ررا تيرري لل ردول ااسررالمية موةف ررا ممررا
دا وموةف إييان من هؤون افناقة.
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ليا فإن التحيك الدبلوماس القاإلا اليوم بالتنسيق م بعرا
الرردول ااسررالمية ،أمرري م ررا ترردا لبعررا .وااررد مررن عل ر أن
يكون رناك تعقّل واح ام من تانب إييان للدول امياة في را
وأن تتةلرى عرن ألماع را وإن كنرت أهر
كررل حررال

رريا لبعرا .وعلرى

اولررة ليبررة رررر رغررا الصررعوباف رررر أمررام اهلل لررا أمررام

التاري .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مررا أهررار إليرره الرردكتور ةبررل ةليررل ،مررن أن افملكررة العيبيررة
السرررعونية بفضرررل اهلل رر ر حاضرررنة ااسرررالم وبرررالن احلررريم
وليست رر أةواا

كل

اضية رر ألرل ا وعات ا فقء ،برل رر

للمسلم أعع  .وليل رريا وةرت الوةرو بوضرو وصرياحة
مرر مواةرررف افملكرررة

رررريا اهانرررب و رررريه افعمعرررة الرر

أِتلنا على الدخول في ا ،وتناس كرقه مرن القضرايا للوةرو
صُررلب ررريه افوات ررة ال ر فِيضررت علينررا وا

رررا ،فقررد

فِيضررت علررى ااس رالم وافسررلم مررن ةِبيررل فاررة ولنيررة
ينبغر أن تكرون مواةفنرا واضرحة

وسررية

رريا اهانرب ورر ت ديررد

للمملكررة ولألمررة ككررل كمررا أهررار ضرريفنا الكررييا وافِعلِّررق
ةبل ةليل.
لد ً احلقيقة لرالا

موعراف مرن األسرالة إضرافة إىل للرب

مداخلت  ،لن أستاي أن آخي م يدا مرن افرداخالف:

موعرة
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مرررن األسرررالة عرررن الوضر ر العرررام ،و موعرررة مرررن األسرررالة عرررن
ناعرررل ،و موعرررة مرررن األسرررالة عرررن الررريمن ،و موعرررة مرررن
األسالة عن سوريا ،أعان اهللِ الدكتور على ريه ا موعاف.
أبدأ مبداخلة من سعانة الفييق عبدالع ي رنيد .
بعررد اليرركي والقنررات علررى اماضرري ،يقررول :مررا رر احللررول
افق حة للةيو من الفوضى والدمار الي حصل

كقه مرن

الرررردول العيبيررررةن ولررررد بعررررا اآلرات فيمررررا يكررررون احلررررل
افستقبل .والسالم عليكا.
رل تييد مداخلة سعانة الفييق عبدالع ي ن تفضل.
 مداخلة :سعانة الفييق /عبدالع ي رنيد :
ريا منتدى الدكتور عبدالع ي العُمي  ،وأنا حقيقة كنت
مررن روان ررريا افنترردى وتررأخيف النيررغاالف أخرريى ،إال أن ف رتْ
موضو مقل ريا

الوةت احلاضي أعتقرد أنره هر ت م را تردا

احلقيقة .وأيضا أهكي سعانة الدكتور ف د العيابر احلرارل
ارريا اماضررية وررريا اليررعور .وإن ر أعتقررد أنرره

ررريا الوةررت

الي نعييه اآلن إعا ا يكن لدينا ارتمام ب مروم األمرة ،ف ريه
مصرريبة مررن افصرراإلب.

الوةررت الرري حنررن وهلل احلمررد نعرريل

اآلن فر ر ة مرررن الر ر من أال ورر ر الع رررد السرررلمان
احل م تل ال رفعت معنوياتنا كقه تدا.

آعاصرررفة
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وةد كان ل الفيصة أن أ دا م لويل العمي افل ررر اهلل
ف رره رررر وةلررت لرره :يررا لويررل العمرري أنررتا رفعررتا مررن معنوياتنررا
ومعنوياف افسلم  ،ةال لر  :آمقرل مرا تكونروا يرؤمي علريكا
يعي ألن اليعب ليب ،إعن ربنرا أعاانرا ةرانة ليرب  .أنرا أةرول
أن عاصفة احل م ريه فعالً أعات ه ت؛ لقد كان ناإلما وأبدا
احللول

مقل ريه األمور عن لييق مرؤمتي ةمرة ويقولروا خلينرا

نسررو مررؤمتي ةمررة ،ويصرره مررؤمتي القمررة وكررالم كررقه لررا ال
نصل إىل ه ت .لكرن كر ْونُ احلريب بردأف وكر ْونُ احلقيقرة أن
التحررالف ةررانف ررريه احلرريب ونمرريف كررقه

القررواف اهويررة

ترردا مررن األررردا االسر اتييية ،ف رريا هر ت ع رريا ترردا .وإن
هات اهلل ينت

وضيور افوضو ينت

ال ه من أنه البد أن نفكي
أن يصررهن حنررن

بسيعة وال ياول.

افستقبل ،ما الري

كرن

بلررد وحولنررا نررهان ،و كررن هررعلة مررن تلر

النهان رر ال ةدر اهلل رر ترأت إلينرا .وأنرا أةرول فعرالً أنره كرقه مرا
نقول موضو فلسا ونيتك  ،لكننرا ا نسرتعد! ،فألترل
أن

رررل ميررركلة يل مر ر أن

ارررء وتسرررتعد وتُررردرب النررراس

لكرر ترررن ا .أمرررا أنرر فقرررء تيرررتك تيرررتك ! ف ررريا مرررا
يكف  .وأنا متصور احلقيقة أن مرا

ردا اآلن

سروريا ،ررو

هرر ر ت إارر ر ! اسررررتمي مخررررس سررررنواف وصان ،وحنررررن نرررريى اآلن
احلياإلق ونريى النراس الريين وترون ترو ررر  28هةصرا ررر رريا
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ه ت يُيرل العقل! .الي لريس لديره ارتمرام بالوضر أعتقرد أنره
لن

س بالي ت ريا .وأنا أةول أنه البد أن ض باييقرة مرا.

لقد

عنا كقها عن موضو تكوين تريل عيبر فقاومرة أ

هر ت ضرد الرردول العيبيرة وضررد العراا ااسررالم كمرا تفضررل
إخواننا رنا .لكن تصور حقيقة أن نقاش رريا تورينرا أفكرار
يي نا ونيى ،وخاصة وحنن

افملكة رر وهلل احلمرد ررر كمرا

ةررال ااخرروان ررريه رر القيررانة ااسررالمية مررن افملكررة العيبيررة
السررعونية ر ر القررانرة عقيرردةً وحقيق رةً ،وحنررن تنررون

نرردين

فعالً م افل افِفدى وم حكومتنا اليهريدة رريه .ف ريا الري
أةوله أنه ليس فيه إال

الف ةو عيب يستاي فعالً أن يفعرل

هياا؛ ألنه ال كن ،حتى أنت ح تعمل

الف وتعمرل تقويرة

للييل ،ف و رن  ،حتى لو أنت ما بدأف احليب،

رس النراس

أن ر تسررتعد ،فيفكرريوا أكقرري مررن مررية ،حينمررا أنررت تسررتعد
وجت ر كررل ه ر ت وتفرراوث وتررتكلا م ر اايررياني  ،أتكلررا
وأِت من موةف ةرو  ،بعرون اهلل تعراىل ،افوضرو رريا .ورمبرا
يقال إعا اهتد ال رالم والفنرا يبردأ الفيري

العراا .حنرن نأمرل

أن ريه األهيات كل ا يعي تنيل  ،رريا هر ت ةردرة إايرة الر
تصه.
بالنسبة اييان ر فعالً سياة ور فعرالً ري مرن ورق كمرا
يقولون .ولكن كقه مرن النراس خاصرةً اففكريين رنراك ضرد
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احلكومة وضد الي

دا ،ولكن ا ررر احلكرام

إيريان ررر

نيكترراتوري فعررالً :إعررداماف وأهرريات صررعبة و اكمرراف ال
أحررد يعرري عن ررا .لرريا فأنررا أةررول أنرره البررد مررن األمررل ،وأةررول
اخوان وبعا الناس حينما جي ت العيد جتد فيحة ،عيرد أةرا
هعاإلي اهلل تعاىل وعيد عيان

س عدوك إن رغا اآلالم ال

مع ر أنررت مررا صلررت ،وكمررا أنررتا عررارف كيررف حينمررا التتررار
غ وا وفعلروا وافسرلا العيبر يقرف ويرأت واحرد مرن التترار يييرد
ةتله ما معه سال ينت ي حتى

ضي السريف ويقار رةبتره مرن

ا و واليل .بعد كل ريا فال الم ناإلما بعده نور ،ورريا مرا
لد  ،وهكيا تدا لكا لكونكا فتحتوا

ال للحدي .

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا للفييق عبدالع ي  ،حي إن ريا حردي مرن خربه،
ف و ةاإلد القواف اهوية السعونية سابقًا ،وكاتب مي ور علر
مستو الصحف املية وأيضا له بعا افؤلفاف .رريا تعليرق أو
تعليقاف.
أنررا اضررايرف أن أةررص بعررا الررورق ال ر في ررا أكقرري مررن
سؤال حتى أصنف ا

موعاف .أسرتاع

مرد الف رد يسرأل عرن:

الفررريق بر ر التحررردياف واف ررردنافن ويقرررول فررراعا حنرررن معاهررري
العيب نعيل ناإلمرا علر رناف الفعرل وال نصرن الفعرل ن! ويقرول
أيضا البرد مرن حلرول مرن أرم را وضر خييارة للم ردناف ورؤى
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آلليررة افوات ررة ،ومررن أرررا األمررور إصال رة الترروتياف امليررة سرروات
كانررت لاإلفيررة أم أيديولوتيررة ،ومررن لررا ص ر ي تل ر الفارراف
بوتقة الولنية ضمانا لبنات اهب ة الداخلية ،وتبنر رؤيرة هراملة
تبرردأ بررافوالن وت روفه احتياتاترره ،واالنتقررال بعررد عل ر للتنميررة
اليرراملة .ورررو يؤكررد عل رى بنررات اللِحمررة امليررة ةبررل االناررالق
فوات ررة افيرراكل ا ارتيررة .نكتررور ف ررد احلررارل رررل تيغررب
التعليقن
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
ال ،أنا متفق متامرا مر األخ

مرد الف رد احلقيقرة ،ومتنيرت

أني ةاإلل ريا الكالم الي ةاله.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،رناك أيضا أسالة تقول :أرميرة اسرتقااب
هرريعة العرريب ،رررل رنرراك فرريق

الرروالتاف ب ر هرريعة العرريب

الفيس والييعة العيبن ورل رناك أح اب سياسرية ارا نفوعررا
وةرروة تألهرررا ناخررل ا تمرر ااييانرر ن آسررف ررريا لرره عالةرررة
بإييان ةبل ةليل.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
موضو م ا

رأي  ،أنا سرأتكلا سياسرة اآلن ،ال أتكلرا

مررريارب وال لاإلفيرررة .إعا أرننرررا أن نتصررري تصررريفاف يعررري
موات ة إيريان ،فرنحن

حاترة إىل اليريعة العريب ،رريا لريس
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فيه نقاش ،حنن

حاتة إلي ا إعا أرننا أن نواتره إيريان؛ أوال:

نسررلب ا رررر إيرريان رررر ةرروة وال نرردف ررريه القرروة رررر اليرريعة العرريب رررر
باجتار ا رر باجتاه إييان رر ،حنن حينمرا نضرغء علري ا سروات
افملكة أو

غه افملكة أو مقالً ال نعاي ا ررر هريعة العريب ررر

حقوة ا ،تُي حنرن نردفع ا بيركل أو براخي باجتراه ا صرا،
كرل مكران أنره

الي يُ ي نفسه أمام العاا وأمام الييعة

ررررو نصررره افستضرررعف وأنررره وُتِرر يد مرررن أترررل االنتصرررار اررؤالت
افستضعف !.
فلعل من احلكمة السياسية أن نسرلب ا صرا افقابرل هر ت
من القوة ال يستند إلي ا ،وريه القوة ليست فقء ةروة عدنيرة
لكن ا ةوة اس اتييية ألن ا رر الييعة العيب رر

ناخرل البلردان

العيبيرررة ،وبالترررال ف ررريه القررروة ةرررد تتحرررول إىل أعر
بالوكالة عن إييان
اآلن

ررررارب

ناخل الردول العيبيرة ،كمرا ررو حاصرل

البحيين وغهرا.

إعن رل من افصرلحة أن نأخري ررؤالت إلينرا أم نردفع ا باجتراه
إييانن أعتقرد أنره مرن الناحيرة السياسرية البرد مرن معاهرة رريا
أن

لةرررل الن ييرررة

الوضر ر  .حير ر إن رررريا يسررراعدك اآلن

القاإلمة علي ا األيديولوتية الفارسية واليريعية

آن واحرد ،أال

ور ن يية والية الفقيه؛ فتصرب الواليرة لغره الفقيره ااييانر ،
وكل منرا سريتواله اهلل مبرا عنرده ،حنرن لردينا ةناعاتنرا الدينيرة
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والااإلفيررة ورررا لرردي ا ةناعررات ا ،ررريا لرريس موضرروعنا اآلن،
حنرن موضرروعنا اآلن أننرا

موات ررة مر خصررا عنيرد ،وكيررف

نسررتاي أن نُحي رد بعررا القررو وال نرردفع ا باجترراه ا صرران،
وهكيا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
احلقيقررة تعليررق بسرريء ،ن ييررة واليررة الفقيرره أتيي رتُ علي ررا
ثقرا عررام 1985م إن ا ِرن الررياكية .احلقيقررة كمررا أهررار
سرررعانة الررردكتور ف رررد ررررر حررروصة النيرررف كانرررت مضرررانة اررريه
الفكية متامرا أيرام السريد ا روإل األول آ األب  ،وكران رريا
البعد عن واليرة الفقيره خانمرا لصردام حسر وةرت صرياعه مر
إييان رر أيام ا ميي رر وحينمرا تُرو ا روإل األب الري يُعرد
احلقيقة صعريا اليريعة العريب وغره العريب ةبرل ةروة حروصة ةِرا،
وتات ابنه لا اغتيل ب يو معينة؛ تات بعرده مرن تسريد السراحة
علررى اليرريعة العرريب وصان

تقررارب ا مرر ن ييررة واليررة الفقيرره

وال رر ن ييرة عقديًرة ،سياسريا مرن أخاري الن ييراف؛ إع إن
اامام الغاإلب معصوم ،وما نام رناك من ينوب عنه وررو الفقيره
الول ف و معصوم مقله ،حتى ي ي اامام الغاإلب ،ور ن يية
خاهة تدا

ا رال العقرد و

رال األتبرا الريين برالاب

يغمضون العيون عن كل ه ت ويستييبون لكرل أوامري ترأتي ا
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ممن ي عمون أو ي نون أنره ولر فقيره معصروم بعصرمة مرن نراب
مكانه.
عند عدة أسالة تتعلق باليمن أن
ممرررن صرررن مرررن عانانرررا
عبداهلل صا
وصلنا

ا ،أحدرا يقرول :ألسرنا

الررريمنن! ،ررررر كأنررره ييررره إىل علرر

وجت ير ه وهر ت مرن رريا األمري ،ويقرول إىل أيرن

وض اليمن حتى اآلنن وررل رنراك أمرل

إن رات رريه

األصمة ةييبان
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
كررالم صررحي  ،حنررن الرريين صررنعنا عل ر عبررداهلل صررا ،
مرؤخيا مرن ن ايرة افروف .أنرا

وحنن اليين أنقرينا عبرداهلل صرا
ةلت يوم من األيرام ررر علرى فكرية ررر

التليف يرون أمرام النراس،

أن افبررانرة ا ليييررة كانررت مررن أسرروأ مررا ا رريه ا ليييررون
بكرررل صرررياحة! .صرررحي أنررره كررران رنررراك رعرررب برررأن تتحرررول
افيكلة ال حصلت
رنرراك اجترراه ألن

سوريا مقالً لتصب

الريمن ،فكران

ررل افوضررو ح رالً سررلميا .لكررن م ر األسررف

اليديد ،كأن رريه افبرانرة ةرد خيترت تفصريل لعلر عبرداهلل
صررا
ناإلبرررا

ولرريس للرريمن! .وإال كيررف لعلر عبررداهلل صررا
اللفررران وآ 17وصيررري

آ250

الررروصارة ،ولررره اهررريل ولرررره

احليس اهم ور وله احلصانة ضد اماكمة وضرد مصرانرة
أمواله رو وكل أةيباإله وامسوب عليه.
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ريه احلالة من الري

كرا الريمن علر عبرداهلل صرا

أم عبدربه ران منصورن! بافواصفاف ال أنتا
الرري

عتموررا مرن

كرران! رررر آاحلضررور متفرراعالً :عل ر عبررداهلل صررا ،

افةلو رر ريه افبانرة عييبرة وأنرا هةصريا كنرت ضردرا منري
أن خيتررررررررت ،وةلررررررررت كالمرررررر ر ررررررررريا علنررررررررا
وآFacebook

آTwitter

و التليف يون ،كنت ضردرا متامرا .نعرا أعري

أن النوايررا ال ر خلف ررا نوايررا تيرردة ،لكنرره م ر األسررف ا تُ ردير
اانارة الصرررحيحة .ورررريا الررري حصرررل اآلن؛ اآلن ةررروة احلرررول
اليرروم الرر

ررارب ب ررا

الرريمن ال تسرراو آ 10%مررن القرروة

افوتونة!؛ القوة افوتونة رر ةروة علر عبرداهلل صرا  .السرفه
ووصيي ا ارتية اليمي فّا استضرفناه عنردنا

ميكر أسربار،

عمررل

جتررارة

ةررال :آ 50سررنة وعلر عبررداهلل صررا

الرريمن

األسررلحة ،لرريس فقررء للرريمن وحررده وإ ررا يبيع ررا

إفييقيررا،

ومع ا ليوتره رريه من را ،والبلرد كلر ا ملغومرة باألسرلحة لعلر
عبرررداهلل صرررا

وألنصرررار علر ر عبرررداهلل صرررا

 ،اررريا نررريى

الاهان يضيب كل يوم! ،وضيبنا ور ن لألسرلحة وللريخهة!
وضيبنا وضيبنا! ،وال صال فيه أسلحة وال صال فيه صرواري  ،وال
صال وال صال! ،البلد

اصي ال جي ت ه ت مرن ا رار وإن ترات

ف و نير يسه تردا! .رريا افصرايب افوترونة

رت األرث يعري

مرا كرران فيرره معلومراف اسررتةباراتية عررن وتونرران! ،مررا كرران
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فيرره تقررديي حقيق ر للحيررا الرري كرران يرريبا عليرره عبررداهلل
صررا

الرريمنن! .ررريا فيررل آخرري إعا ا نكررن نعرري  ،وإعا

كنررا نعرري ف رريه مصرريبة أكررل ،أنررا أتكلررا عررن ا لييرري
وافملكة.
ليل أنا أعتقد وم األسف اليديد أننا ا نوفق

موضو

الرريمن ،واآلن حنررن نرردف الررقمن .ولبعررا بالنسرربة فوضررو الرريمن
الصم ينت ر  ،أنررا ةلررت أيضررا

يرروم مررن األيررام أنرره كرران لرردى
القيى السرعونية

افملكة فيصة فا نخل احلول

2009م

ووات نرراه ،كررران رنررراك فيصرررة لررردى افملكرررة لتن يررره ،تنيرر
العملية؛ إال أن افملكة اكتفت بأن ا نفعت ا إىل ناخل احلدون
اليمنية ورتعت .وررؤالت مقرل مريث السريلان إعا مرا تن يره وإعا
رت ر سررهت بقرروة راإللررة ترردا مررا عرران تقرردر تكافحرره! .ةرروة
احلرررول

اهولرررة األخرررهة

2015م كانرررت راإللرررة ثير ر

اتتا اليمن كله! ،كل اليمن!.
لررو أننررا وُفِّقنررا عاك اليرروم رررر واحلررول أعاانررا اليريعررة لنقاتلرره
ةتاالً حقيقيا رر! .ومر رريا ،فلريس افقصرون برأن نن ر احلرولي
أن نُقتل ا كل ا ،رؤالت تر ت مرن افكرون الريمي موترون علرى
األرث ،مرا تقرردر تلغيره ،لكررن تلغر القرروة ،تلغر ةرروة احلررول
ن رراإل تلغ ر القيرراناف احلوليررة ن رراإل بررأ لييقررة كانررت ،فررا
كنا وتدنا أنفسنا أمام التحد الي مت فيما بعد ،والري ررو
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اليوم احلرول الري جيترا الريمن بالكامرل ويصرل عردن خرالل
أيام.
حقيقةً رناك أخاات ارتُكِبيت

اليمن ينبغ أن نع

ب را.

مررررقالً ان رررري إىل افررررييا الرررري يرررريرب للابيررررب ومررررا يعلّمرررره
باألوتررا ! ،فلررن يتعررافى .أنررت إعا أرنف أن تتعررافى وأن يعاي ر
الابيرب الوصرفة احلقيقيرة ،البررد لر أن تُعلمره براألمياث الر
عنرردك ،تقررول لرره أنررا أخاررأف

افكرران الفالن ر وسررويت

افكررران الفالنر ر  ،ألترررل أن يكرررون افسرررتقبل أعرررل وأفضرررل
وأةوى.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ريا سؤال لعله ييتبء باليمن وبسوريا وبغهررا مرن البلردان.
رل مرن وت رة ن ريك ال صال ااخروان رةرا غره ميغروب فيره مرن
ةِبيل نول ا لون وما رو السبب من وت ة ن يك للتةو من ان
له عالةة باليمن.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
أنرررا مرررت ا برررأن إخررروال ! ،مررروةف كررران واضرررحا منررري
البداية ،مني  30يونيو و 3يوليرو ،مروةف كران واضرحا متامرا
ورررررو أن مررررا حرررردا
التل ،وأن ما حدا

مصرررري مررررا رررررو إال انقررررالب عسرررركي
مصري ررو لرا ،وأننرا ال نسرتاي أن

حنكا علرى ميحلرة ميسر  ،وأنرا ال أِصكِّر ميسر وال أِصكِّر
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ااخرروان ،أنررا أتكلررا عررن انتقررال سياسر مررن حكررا عسرركي
مسررتبد اسررتمي ألكقرري مررن مخس ر سررنة ،افصررييون ةرريروا أن
ينتقلوا مرن رريا احلكرا العسركي افسرتبد إىل نرو آخري مرن
احلكا ،فانتةب افصييون هةصا ا ره
ح ر ب ،وررريا الكررالم ةلترره

مناسرربة

مرد ميسر

أبررو ر  ،ةلررت إن

ااخوان افسلم كانوا يعملرون علرى األرث
ةال اا هر ت

قرل

مصري وال أحرد

الفر ة األخرهة ررر فر ة القرورة لبعرا ررر لرا نخلروا

االنتةاباف وا يقل اا أحد هياا ،لا ةبلوا منتةرب ا أن يردخل
االنتةاب اف مرا ةرالوا هرياا .لرا فّرا فراص منتةرب ا للعروا إرررابي
وسفاح و ريم ! ،ليرب فراعا ا تقولروا رريا مرن ةبرلن! أ
حينما تيه ممقل ح ب ااخوان ،فقء ةولوا لنا ال نييد ريا،
أنتا سفاح وإررابي  ،وال نقبل أن ي ه واحرد مرن ااخروان
افسلم  ،فقء ةولروا رريا مرن البدايرة! ،فراعا

خرالل أسربو

أو خالل عيية أيام أو خالل ه ي أو خالل تسرعة هر ور

ولروا

إىل سرفاح وإررررابي ن! ،وصررانروا أمروااا وةفلرروا مكرراتب ا
ورأيتا اايصة ال حدلتن!.
أنا بالنسبة لر  ،مروةف كران واضرحا ،وأنرا أعتقرد أن رريا
الكررالم مررا كرران صررحيحا ،رنرراك أخاررات ،وأعتقررد أن رنرراك
اآلن عررونة إىل مياتعررة كررقه مررن األمررور فيمررا يتعلررق بررافواةف
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افتةية سابقًا ،وأعتقد أن أوضا مصي سياة تدا ور األسروأ
وإن بدوا على خال عل  ،بكل أمانة.
أنا عربت إىل مصي رر وأنا خاإلف لبعرا ررر واهلل سرلا ورتعرت،
فالوض ما رو ميي ما ررو مريي أبردا وال أعتقرد أنره سريكون
مي ًررا ،ألنرره مررا حصررل كرران واضررحا للنرراس كلر ا أنرره كرران
رناك بارل وال صال يوترد بارل .فالريين ةِتلروا والريين سُريِنوا
ع د القورة افضرانة أضرعا أضرعا مرن تعيضروا لرألعى
ع رررد ميسر ر

التسرررعة هر ر ور! رررريه حقيقرررة ،وااحصررراتاف

موتونة ،رنراك ماراف برل عيرياف اآلال

السريون عيرياف

اآلال ! ،لررا عررونة إىل حكررا أران أن يررتةلص منرره افصررييون!.
علرررى فكرررية أنرررا فّرررا أةرررول حكرررا العسررركي ال ي علرررون مررري
العسكي ،أنا أكقي عيال عم عسكي ،ال أةصد بالعسركي
كعسررركي ،أةصرررد العسررركيتارية الر ر حكمرررت
البلدان العيبية

بعرررا

مصي وغه مصي.

اآلن هارل نجيول

آCharles de Gaulle

 ،عسكي تنيال،

لكنه حينما حكا ،ان ي الفيق! ،ال حر الفريق م را تردا!،
فّا حكا صار رإليسا لكل الفينسي  .الفرارق
مصي أن العسكي الري

كرا إ را

اهيل ،مؤسسة اهيل ر ال

مصري أو غره

كرا باسرا مؤسسرة

كا ولريس ررو!؛ وإال ،ال

مرران أن يكررون فيرره عسرركي وي ه ر مقررل أ مرروالن آخرري
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ويني ما فيه ميركلة .هرارل نجيرول وغرهه أمقلرة كرقهة ،ا
ينقل هارل نجيول مؤسسرة اهريل معره إىل احلكرا ،تيك را
ل ا تؤن نوررا افنا ب ا.
الررربالن العيبيرررة مرررن الررري
افؤسساف ال

كررران! ،حينمرررا تررريى مرررقالً

لك ا اهيل

لك ررا واألراض ر ال ر

مصي ،كاليريكاف الر

لك ررا والتصرريفاف ال ر يتصرريف ا

ه ر ت م ررول! ،كلكررا تعيفون ررا يعرري مررا رررو ه ر ت مسررت ،
وكيل ما يتمتعون به من ممي اف.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها يا نكتور ،عرري جيرول

أولران العريب،

ماعا كان حااا ةبل االنقالبافن! وماعا أصب حااان! أتريكي
تررونس ،أترريكي ليبيررا ،أترريكي مصرري ةبررل احلكررا االنقالب ر
أتيكي سوريا أتريكي العرياق ،و يرلِر ًا تيريًا .نسرأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ
وي يتعيررالى أن

ف نررا وبالننررا وأال جيعلنررا ممررن يُحكمررون مبقررل

رؤالت االنقالبي .
عند للب مداخلت إعا يتناصل من ا أحرد وإال سرأةدم ما،
وعنرد موضررو يتعلرق بررداعل وموضررو يتعلرق بسرروريا البررد أن
ي علي ما ،األستاع

مد الف د آأبرو لرؤ  ،يقرول :يتضر أن

ناعل هيكة مسارمة لعردن مرن أت ر ة االسرتةباراف الدوليرة
ت ررد إىل تيررويه ااسررالم وضرريبه

موالنرره

مقتررل ،ررريا
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كأنرره تعليررق ولرريس سررؤال .لكررن سررؤال آخرري مررن أحررد ااخرروة
يقول :عكيف أن ناعل را بقايا اهيل العياةر السرابق ،إعا
ما رو تفسه وترون تنسرياف وتلفرة ووترون ناعرل
بعيدة عن العياق كما أهيف
إعا كرران رنرراك

مروالن

ليبيا وغهرران! .وسرؤال يقرول:

الفرراف نوليررة مررن الغرريب واليرريق والوسررء

ضد ناعل ،من الي يدعم ا ويُسلح ا و واان!.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
نعنا نقول كلمة ،رناك بعا التصيفاف

بعرا األحيران

مرررن ةِبيرررل بعرررا ااعالمررري السرررعوني ررررر وأنرررا واحرررد مرررن ا ررررر
وافققف السرعوني  ،أحيانرا ال تكرون موفقرة كرقها .فحينمرا
نرررتكلا عرررن ناعرررل اآلن نقرررول ررررر ورررريا هر ر ت لررريس افتااترررا
فاألحرررداا رررر الررر تقرررول علررر ولسرررنا حنرررن ،حنرررن فقرررء
نستعيث أحردالا ررر يرا عاعرة فراعا تلصرقون الفكري الداعير
بالفكي السعون وبالفكي الرديي افوترون

السرعونيةن! .إن

اارراب له عوامل أخيى ولبرت أنره حترى بعرد ااصرالحاف الر
نخلررت ال صال اارررراب ير نان ،ررريا أوالً ،لررا لانيررا إن افنتسررب
إىل ناعل رر وريا ه ت مقبرت ررر بعقيرون وبقايرا اهريل العياةر
الررري حلتررره أمييكرررا ،و ليبيرررا ررررا أنصرررار وفلرررول القررريا
أكقرريرا كرريل  .لكررن ا يبحقررون عررن رايررة
ماعا نعي بيل ن! إن ا ال يقدرون أن

اربوا

رراربون

ت ررا،

ت راية البعر ،
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فليس ارا أيرة تاعبيرة ،وال يقردروا أيضرا أن

راربوا

رت رايرة

القررريا  ،فلررريس ارررا أ تاعبيرررة .إعن لررريس أمرررام ا سررروى أن
رراربوا

ررت رايررة الرردين ،ورررؤالت رررا الرريين

رراربون ،حتررى

اليين تاتوا من أوروبا على فكرية عنردرا ميراكل ا ،فمرقالً
أنررتا

عررتا الررتفيهاف الر حصررلت

فينسررا وررريا الكررالم

أنا ةلته ،اليتل القاإلد اا ا ه أباعون ،أنا هةصريا يُقردًر لر
أن أةابل مدرسة بلييكية نرست الولد رريا

القانويرة ،ورر

عيبية ،وتقول عنه:
ال عالةررة لرره مبوضررو الرردين ن رراإل  ،لررا و يرروم مررن األيررام
رررول إىل لرررص حيامر ر  ،يارررارنه البررروليس! ،مرررا لررره عالةرررة
بالرردين! .البنررت ررريه ال ر ا
الر روعررت

ررا حسررنات ال ر ةِتِلررت

ا ليررة

فينسررا ،أخورررا خرري يقررول ا أررررا يومررا مررن

األيام تفت كتاب نيي وال حتى القيآن الكييا!.
حينمررا تررأت عاعتنررا رنررا ألن عنرردرا ميرركلة م ر الرردين
وأرل الدين رر بعضر ا لبعرا ررر فيرأت ويقرول لر  :نعرا ،البرد مرن
اربررة الفكرري الداعير عنرردنا .أ فكرري ناعير يررا هرري ن!
حيام علي ! ،أنت تسارا إلصراق الت مرة بنران! ،رريا إسر ام
إلصررراق الت مرررة بالسرررعونية برررأن رنررراك فكررري بالفعرررل يولِّرررد
ناعرررل .يرررا سررريد حنرررن عرررارف  ،ليرررب رنررراك فكررري ملترر م
كررل ا تمعرراف و
وفكرري متيرردن وفكرري غلررو وتارري
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كررررررل األيررررررديولوتياف كرررر رل الترررررراري  .اليرررررريوعية
االهر اكية كررل مكرران ،رنرراك ناإلمررا واحررد ملتر م كمررا
يسرمونه ماررو وواحرد متيرردن وواحررد مغرال وواحررد متارري ،
أركرريان .أيضررا حنررن ا تم ر السررعون عنرردنا موتررون وال
أنه موترون .لكرن لريس معنرى رريا
ننكي ريا ،البد أن نع
أن الرردواعل افوتررونين سرروريا أو العررياق أو إفييقيررا أو
بوكو حيام ،ليس معنرى رريا أننرا مسرؤول عرن ررؤالت كلر ا
عيعررا! وأنررت تررالس تقررول نعررا! ،يررا أخ ر تييررد أن ترردعو إىل
بعررا العرراناف ،هرر ت مررن التسررام
ه ر ت مررن التسررام
بعا التصيفاف ،تكلّا عن ا مع ل .رل أنت تعتقرد أنر فرا
تقررول ناعررل ومررا ناعررل أن ررريا سرريدف احلكومررة وسرريدف
النرراس إىل إن ررا يُغيرريونن! ال ،أنررت ممكررن تنرراةل حرروار ترردعو
فيه إىل نو مرن التبسرء إىل نرو مرن التسر يل والتيسره نون أن
تلصررق مبيتمع ر تي ررة رررو لرريس مسررؤول عن ررا .رررل تعلررا أن
اليين يي كون م ناعرل احلريب حسرب إحصراتاف األمرا
افتحرردة أكقرري مرن آ 20.000إنسرران ينتسرربون لررر آ 99نولررة،
تألهنررا اآلن وصررل لكررل ررريه الرردولن! تررأله السررعوني وصررلوا
لكل ريه الدول آ 99نولة وتندوا أنفس ا اربونن! ما رريا
الكالمن!
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،احلقيقة أهار الدكتور ف رد إىل أن بعرا
ااعالمرري امسرروب علينررا مرر األسررف اليررديد

رراولوا أن

يلصررقوا ررريه الت مررة بررا تم السررعون وبالسررعونية ككررل،
ويُيسةوا

أعران اآلخيين ما يقوله أعداؤنا! .وليل أسرتغيب

وال أريررد أن ِأ ر

موعرراف إعالميررة كررل متويل ر ا مررن رنررا

تض با ء العييا ناعل الورابية!
يصرري أحررد القرروان العررياةي

مواةع ا وعلر حينمرا

موات ررات ا م ر مررن يسررمون ا

برررداعل ،وأ رررن أن األمررري ولرررو

العرررياق ،ثير ر يصررري

الررربعا علرررى أن يتحررردا عرررن ناعرررل الورابيرررة ويرررينن كلمرررة
الورابية وتيننرا معه القناة ،ورا رر القنرواف ررر ليسروا معريورين
أن رر را يبقون ررررا صرررروتيا مباهررررية ا يعملررررون علي ررررا
آEditing

لكرن أن يكتبورررا

ييرررري

مرروةع ا برنفس اللفر ناعررل

الورابية! .ف يا متعمد.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
وحتررررى

الررررداخل ،حتررررى

صررررحف الررررداخل .أنررررا أةررررول

بصررياحة أن معيكتنررا اليرروم الر نعيير ا مر إيرريان مررن ضررمن
افلفاف ال تُةي كل يوم

الصحافة وااعالم الغيبر  ،رر

ريه افسألة ور أن السرعونية غره مضرمونة والسرعونية تتحرول
إىل ةنبلة موةوتة تُفيي العراا ،رريا الكرالم يُكترب كرل يروم
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الصرررررحف الغيبيرررررة! .ليرررررب إعا ترررررات مققرررررف سرررررعون

سوب على أ تيرار ،وبردأ يُيكِّر علرى رريا الكرالم ،ليرب
كيف يكون ريا إعا أنتا تقولون ريا الكالم ،ماعا نعملن!،
ريه صحفكا وريه وساإللكا ريه أنتا ال تقولرون الكرالم
ريا!.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
نأخي تعليق من األستاع /صا
 مداخلة :األستاع /صا

بايل.

بايل:

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره ،اليررركي فررريث
كفايرة ،لريل ألرري سرؤال مباهررية ،سرؤال مررن ت رة سررياق
احلرردي أو وصررل إىل مسررمع  ،أنرره لرريس لرردينا ميرريو  ،ررريا
الرري

عترره رررر آاماضرري :نعررا رررر رررل رنرراك رابررء ب ر غيرراب

افيرريو وبرر اسررتغالل أمييكررا لليررباب واسررتقماررا لارررين
اال ان السوفيي ن ورل ريا أسًس ل ررابن
السرررؤال القررران  :ةلرررتي أن إيررريان ررري مرررن ورق ،وأن القررروة
العسرركيية لرردول ا لرريو اهويررة تتفرروق علررى إيرريان ،إعا فرراعا
ساكت على احتالل آلنب الكلى وآلنب الصغيى وآأبر
موسى ن ،وهكيا.
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 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
ررررريا الرررري صان ألمررررا اايررررياني فرررريكا ،أنرررره كلمررررا
أعاررتكا رديررة كويسررة ،مقررل اه ر ر ااماراتيررة ،اكتفيررتا
ببياناف

القمرة العيبيرة .أمرا فيمرا يتعلرق بافيريو  ،فافقصرون

بافيرريو أن يكررون رنرراك آمرراعا يييررد العرريب مررن افسررتقبلن .
ريا افقصون بافييو  ،ماعا يييد العريب مرن افسرتقبلن مرا ررو
تصرروررا للمسررتقبلن ،مسررتقبل ا رررا ومسررتقبل مناقررت ان .ا
يكرررن علر ر واضرررحا فرررالعيب ميرررغولون ،إمرررا
الداخليررة بيررن ا رررا ،أو

االختالفررراف

عنعنرراف ال معنررى اررا حتررى

ناخررل

نول ا ليو نفس ا على فكية!.
حنن نالح لبعا رر وريا صحي رر أن

لرس التعراون كران

ي ا حضاريا وسياسيا تيدا ،والتالعراف كانرت ممكرن أن
مُن ي
تكون أفضل مما حصل ،حنن حييص على بقاإله واسرتمياره
نييررده أن يكررون أفضررل .لكررن أنررتا تالح ررون حتررى

ناخررل

ا لرررس رنررراك تفاصررريل حنرررن غررره مرررتفق علي رررا ،واال ررران
ا ليي ر واحررد مررن ررريه التفاصرريل .وكرريا افوةررف مررن إيرريان
أيضا واحد من رريه التفاصريل ،مر أن افوةرف األخره احلقيقرة
تيرررد بغرررا الن ررري .حترررى موةرررف بعرررا الررردول الر ر كانرررت
مستحية ةليالً هيْب ا ووةوف ا كان ميحبا به.
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فافقصررون رررو رررل لرردى العرريب ميرريو واضر للمسررتقبل
موات رررة التحررردياف اميارررة ب رررا كالتحرررد ااييانر ر وغررره
ااييان ر والتحررد ااسررياإليل وغهرررا مررن التحرردياف امياررة
ب ان .أنا عن نفس ال أعتقد أنه فيه مييو واض م األسف.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هلل وإيرراكا هرريرا،
مررانام تُيرنررا مرريةً أخرريى ايرريان وةانررا ا ِ
ف يا األستاع أبو راكان التميم  ،يتحدا عرن آ 90مليرون
إييان من ا  %20فقء مرن الفريس ،وبقيرة القوميراف أيرن رر ن!
وأين ر من موات ة الاغيان الفارس ن! وأين رر وكأنره ييره ررر
أين من يقاومون الاغيان الفارس خار إييان مرن

يير رريه

القوىن
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
صحي ريا يدل على أن إيريان تيرتغل مرن الرداخل عنردنا
الدول العيبية ،واا أعر موتونة ،و اول أن
البنيررة االتتماعيررة والبنيررة السياسررية

دا خلةلرة

ناخررل الرردول العيبيررة،

وحنرررن مرر األسرررف لسرررنا ةرررانرين علرررى أن نواتررره إيررريان؛ لررريس
افالرروب أن نكررون عرردواني  ،لكررن نواترره ا ارري ااييان ر
بنفس األسلحة ال را يوات ونا ب ا ،واسرتغالل رريه األةليراف
افنتيية عيةية أو غه عيةية

أن نيغل ا بنفس ا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
األستاع أسعد

مد رهيد ،تفضل مداخلة

 مداخلة :األستاع /أسعد

مد رهيد:

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره ،هررركيا لسرررعانة
الردكتور العُمرري والرردكتور ف ررد .حررديق سرريكون عررونة إىل
الورات بعا الوةت.

دا الدكتور العياب عن إييان ووضع ا

و يكات ررا مررن ع ررد ا مرريي ،وال أنر رررل رررو ا يقتنر أم
أنه نسر أن رنراك

يكراف مرن إيريان وأرردا مرن أيرام هراه

إييان وافل فيصل ييمح ما اهلل.
كانرررت رنررراك هررربه موات رررة ورر ر ترررس نررربا ،وكانرررت
افوات ررة األخرريى عنرردما حرراول عبرردالكييا ةاسررا برردف مررن
اايررياني احررتالل الكويررت ،وأرسرلت السررعونية ةوات ررا بقيررانة
اللوات البديي رر ييمحه اهلل رر ،ريه أحرداا تُقبرت سروت النيرة منري
صمن بعيد ،فأين العيب عن ريه األلما ن! .وإعا عدنا أيضرا إىل
الورات أكقي لد أن من ةتل ولعرن القامرة ااسرالمية الكرلى
عمرري بررن ا ارراب رض ر اهلل عنرره وأرضرراه ،رررا ا رروس ،إعن
فالعرردات متأصررل مررن ع ررد ا الفررة ،والنفرروس سررياة والنوايررا
خبيقة من عل ال مان واستميف ،فإعن ليس رناك تديد.
لانيررا :األحررواص عيبيررة سررنية ،فرراعا العرريب غفلرروا عن رران! فرراعا
تيكوران! فاعا ا

يكوران! فاعا ا يدفعوران! ،ور في را
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العديد من آبار الب ول ،هياي حياة إييان في ا ،ويُينق يوميرا
العديد من ا مبيين

يكات ا البسياة ال ريردة .فرإعن رنراك

فكرري جيررب الوةررو عنررده وأعمرراق

الترراري جيررب اليتررو

إلي ا ،حتى تكون الن ية.
إييان اا ألما عافية .مني ما يقيب مرن عيري سرنواف كنرا
البحيين

ملتقى للغيفرة التياريرة ااسرالمية ،فيرات رإلريس

الغيفررة التياريررة ااسررالمية

لاتيكسررتان ،وللررب معونررة أو

ةيضا لبنات ميك للصانراف .إال أن الدول ااسرالمية والعيبيرة
افوتررونة كل ر ا أوصرردف البرراب!.

مسررات اليرروم نفسرره ،تررات

األمر العررام عقيررل القاسررا ،وةررال إن إيرريان تلعررت ببنررات عل ر
لاتيكستان! .نعلا أن رناك فارة ةليلرة مرن اليرعب

افيك

الااتيك يتحدا الفارسية ،وإييان ب ريا أرانف أن تضر ارا
ةردم

آسريا الوسرراى! .ف رل سرريأت اليروم القاإلررل فيره :كررانوا

يستيهوا من اال ان السروفيي  ،ررل سريبكون علرى اال ران
السررروفيي

رررل االحرررتالل ااييانرر القرررانم أم مررراعان! .فررراعا

العاا العيب نام عن

يكاف إييان ريه السرن كلر ا ،وا

يسرتيق إال عنرردما هررعي بالنررار تقر ب ،وعنرردما احتلررت اهر ر
الررقالا وحنررن نيرريب ونسررتنكين! ف ررل ال يوتررد
عملة غه ريه العملة ،نييب ونستنكين!.

خ اإلننررا
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كرررران احتيالياتنررررا

ع ررررد افلرر ر ف ررررد ~ آ 60مليررررار،

فررأوع ف أمييكررا لصرردام بغ ر و الكويررت ،واحتررل الكويررت،
ومت

ييرري الكويررت بررإعن اهلل ،لررا بعررد عل ر أصرربحنا مرردان

برآ 600مليار أو  700مليار  ،ف رل اآلن أِعيرد السريناريون .اآلن
لررررردينا أكقررررري مرررررن آتييليرررررون

احتيالياتنرررررا وهلل احلمرررررد

واليكي ،ف ل رناك اآلن سيناريو تديد ليمرتص رريه األمروال
ويغيةنا

الديونن! ،وهكيا.

 آافقدم  :الدكتور  /عبدالع ي العُمي :
هكيا ،ورنتي عردة أسرالة تتعلرق برإييان ،فرا حوا لر أن
أِةفررل افوضررو افتعلررق بررإييان ،واففتررا بيررد الرردكتور ف ررد إن
هات أن يفتحره .ومرن تلر األسرالة إهرارة األسرتاع محرون العتري
لألحواص وعدن سكان ا وما كن أن يُعمل مع ا؛ فنقفرل براب
إييانن.
إعن عند عدة أسالة احلقيقة ور خامتة األسالة ةبل خترام
ريا اللقات ،كل ا تتعلق بسروريا والوضر
مبصلحة روسريا

سروريا ومرا يريتبء

سروريا ،وررل ررو تبرانل أنوار مر أمييكران

أم تقرروم برردور ا تتيرريأ أمييكررا علررى القي رام برره

سرروريان،

ويقررول مرراعا تتوة ر لوض ر سرروريا الرري لررال ،أو لعررل أمييكررا
أرانترره أن ياررول والتصرري اف واضررحة منرري سررنت لكررقه مررن
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افسؤول األمييكي أنره رمبرا تسرتمي عيري سرنواف األوضرا
سوريا من بدايت ا مضى علي ا اآلن ةيابة مخس سنوافن
وسؤال أيضا من األستاع سرعيد ا وتران مرن آعريب نيروص ،
يقرول :أال تريون برأن مرا ةرام بره الريوس
أف

سروريا مرن تردمه ررو

مما سبقه وتبانل لرألنوار بر أمييكرا وروسريان ررر كريا

سررؤال يؤكررد علررى أن ررا أنوار مبوافقررة أمييكيررة واضررحة
خدمة الدولة الي ونية الص يونية نولة إسرياإليل ررر وأن مرا جيري
سوريا وغهرا رو

الن اية يصب

لررررو كرررران ضررررد مصررررا
إسرررياإليل ومصرررا

مصا

إسرياإليل حترى

أمييكررررا ،إضرررراف ًة إىل أن مصررررا

إيررريان

سررروريا تلتقر ر منررري صمرررنن ورررريه

موعة األسالة ،يعي ال أريد أن أةيأ كل واحد.
 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
أمييكرررررا وروسررررريا

سررررروريا ،رررررريا يررررريكين مبقرررررل

اهنرروب ،يقررول :آاألمررارة فيرربب ،بررس العلررا عنررد  ،العلررا
موضرررو سررروريا عنرررد الررريوس ،الررريوس سُررلِّموا افلرررف السرررور
بيكل ن اإل  ،يعملون فيه ما يياتون .لبعا ريا وافق مصرلحة
اس ر اتييية ايرريان لتلتق ر م ر روسرريا

ررريا افوضررو  ،وررريا

ه ت خدم ا كقها تدا ،وبالنسبة اييان يعي موضرو سروريا
عاا وحرده؛ ألن سروريا حينمرا ترتغه األوضرا في را لغره صرا
إيرريان ،فأنررت ةاعررت عراعررا م مررة ترردا اررا

افناقررة تصررل ا
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ث ب اهلل

لبنان الي رو لبعا وكيل ا احلصي تقييبرا

العمليرررراف ااررابيررررة
فافوضو

كررررقه مررررن منررررالق العرررراا العيبرر ر .

سوريا موضو معقرد تردا ،وال أتوةر هةصريا أن

يكون رناك حل ةييب ،بل سيكون رناك م يد من القتل مر
األسررف وم يررد مررن التيوي ر وسرريكون رنرراك رررر خصوصررا بعررد
األصمرررة السرررعونية ااييانيرررة ررررر نرررو مرررن التعنرررت ،وإن كانرررت
الدولتان رر افملكة وإييان رر احلقيقرة صريحتا أنره لرن يرؤلي رريا
على افباحقاف ال ستيي

فيينا.

لكررن الوض ر مررا رررو س ر ل أبرردا ،آخرري تصرري اف للرريوس
الرريين ال يييرردون أن يقرردموا وال خارروة واحرردة مررن التنرراصالف
مرروةف ا حتررى فيمررا يتعلررق ببقررات بيررار األسررد ،آخرري تصرري اف
لبررروت كررران يقرررول بأنررره :آسنسررري
ولبيررار األسررد احلررق

الرردخول

االنتةابررراف

سررروريا

ررريه االنتةابرراف  ،وعل ر

على افوةف النقيا اآلخي الي يقرول أنره ال مكران لألسرد
مستقبل سوريا.
سرريكون رنرراك تعنررت كرربه مررن روسرريا ،وروسرريا تييررد أن
جتعرررل ارررا هرررياا مرررن اايبرررة

افناقرررة و العررراا

موات رررة

أمييكرررا .أمييكررررا ال ي م ررررا أبررردا موضررررو اايبررررة وموضررررو
العن يرراف ررريا مررا ي م ررا أبرردا ،مررانام لرريس اررا رنرراك مصررلحة
ررارية وواضررحة سررتيني ا مررن تغرره األوضررا

سرروريا ،ف رريا
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افوضو ال ي م ا أبدا ،وال ي م ا موةف حلفاإل را سروات ان مروا
أو انتصرريوا .أمييكررا ي م ررا أن تكررون رر مسررتفيدة بالدرتررة
األوىل وريا ينبغ أن ندركه بكل وضو .
وينبغر ر يررروم مرررن األيرررام أن نُعيرررد تيتيرررب خييارررة عالةاتنرررا
الدوليررة! ،ولرريس معنررى ررريا أن نررديي

ينررا للواليرراف افتحرردة

األمييكيررة ،لكررن نيررتغل للواليرراف افتحرردة األمييكيررة مبقررل
الواليرراف افتحرردة األمييكيررة!.

الرري اهررتغلته إيرريان

أن يكرررون لنرررا حضرررور بوترررون
تيررركيل الررروع
األثاا

الكوليس

مفاصرررل صرررناعة القررريار أو

ا تمر ر األمييكر ر نفسررره،

مياك الدراساف

اولررة

مياكر ر

مياكر الضرغء افةتلفرة

غه الكوليس ،يكون فيه لروب مرؤلي مقرل

الرري اسررتااعت إيرريان وإسررياإليل أن

لقرره رررر تلر اللوبيرراف رررر،

ررريه ةرروة عافيررة ضرراربة كرربهة يصررعب أن تتيارل ر ا لرريس مررن
السياسية وليس من احلكمة أن تتيارل ا ،لكن ينبغ لنرا أن
نعيد تيتيب عالةاتنا مع را باليركل الري تعتقرد أنر تسرتاي
أن تتحكا على األةل

بعا مصاحل مع ا ،وهكيا.

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بق ر سررؤال خفيررف ترردا بررإعن اهلل ،سررؤال احلررال بع رد ن ايررة
ررريا احلرردي  ،السررؤال األخرره للرردكتور ف ررد :رررل بعررد ررريا
اليي من خه وما ر نالالتهن نييد أن

ي مستأنس .
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 آاماضي  :الدكتور /ف د العياب احلارل :
أوالً أنا رتل عاةل ال كرن أن انقرا الن ييرة وأةرول حنرن
خرررره .ان رررري ،ال نسررررتاي أن نقررررول إال أن فرررري اهلل ةييررررب
بصياحة ،ألن الوض س ت تدا وكريل التحردياف واف ردناف
كرربهة ترردا وليسررت س ر لة ،إ ررا ر ر معقرردة وفي ررا تررداخالف
ليررررة وتررررداخالف إةليميررررة وتررررداخالف نوليررررة ،وليسررررت مررررن
الس ولة مبكان .لكن إعا أِنِيييف مقل ريه األصماف باحلكمرة
وبالصل وبالققة

اهلل سبحانه تعاىل فرإن هرات اهلل ربنرا جييرب

الفرررري  .هرررركيا ترر ر يالً لكررررا عيعرر راً ،هرررركيا للرررردكتور
عبدالع ي أنه أتا ل ريه الفيصة للحدي إليكا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هررركيا نكترررور ف رررد ،وإن كانرررت الررردةاإلق صانف لكرررن
احلقيقررة مررا كنررا نسررتاي أن نوةررف ررريا احلرردي افررات الرري
اسرررتفدنا منررره وضر روحا

اليؤيرررة ،رمبرررا وافرررق مرررا

نفررروس

الكرقهين .ونسررأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى أن جيعلنررا وإيرراكا مررن
الصانة وم الصاحل مرن أررل احلرق وأن يقينرا هري أنفسرنا
وهررري ا لرررق وأن

فرر بالننرررا وأرلنرررا وأمتنرررا مرررن كرررل سررروت

ومكيوه ،وحياكا اهلل.
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صور من الندوة:
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:

سعورس ،نيي

تواصل بتاري  11ينايي 2016م
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ندوة
"التوحيد وتوحيد الكلمة"

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
فضيلة الخيب /عبدالعزيز بن مرزوق الطّريفي.

 مرررن مواليرررد ع احليرررة 1396ررررر
افوافق 1976م.

 معتي ومُحدا،
اليررييعة

ري مرن كليرة

تامعررة اامررام

مررد

ابن سعون ااسرالمية ،عمرل لفر ة
و يفرررة باحر ر هررريع بررروصارة
اليؤون ااسالمية واألوةا والردعوة واارهران ،لرا مردييا
انارة البحوا والدراساف
لا باحقا علميا

ميك البحوا والدراسراف،

اانارة نفس ا.

* أةيمت مسات السبت الياب من عرانى األوىل 1437ررر افوافرق  13فلايري
2016م ،ةدم ا سعانة الدكتور عبدالع ي برن مريصق الاَّي ْيفِر  ،وأنارررا
األستاع يوسف بن سليمان اااتي .
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 بعرد علر ةرير اليري أن يتفرريغ ن اإليرا لالرب العلرا والتعلرريا
والبحر ر وااللرررال  .عُررري ي بعنايتررره بامفو ررراف
النبوية اليييفة؛ حف افتون العلميرة
إسرر ر اماف متنوعررررة
والتعليا ،وبالاب

السُّر رنًة

سرن مبكرية ،ولره

رررراالف :التصررررنيف ،والتررررأليف،
ال الدعوة

ميانين هتى.

 تتلمي اليي عبدالع ي الاييف على يد عاعة مرن العلمرات
وافياي  ،من ا:
-

احة اامام العالمة عبدالع ي بن باص ~.

 العالمة الفقيه عبداهلل بن عبدالع ي بن عقيل. -فضيلة اليي

مد بن احلسن الينقيا .

 فضيلة اليي عبداليمحن بن ناصي اللًاك. فضيلة اليي امدا عبدالكييا ا ضه. -فضيلة اليي

مد عبداهلل الصومال ~.

 فضيلة اليي النحو احلسن االيوب . فضيلة اليري صرف الريمحن افبراركفور ~ .وغهررامن أرل العلا.
رحالته العلمية:
لليررري رحرررالف علميرررة متعررردنة

بلررردان كرررقهة ،كرررر:

مصرري ،وافغرريب ،وتررونس ،واانررد ،اسررتفان من ررا كررقها حير
تالس أرل العلا وامدل

تل البلدان.
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إتاصاته العلمية:
له إتاصاف علمية

اليواية ال بأس ب ا من لدن عاعة مرن

افياي العلمات ،من ا على سبيل افقال:
 فضيلة اليي افِحدا -العالمة

مد افنتصي الكتان افغيب .

مد بن إ اعيل العميان آمف اليمن .

 فضيلة الدكتور -فضيلة اليي

مد لقمان األع م الندو .
مد اللن ااند .

 وعرررن نروسررره العلميرررة وبقررره للعلرررا :فلليررري نروس علميرررة
متنوعة باليياث ،تُنقل عل موة الب ااسالم .
 كمررا أن لليرري الاّييفر

موعررة مررن الكتررب وافؤلفرراف

العلمية افابوعة وغه افابوعة ،من ا على سبيل افقال:
 التحييررلإروات

ررييو مرراا يُةرري مررن األحاني ر واآللررار

الغليل.

 صواإلد سنن أب ناون على الصحيح  ،والكرالم علرى علرلبعا

حديقه.

 -هي حدي تابي الاويل

صفة حية الن .

 ااعرالم بيي نواةا ااسالم. توحيد الكلمة على كلمة التوحيد آرسالة صغهة . العلمات وافيقاق. -الغنات

افي ان.
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 -افعت لة
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القديا واحلدي .

 أسانيد التفسه. صفة صالة الن . ولليررررري موةررر ر علرررررى اليررررربكة العنكبوتيرررررة بعنررررروان:
Altarefe.com
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
األستاذ /يوسف بن سليما إسحاق اهلاجري.
 تاري افيالن1400 :رر.
افؤرالف األكان ية:
 بكررالوريوس لغررة عيبيررة ،كليررة
اآلناب ،تامعة افل سعون.
 ماتسته آإعالم  ،كلية الردعوة
وااعالم ،تامعة اامام

مد بن سعون ااسالمية.

افعلوماف الو يفية:
 معلررا لغررة عيبيررة مبيمرر افلرر سررعون التعليمرر رررر القسرررا
القانو .
 ميررري ميكر ر تررردريب م ررراراف احليررراة الاالبر ر برررإنارة
ال بية والتعليا باليياث.
 مفوث ميحلة افتقدم بإنارة تعليا اليياث فدة عام .
 إمام وخايرب ترام والردة األمره عبردالع ي برن ف رد ثر
الفال فدة آ 10سنواف وال صال.
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 ميررررري تارررررويي الرررررلامو والقنرررررواف

هررررربكة ا رررررد

الفضاإلية.
 مت تقررررديا أكقرررري مررررن آ 50حلقررررة مباهرر رية

بينررررامو:

افستيار بقناة نليل.
 مقرردم بينررامو الصررورة افاإللررة بقنرراة ا ررد العامررة ،ومت ب ر
أكقي من آ 40حلقة وما صال مستميا.


ير متعاون

 ةاإلد

صفحة آفاق ااسالمية بصحيفة اه يية.

موعة تناوي ااعالمية وال في ية.

 رإليس اللينة ااعالمية

اللينرة االتتماعيرة األرليرة ثر

الفال .
 رإلررريس اللينرررة اليررربابية
ا تمع

امعة اامام

كيسرر اليونسررركو ل عرررالم
مد بن سعون ااسالمية.

 ميي نيوانية "تناوي " ااعالمية الي يية.
 عضو ميرارك
السعونية.

نران أصردةات ععيرة الكيرافة العيبيرة
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أبيص الدوراف:
 -نورة التقررديا التلف يررون احلرروار آابتررداإل

آ 56سرراعة

من ميك اه يية ااعالم بقاي.
 نورة التقررديا التلف يررون احلرروار آمتوسررء آ 28سرراعةمن ميك اه يية ااعالم بقاي.
 نورة لررريق التررردريب وإعررردان افررردرب فررردة  5أيرررام آ35ساعة.
 م اراف االقات ،فدة آ 4أيام. فن التعامل م اآلخيين ،فدة يوم واحد. تعلا  ،wordفدة آ 5أيام. االقات ..فنون وأسيار ،فدة آ 5أيام. كيف تكون ميبيا ناتحا ،فدة يوم واحد. التفكه اابداع  ،فدة آ 4أيام. -الدورة التأسيسية

النيا الكيف آتقديي امتياص .

 نراسة اففوض بعسه آ 29ساعة. -نورة اليارة ا يبية آتقديي امتياص .
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 نورة اليرررارة األرليرررة آمسررراعد مفررروث العالةررراف العامرررةوااعالم آتقديي امتياص .
 نورة اليررارة الدوليررة آمفرروث العالةرراف العامررة وااعررالمآتقديي امتياص .
 وغهرا من الدوراف افتفيةة.أبيص افقاالف واألثاا:
 -رررارية التارررو  ..واحليكرررة الكيرررفية آنُيررري

تيير ردة

اه يية يوم اهمعة 1432/6/10رر .
 -اليباب إىل مرن يتي رونن! آنُيري

تييردة الييراث بتراري

يوم اهمعة 1429/8/28رر .
 -أعيرردوا بنررات األنديررة الصرريفية أرترروكا!! آنُيرري

تييرردة

اه يية يوم اهمعة 1430/8/9رر .
 -سررياحة بررال سررياحة ..آنُيرري

تييرردة اه يررية يرروم السرربت

1430/8/10رر .
 -افقرررابي:

ت ررردون وواارررون ...رسرررالة إىل أمانرررة مناقرررة

الييرراث!! آنُيرري
1430/9/27رر .

تييرردة اه يررية يرروم ا مرريس افوافررق
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 تع ير الولنيرة ..وت اتنررا وععياتنرا اليرربابية مرا نوررررانن!!آنُيي

تييدة اه يية يوم االلن 1430/9/24رر .

 -نعرروع برراهلل مررن ا يانررة ،،،آنُيرري

تييرردة اه يررية يرروم

األربعات افوافق 1430/9/12رر .
 -الن ررام االةتصرران بااسررالم آنُيرري

تييرردة عكررا

ةسا أحوال افنابي .
 -األمن الفكي وواترب ا ابرات آنُيري

تييردة اه يرية

يوم اهمعة 1431/6/14رر .
 -ملرررر اانسرررررانية اسرررررتوةفي آنُيررررري

تييررررردة اه يرررررية

 1431/6/29رر .
 -تامعة اامام وفات ولي الكربه آنُيري

تييردة اه يرية

األربعات 1431/4/22رر .
 -ا اابررررة :االالررررة وحرررردي السياسررررة آنُيرررري

تييرررردة

اه يية  26صفي  1431رر .
 محررردا هلل علرررى سرررالمت سرررلاان احلرررب آنُيرررياه يية  1431/11/12رر .
أبيص افياركاف وخااباف وه اناف اليكي:

تييررردة
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 هررركي مرررن مرررديي ال بيرررة والتعلررريا حلصررروله علرررى تررراإل ةآافعلمون النةبة

عام 1425رر.

 هرركي مررن مررديي إنارة نوريرراف األمررن مبناقررة الييرراثالتعاون

قيق السالمة األمنية باليياث.

 -هكي من مديي ال بية والتعليا بالييراث

إلرا افلتقرى

ا تام للتوعية ااسالمية ،عام 1428رر.
 -هرركي مررن مررديي مرريور

اف ررة الدرعيررة

افيرراركة

تن يا فعالياف أسبو افيور ا ليي  ،عام 1427رر.
 -هرركي مررن أم ر ععيررة الكيررافة للميرراركة

افةرريا

الدول لتبانل احلضاراف والققافاف ،عام 1426رر.
 هرركي مررن مررديي هررؤون الاررالب بررإنارة ال بيررة والتعلررياللمياركة

ملتقى اليوم الولي لعام 1427رر.

 هرررركي مررررن رإلرررريس ععيررررة ااررررالل األمحرررري للميرررراركةالتاوعية

حو عام 1426رر.

 هكي من مديي ميك ااهيا ال بو بالدرعية للي ونافبيولة

افتتا أسبو التوعية األمنية.
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 هررركي مرررن مرررديي هرررؤون الارررالب انارة ال بيرررة والتعلرررياباليياث للي ون افبيولة

تن يا حفل تاإل ة األمره خالرد

السديي للتفوق العلم مبحاف ة الغا .
 هرررركي مررررن مررررديي الققافررررة والتعلرررريا بررررالقواف افسررررلحةللمياركة

تدريب القياناف.

 هكي من مديي ميك ااهيا ال برو بالدرعيرة للتميرتفعيل بيامو التوعية ااسالمية.

281

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 كلمة ترحيبية( :املضيف) الدكتور /عبدالعزيز العُمري:
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا رسرول
اهلل وعلررى آلررره وصررحبه ومرررن وااله ،اللرر ا أورننرررا حوضررره ،وال
تفتنً ا بعرده ،واحيرينا

صميتره يرا حر يرا ةيروم ،وبرارك لنرا

أنفسنا وأعمالنا وأعمارنا وساإلي أحوالنا.
أحرررب

اهلل ،كرررا رر ر ليلرررة سرررعيدة أن نترررياكي في رررا

ونرريكي في ررا مررن العلررا الرري منحرره اهلل لبعضررنان! ،نسررأل اهلل
سرربحانه تعرراىل أن ينفعنررا مبررا نسررم ويُعلِّمنررا مررا ينفعنررا .ررريا،
وضيفنا

ريه الليلة فضيلة اليي عبدالع ي الاَّييف .
تقرديا رريا

وسأتيك التعييف به فقردمنا الري ييراركنا

اللقررات أال ورررو األسررتاع يوسررف اارراتي  ،ورررو يرردرس ميحلررة
الدكتوراه

كلية ااعالم واالتصرال ،وهرارك

أكقري مرن

مخسرر نورة وبينرررامو تلف يرررون وورهرررة عمرررل وتلفرررة ،ونرررال
أكقي من مخس وساما وه انة هكي على األعمال.
ال أليل
يد  .أمرا

التعييرف بره ،فقرد كران يسرحب األوراق مرن بر
اضرينا الكرييا ،فنيحرب بره ونسرأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ

وي يتعيررالى لرره التوفيررق ،وأن جيعررل

بتنررا لرره و بترره لنررا خالصررة

لوت رره الكررييا ،وأن ييفعنررا وإيرراه وإيرراكا
وأن يُع نا وال ييلنا ألحد من خلقه.

الرردنيا واآلخررية
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 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
بسررا اهلل الرريمحن الرريحيا ،احلمررد هلل رب العرراف  ،وصررلى
اهلل وسلا على نبينا

مد وعلى آلره وصرحبه أععر  ،هيركيي

اهللِ لألسررتاع الرردكتور عبرردالع ي العُمرري  ،علررى ررريا افنترردى
الايرررب افبرررارك ،أسرررأل اهلل تعررراىل أن يكرررون خالصرررا لوت ررره
الكييا ،وأن يكون
وي يتعيررالى أن يكررون

لسا

فّه افالإلكة ،وأسرأله سُربْحيا ينهُ

مي ر ان حسررناته .عنرروان لقاإلنررا" :التوحيررد

وتوحيد الكلمة" .ريا ،وأتريككا مر فضريلة اليري  ،تر اه
اهلل خها.
 احملاضرة:
 آاماضي  :اليي  /عبدالع ي بن ميصوق الاَّييف :
احلمررد لرره رب العرراف  ،وصررلى اهلل وسررلا وبررارك علررى نبينررا
مد وعلى آله وأصحابه ومرن تربع ا بإحسران إىل يروم الردين،
أما بعد:
كما

عنروان رريا اللقرات ،نرتكلا علرى أع را مسرألة مرن

مسرراإلل الرردين والرردنيا ،واألمرري الرري ألتلرره خلررق اهللِ عر وتررل
ا لق وأن ل اليياإل وبع اليسل والنُّيُر ،وتعرل النراس خلفرات
األرث.
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فإن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ةرد خلرق ا ليقرة لغايرة ،وتعرل ارا
حكمة

إجيرانه سُربْحيا ينهُ وي يتعيرالى ارا .ورريه احلكمرة كلمرا

كان اانسان ب ا أبصي فإنه يكون أكقي توفيقًا وأهد اتباعرا
ألمي اهلل ع وتل ألنبياإله.
وكلمرا كرران اانسرران ب ررا أت رل ،نخررل اليررياان عليرره مررن
ت التررره تلرر  ،لرررا وةعرررت األمرررة

خرررال وانيرررقاق وانيرررغلت

برراألننى عررن األعلررى .وإعا كرران اانسرران عافًررا باف مرراف ،فررإن
اليررياان يرردخل عليرره فيمررا نون ررا ،حتررى ييررتت أمرريه ويُيررغل
باله ،ويصيفه عن ميان اهلل ع وتل .فرإعا عير اليرياان عرن
حيْ ِ اانسان من احلرق إىل البالرل ،فإنره ييحيفره عرن الفاضرل
ي
إىل اففضول.
ولرره سياسرة

التعامررل مر ا لررق

حير ْيفِ ا وتقليررل لررواب ا

وخلرررق الفرر علرررى اخرررتال إنراك رررا وعلم رررا بررراهلل سُرر ْبحيا ينهُ
وي يتعيررالى .وارريا لررد أن اهلل تررل وعررال ةررد أمرري بررالتعلا والتبصرري
واالست انة من عل .
وكلما كران اانسران أبصري وأعلرا ،أغلرق منافري اليرياان
وسِرررككه الر ر يررردخل ب رررا إىل أعرررران النررراس؛ فيةلرررق مرررن
ا ال والفيةة ما يُيتت أمي األمرة ،وجيعلر ا أوصاعرا ال تعري
مواض ر الوفرراق ،وإن توافقررت ،تتبعررت مواض ر ا ررال  ،حتررى
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تلف علرى أهريات ال يُةتلرف علي را أو ال ييةتلرف علي را العقرالت
فضالً عن غهرا.
ارريا لررد أن أنبيررات اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،ةررد اتتمعرروا علررى
رسررالة واحرردة ،أال ور ر رسررالة التوحيررد وإفرريان اهلل ع ر وتررل
بالعبررانة .وعلرر أن اهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ةررد تعررل غايررة جتمرر
ا ليقة سوات كانوا من اانس أو كانوا من اهن ورر عبرانة

اهلل عر وترل وتوحيرده كمرا ةرال اهلل ترل وعررال :ﭽﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [اليارياف.]56 :

يقررول عبررداهلل بررن عبرراس  ،ةررال اهلل تعرراىل :ﭽﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ أ ليايعرررررررون ،ليعبررررررردون لوعرررررررا
وكيرررا ،أ أن ررا مررأمورون بعبررانة اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى فتل ر
الغاية ال عُلِّقرت بأصرل ا لرق .واانسران إعا عري تلر الغايرة
وحقق رررا ،كررران مررردركًا ألصرررل الواتبررراف وعارفًرررا فرررداخل
اليياان
والناس

األننى واألعلى.
ت ل ا عل رر أعي ما أ يم يي اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى بره

رر يقر فري ا الفتنرة واليري وعردم التوفيرق .وإعا وُفِّرق اانسران إىل
ه ت من العلا ،فإن اهلل ع وترل جيعرل علر رمحرةً لره مبقردار
صيانته ةلً أو كقي .وإعا ةلً عل ُمهُ يع ِراي مردخل اليرياان عليره،
وفِتِني

نينه .وإعا كان له ألي على الناس فإنره يفر غرهه بعرد
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فتنتره لنفسره .ورريه أع را األحروال وأهريُّرا أن اانسران تتعردى
فتنته عن نفسه إىل فتنته إىل غهه.
ويقابله

عل  ،ا ره الري يلحرق اانسران لرا يتعردى خرهه

إىل غهه ،حتى يغيس فيه ا ه وينقيه من هواإلب اليري .األمرة
تلررف حااررا مررن صمررن إىل صمررن وعيلررة الرردوران

اختالف ررا

تلف ثسب احلِقب وال يو واألحوال والتقلباف.
وعل ر أن اهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ةررد تعررل العيلررة ال منيررة
عات ا واحدة ،ولكن مرا يتةللر ا مرن حروانا جتلرف وإن كران
الر ر من

احلقيقرررة واحررردة .ورررريا مرررا أخرررل عنررره الرررن 

مسارعة ال مان

ال من افتأخي كال ال من األول.

وافرريان برريل أن سرراعاف الن ررار واحرردة مررن ت ررة حسرراب ا،
ولكنً اانسان يفعل في ا من أعمال
افتأخي مرا ال يفعلره السرابق رمبرا
الررنً اُ

اليوم الواحرد

الر من

عرام أو أعروام حترى يكرون

النررراس ويُسررريعون ،فتصرررب السررراعة حيناررري الواحررردة

كرراليوم واليرروم كالير ي واألسرربو كالسًررنة ،وغرره عل ر مررن
افسارعة .وجتلف الناس

سريعة صمرن ا وإنراك را فالروب ا

عل .
ررريه افسررارعة تُفقِررد اانسرران تيكي ر ه ومتيي ر ه فررا يييررد أن
يفعررل .وكلمررا كرران اانسرران يييررد أن يعمررل

سرراعة واحرردة

أهيات معدونة ويُحصي ا ،فإن إنراكه ومتيي ه فا يعمل وإتقانره
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لرره جتلررف عمررن يفعررل أهرريات كررقهة

صمررن ةصرره .فيسرري

مسررررارعة تُفقررررده التمييرر ر واانراك ،فيقرر ر مررررن علرر ر ا لررررل
واالختال والعيلة ورمبرا افكرالية ،حترى يفسُردي نيرن اانسران
ويُفسد اانسان نين غهه.
وإن اانسرران إعا عي ريي ي الغايررة ال ر مررن أتل ر ا بع ر اهلل ع ر
وتل اليسل ،وأنرك حقيقة نعوة األنبيات فإنره يُبصري األولويراف
ولو استعيل به ال مان ،فإنه ال ينيغل باه إليراف عنرد انيرغال
األمرررة بالكليررراف .ويعررري افواضرر الرر

تلرررف في رررا األمرررة،

وافواض ال جيب في ا االتفاق.
وحنررن

كالمنررا

ررريا ا لرررس ،نررتكلا علررى لررريف

متقابل  ،الطرف األول لي االتتمرا  ،والطـرف الثـا ي وررو
نقيضرره ومررا يقابلرره ورررو لرري االخررتال والفيةررة .االتتمررا
األصررل فيرره احلمررد ،واالخررتال األصررل فيرره الرريم ،ورررل كررل
اتتما يُحميدن! ورل كل اختال يُيمن!
لرريس كرريل  ،فررإن االتتمررا يكررون

مررونا ورررو الغالررب

ويكررون مرريموما ورررو األةررل .واالخررتال يكررون مرريموما ورررو
الغالرررب ويكرررون

مرررونا وررررو األةرررل .واررريا لرررد أن األنبيرررات

جيعلون األمي األول الي جيمعون عليره النراس ،ررو توحيرد اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى وإفيانه بالعبونية.
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وارريا حيمِرر يد اهلل عرر وتررل اخررتال األمررا علررى احلررق بعررد
اتتماع ا على بالل ،وايا يقول اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى عن مثرون

وعرن نبيره صرا  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ [النمررررررل ،]45 :كررررررانوا أمرررر رةً
واحدةً وفييقًا واحدا ولكن ا كانوا على بالل ،فيات اهلل ع

وتل بنيبيه صا

ففيق أمريرا وهرتت غلر ا وأخري مرن ا أمرة

تعبد اهلل ترل وعرال علرى بصرهة ،فبريًن اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى أن
اتتماع ا كان ميموما.
لا فيًة ا براحلق الري ترات بره نبيُّره عليره الصرالة والسرالم،
فكررانوا حينارري فِرييق .وررريه الفِرييق ال ر اختلفرروا علي ررا ،فِيةررة
تعبررد اهلل ،وفيةررة تيرريك م ر اهلل ع ر وتررل غررهه .فحيمِ ر يد اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى عل االختال أنه ميً احلق من البالل.
ولد أن اهلل سُ ْبحيانيهُ وي يتعيالى إعا أمييي باالتتما فإنه ال
مده تلً وعال إال إعا كان على توحيد اهلل سبحانه تعاىل.
وايا يقول اهلل تل وعال

كتابه الع يا :ﭽﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ [آل عميان ،]103:أ يمييرا
باالتتما وما أللقه ،بل ةيًده أن يكون عل

ثبل اهلل ال

ثبل غهه .لا ن ى عن ضده ون ى عن االختال والفِيةة .وايا

يقول اهلل تلً وعال :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [اليوم 31 :رر  ]32أ
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اليين فيةوا نين ا على توحيد اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ،وماي وا
وفارةوا افييك ؛ فعبدوا اهلل ،فإن ا أرل توحيد ،ماي وا
أرل الييك .وايا لد أن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى يبع

األنبيات

إىل أما مييكة كانت على هيك وكانوا يدا واحدةً
ففية ا اهلل تل وعال باحلق الي بعقه إلي ا بأنبياإله .التوحيد
جيم  ،والييك يُفيق ،ايا لد أن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ،فا
أ يميي باالتتما ؛ عيكيي أن األمة ا موعة ميحومة إعا كانت
على التوحيد ،وإعا كانت على الييك ،فإن ا ميمومة .وايا

يقول اهلل تلً وعال:ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅﭼ [اليوم 31 :رر  ،]32لد أن اهلل سُ ْبحيانيهُ وي يتعيالى
يبع

نبيا من أنبياإله إىل أمة على ضاللة وغواية ،وييتكون

حينما يأتي ا الوح من تفييق ا واختال
ةد تاترا ليفيق غل ا وأن

أميرا ،وأن الن

ق أميرا وأن جيعل ا أوصاعا.

وريه من ت ة اريرا عم ولكنه

حقيقته مدْ  ،فما من

ن ٍ من أنبيات اهلل إال فيًق أمته بالتوحيد .وايا يقول اهلل تل

وعال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [األنبيات ،]25 :نعوة األنبيات واحدة،

ورل األنبيات يُفيةونن! ،را
وتل

احلقيقة جيمعون؛ ألن اهلل ع

ابتدات ا لق تعل الناس أمة واحدة ،ولكن ا تفيةوا
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بالبالل فأران اهلل ع وتل أن جيمع ا على توحيده .يقول
 عن ربه تل وعال :آآخلقت عبان حنفات فاتتالت ا

الن

الييال

أ أن اهلل ع وتل تعل ا ساإليين على لييق
والفِيةة ،فأران اهلل ع وتل أن

واحد ،لا بدأوا باالختال

جيم هتات ا ،لا يُؤلف بين ا على ما كانوا عليه من لييق
أول .إعن األمة كانت

تمعة فاختلفت بالضالل ،وايا اهلل
فاي الناس علي ا ر توحيده

تل وعال تعل الفاية ال
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ،كما ةال الن
حدي

 ،كما

الصحيح من

أب رييية :آآما من مولد إال ويولد على الفاية

وافيان بالفاية رنا ر

توحيد اهلل سُ ْبحيانيهُ وي يتعيالى ورو

ااسالم الي فاي اهلل ع وتل الناس عليه.
كيل أيضا لد أن اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ةرد أخًري اليرياإل
واألحكررام وتن يل ر ا علررى األنبيررات بعررد اسررتقيار التوحيررد .فررإعا
ليبي رتي التوحيررد

نفرروس النرراس واتتمعرروا عليرره ،فررإن اهلل ع ر

وتررل يُن ر ل اليررياإل هررياا فيررياا حتررى ال يكررون األمرري علررة
واحرردة ،فتنفرري لبررا النرراس منرره؛ ألن النرراس ال يقبلررون احلررق
افتكررالي ،ألن ررا ال يايقررون األوامرري افتعرردنة ،ألن اهلل لرربع ا
على الضعف ،فياتف اليياإل مُفيًةة.
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ومررا مررن ن ر مررن أنبيررات اهلل إال وتعلرره يلبي ر

أمترره أت رالً

لررويالً ،حتررى يررتمكن مررن ترردريو األحكررام وعرردم االسررتعيال
فيه .وما من أمة من األما أن ل اهلل ع وتل علي ا كتابا علرةً
واحرردة لررا أمرريرا بررااللت ام فيرره أص رالً وفيعررا توحيرردا وهررياإل
على االلالق ،وإ را تعرل اهلل عر وترل الروح بعرد علر ينر ل
تباعا بعرد تقييري التوحيرد ،ألن النفروس تنفري مرن األمري علرة،
فيعررل اهلل ع ر وتررل هررياإلعه تن ر ل علررى النرراس يتلقون ررا هررياا
فيررياا حتررى يتولنررون علي ررا .لرريل كرران الع ررد افرردن ع ررد
التييي  ،والع د افك رو ع د التوحيرد ،مر كروْن التوحيرد
مصاحبا لدعوة رسول اهلل  إىل آخي حل اف
والسررربب

حياته.

علر ر والعلرررة ،أن النررراس إعا ا جيتمعررروا علرررى

التوحيررد فررال ةيمررة التتمرراع ا علررى احلقيقررة ،ألن ررا جيتمعررون
علررى بالررل وضررالل .وإعا اتتمعررت األمررة علررى التوحيررد وحققترره
غاية التحقيق ،فإن ا حيناي ينبغ أن تدف أسباب ا رال وأن
يتوحررد صررف ا وأن جيتم ر أميرررا وأنرره ال جيررب علررى األمررة بعررد
توحيد اهلل ع وتل واتب كاتتما افسلم وتوحيرد صرف ا؛
وعلر أن األمررة إعا كانرت علررى التوحيرد لررا اختلفرت علررى غررهه
وأصرربحت عاعرراف وفِ رييق ،هرراب ت الي ررون والنصررارى ،فررإن ا
جتلفررون علررى نيررن ا ،واخررتالف ا علررى نيررن ا مررن أتررل الام ر
والسيانة واليياسة ،ورمبا كان ناف بعض ا اه ل.
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وايا بع اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى نبيًه بإرسات األمريين التوحيرد
واليياإل وتبي كيل أسباب االتتما وتبي أسباب الفِيةرة
والتحييي من ا .وةد يقرول ةاإلرل إن االخرتال

األمرة موترون،

وررو مررن نرواص البيرري ،فررإن اهلل عر وتررل مررا تعرل النرراس علررى
عقررل واحررد وإنراك واحررد ،وإ ررا تعل ر ا اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى
على أم ترة متعردنة وآرات ،وجتلفرون

إنراك را واسرتيعاب ا

ولباإلع ا .فمن ا احلان الغضوب ،ومرن ا اللر اليفيرق ،ومرن ا
احلليا صاحب األناة ،ومن ا ال يعيِل ال ًن ْق.
ورا جتلفون

تلقي ا للعلا وف مره وإنراكره وإخريا علر

افعلوم وتبليغه وجتلفون كيل أيضا

ن واف نفوس ا :ف ريا

ميًررال اهرربا رغباتره ،ورغبرراف النرراس تتبرراين ،ف رريا هر وته
السررم وررريا ه ر وته
ه وته

البصرري وررريا ه ر وته

افلبس وريا ه وته

ف ا جتلفون ،ون وات ا

الفرري وررريا

افال ،وغه عل من الير واف

عل متعدنة.

وريا ضيب من ضيوب االبتالت أبواب يفتح ا اهلل ترل وعرال
اانسان ليةتل من ينقان ألميه ممرن جرالف أمريه .ولرو أغلرق
اهلل ع وتل منافي االبرتالت ،النسراق النراس لالتبرا وا يكرن
حيناي حكمة من إرسال اليسل وإن ال اليياإل واألمي باالتبرا
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تعْل الناس على لييق وخلق اهنرة
وةسْا الناس إىل فييق و ي
والنار.
وإ ررا تعررل اهلل ع ر وتررل الارريق متعرردنة واألررروات وتلفررة
ليكررون علر ران لالبررتالت واالختبررار .وةررد يقررول ةاإلررل :إن اهلل
ع وتل ةانر على أن جيعل الناس علرى لبيعرة واحردة مرن ت رة
اانراك والف ا ومن ت ة حيب الي واف الر تصري اانسران
عن احلق ،فلماعا ا يُغلق اهلل تل وعال تل افنافري الر تردعو
اانسان إىل االحنيا  ،فييعل الناس على لييقة واحدةن
نقول :إن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ةرد تعرل ا لرق علرى نرتراف،
مررن ا مررن حياترره تسررةه ال اختيررار لرره ،وعل ر

الكواكررب

واألفررالك والنيرروم واألترريام ،فإن ررا تسرره بقرردرة اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ
وي يتعيرررالى ال اختيرررار ارررا ،واررريا ال يُيررري اهلل ترررل وعرررال علي رررا
احلساب وال عياب.
ولد من ولوةاف اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى من تعل ا تتحريك ال
بإرانت ا وإ ا بإرانة غهرا .ومن ا من يتحريك برإرانة واحرد مرن
ولوةرراف اهلل .ومررن ا مررن يتحرريك بررإرانة ولرروة ومررن ا مررن
يتحررريك برررإرانة لاللرررة ،واهلل عررر وترررل يُحررريك إرانة اهميررر
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى.
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وايا لرد الييرا يُحيك را هر ت ،والر اب يُحيكره هر ت؛
يكرره الييررا  ،والييررا يُحيك ررا مُحرريك ،وكررل مُحرريك لرره
مُحررريك ،وجتلرررف مرررن ت رررة العررردن وكررريل أيضرررا مرررن ت رررة
افنت رررى .ولكرررن رررريه ال اختيرررار ارررا

ييك رررا و تررردبه

هأن ا.
ررريا ،وإن اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ةررد تعررل مررن افةلوةرراف مررا
متلرر لنفسرر ا حيكرررة ،ولكرررن اهلل ترررل وعرررال ا جيعرررل ارررا
عقالً ،وعل كحال الب اإلا؛ تعل اهلل ع وترل ارا حيكرة
اختياررا ،ولكن مرا تعرل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ارا عقرال تُردبي
أمرري العبونيررة هلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،وإ ررا تعررل اهلل تررل وعررال
عبونيت ررا

علر تسررةها ،فررال

رري عررن أمرري اهلل تررل وعررال

وميانه.
إعن ما الي امتاص به احليوان من ت ة احليكة

اختالف ا

عررن اهمررانن امتررراص أنرره يُررردبي أمرري ننيرراه بنفسررره ،كررال مرررا
يكرررون مرررن اهمررراناف مرررن الكواكرررب واألتررريام واألفرررالك؛
فإن را ال تُردبي أمري ننياررا وإ ررا يُردبي اهلل عر وترل أمري ننيارررا
وسةًيرا

أمي نين ا.

وأمررا بالنسرربة للب رراإلا واحليوانرراف وغهرررا فررإن اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ
وي يتعيالى ةد تعل اا ما تُدبي به أمي ننيارا ،وأما أمي نين ا فإن را
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تيابه تل افةلوةاف من األتيام فسةيرا اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى
للعبونية وما أن ل علي ا تييي .
وارريا ،تتصررانم األترريام فيمررا بين ررا وال

اسررب ا اهلل .وأم را

الب اإلا تتنال فيما بين ا و اسرب ا اهلل ،واريا يقرول الرن 
كما تات

الصحي من حدي أبر رييرية :آآلتُرؤينُني ا ْلحُقِروقي

ي ْلحيرراتِ مِ رنْ الييرراةِ
إلررى أ ْرلِ يررا ي ر ْومي الْقِييامي ر ِة حيتيررى يُقرراني لِلييرراةِ ا ْل ي
الْقيْنياتِ [رواه مسلا].
فكل فاة ولوةة وكل هي ة خلق را اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى
مررن افةلوةرراف ،تُرردرك مررن أميرررا مررا ال تُرردرك مررن أمرري تررنسٍ
غهرررررا .وارررريا تعررررل اهلل عررر وتررررل تلرر ر الرررردواإلي افغلقررررة
افةلوةاف تُبصي من أميرا ما ال تُبصي من غهرا.
وايا بعا الناس ي ن أن اانسان يُدبي أمي ننياه أكقي مرن
احليوان؛ ال! ،فاهلل ع وتل ةد تعل من احليروان مرا يُردبي أمري
ننيرراه أع ررا مررن ترردبه اانسرران لرردنياه ،وإن اختلفررت الصررفة:
فالنمل والنحل وغه عل مما خلقه اهلل ع وتل مرن افةلوةراف
تُ ردبي أميرررا مبررا يتوافررق م ر نفع ررا أع ررا مررن ترردبه اانسرران
لدنياه.
ولكررن مررا يتعلررق بررأمي الرردين تعررل اهلل ع ر وتررل ل نسرران
نافية انراك أمي اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى وررو موضر مرن مواضر
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االختيررار .وررريه رر اف يرة الر مير اهلل عر وتررل ب ررا اانسرران
عررن احليرروان ورررو ااسررالم ورررو التوحيررد ميًر را اهلل عر وتررل
باالختيار.
اانسرران ميً ر ه اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى باالتبررا  ،وإعا ا يكررن
متبعا كان أضل من احليوان .والسبب

عل أن اهلل ع وترل

ا جيعررل للحيرروان اختيررارا جتررار فيرره اليررياإل و تقررل األوامرري
الييعية وا ين ل اهلل ع وتل عليره مرن علر هر ت ،فكانرت
تلرر احليوانررراف متتقرررل أمررري اهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى
التسررةهية وال
وتل تُدرك

عبونيت رررا

رري عنرره ،وأمررا أمرري ننيارررا فيعل ر ا اهلل ع ر
ناخل ناإليت ا من أمي الدنيا و اسب عليه.

وارريا كمررا ةررال الررن عليرره الصررالة والسررالم

احلرردي

ي ْلحياتِ مِنْ اليياةِ الْقيْنياتِ .
السابق :آآحيتيى يُقاني لِليياةِ ا ْل ي
فاليياه ،الغنا تردرك مرن هرأن ا مرا ال يدركره اانسران مرن
هررأن ا .فرراعا ال يقررتص اهلل عر وتررل لألسررد ورررو يفر س اليرراة
ويأكلر ا ،والرريإلب ويأكررل اليرراة ،بينمررا يقررتص اهلل عر وتررل
للياة اهلحات من الياة القيناتن فاعان ألن ا فصراإلل

تلرف وال

تردرك مرا أمْريُ الردنيا رريا مرن رريا .أمرا الب رراإلا إعا كانرت مررن
تنس واحد فيعل اهلل ع وتل في ا فاية تدرك احلقوق بين را
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فيقتص اهلل ع وترل بين را ،فتيرعي

أا اآلخري ،ولكرن إعا

انفصل اهنس ال ييعي به.
وارررريا اانسرررران يأخرررري اليرررراة لررررا يقرررروم بنحيرررررا وسررررلة ا
وأكلر ا ،وال
اهلحات لا

اسربه اهلل .وأمرا بالنسرربة للب يمرة القينرات تررنا
اسرب ا اهلل ترل وعرال ،فراعان ألن را تردرك موضر

األا واحلر ن وموضر احلاتررة وموضر األعى ،لررا حاسررب ا اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى على ما تدرك.
وارريا ترردرك الب رراإلا مررن تنس ر ا مررا ال تدركرره مررن تررنس
غهرا .وايا اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى خرص بعرا أنبياإلره بفرت تلر
اليفية م تل الدواإلي

أمي افةلوةاف كحال سرليمان ،ررل

النمل تعلّا لغة سليمانن أو سرليمان تعلّرا لغرة النمرل ولغرة الارهن
سليمان رو الي تعل له اهلل ع وترل معير ة ،ورر أن يعري
اللغة ال كانت بين ا وليس العكس .واريا مرا يردركون مرن
أمي اانسان وما يكون بين ا ،ولكن اهلل سُر ْبحيانيهُ وي يتعيرالى ةرد
تعررل تلر اليررفية الر تكررون

ناإلررية تلر افةلوةرراف تعلر ا

اهلل ع وتل إعياصا لنبيه عليه الصالة والسالم.
اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ما عيك يي اانسران
كما ةاله

ارد بن تل وغرهه! .والسربب

القريآن إال مريموما
علر أن اانسران

عاترره إعا ا يكررن عابرردا هلل موحرردا لرره ،فاألصررل فيرره الرريم.
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ويررريكي اهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى احليررروان

كتابررره

مرررونا أو

ميموما.
وأما اانسان إعا وصفه باانسانية فريكيه بالريم ،والعلرة
عل  ،ورريا لرده كرقها

سرياةاف متعردنة كقرول اهلل ترل

وعررررررررررررررررررال :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﭼ [اانسرران ،]1 :وةررول اهلل تررل وعررال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [العصررري 1 :ررررر  .]2اانسررران األصرررل فيررره
الرريم

القرريآن .ولكررن يُحميرد إعا كرران مر إ رران ،إعا وصررفه

باا ان وإعا وصفه بااسالم عكيه باحلمد.
وليمًة أمي م ا تدا ينبغر التنبيره إليره ،وررو أن اهلل سُربْحيا ينهُ
وي يتعيالى حينما رف اانسان ويييد أن يُةيته من ناإلية اانسرانية
إىل ناإلية اا ان ،ليمًة نعوة أممية
ميتبة اا ان إىل ميتبة إنسانية
للحيوان

راول أن تُنر ل اانسران مرن
ينة؛ حتى يكرون ميراركًا

تدبه ننياه!.

وايا لد أن الدعواف افتعدنة ال

راول نر عبونيرة اهلل

سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى وا ضو له تسرتعمل رريه العبرارة الر تير ك
في ا األما عيعا .ورريا ألًري علرى كرقه أيضرا ممرن يرتكلا
أبواب الدعوة ،ويكتب

عل ويسعى أيضا ألبرواب ااصرال .

حتررى أصرربحت تل ر اللغررة غالبررة حتررى علررى بعررا الصرراحل ،
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فيقررول إنسرراني متررنعي مررن كرريا! ،وإنسرراني ترردفعي إىل
كيا! ،وغره علر  ،وكأنره يييرد ميراركة اهرنس اانسران
ا ين بعيدا عن ناإلية هياإل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى وحقوةه.
وحتررى افسررلا يبرريل معيوفً را فسررلا أخرري وينالررق مررن منالررق
إنسرران  .وررريه الرردعوة مدعومررة بقرروة

ررريا ال ر من افتررأخي،

ومدعومررة كرريل بقرروة لن ر ريبررة الرردين مررن نفرروس النرراس،
وريبة االرتبا با الق.
وارريا جتررد ررريا التررأله ألًرري حتررى علررى كررقه مررن الرردعاة
وافصررلح  .وكررقه أيض را مررن العلمررات مررن يررتكلا كررقها مبررا
يي ر ك م ر اانسرران ولكنرره جتلررف عررن الي ررون والنصرريان
والبوع وافلحد والفيلسو وغره علر  ،أن رريا يُرورن أنلرة مرن
الكترراب والسُّ رنًة فقررء علررى اانسررانية .وررريا يررورن مررن الترروراة
على اانسانية ،وريا يرورن مرن االيرل ورريا يرورن مرن كتراب
بوعا ،وريا يورن من كالم الفالسفة.
وحتررى ال يُنتقررد مبررا جرري عررن ررريا النسررق اانسرران الرري
يا عن األهيات ال تُمي اانسران
يي ك فيه عي البيي ،يُح ِ
بعبونيررة اهلل ع ر وتررل وامتقررال هررياإلعه .فحينارري رررو يرردعو إىل
اانسررانية ا ررينة بعيرردا عررن عبونيررة اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،ولررو
كررران علر ر بأنلرررة الكتررراب والسُّر رنًة .ورررريا مرررن أع رررا صرررور
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الضالل اليوم ،ورو يُدعى إليره بقروة حترى جترد مرن الردعاة مرن
يررتكلا مارراف وآال اماضررياف ،ولكنرره ال يررأت مبررا يُميرر
افسررلا

توحيررده ،وإ ررا يررأت مبررا ييررارك برره غررهه ،ولك رنً

الي يُمي ه عن غرهه أنره يسرتدل بالكتراب والسُّرنًة علرى أبرواب
األنب ،وأبرررواب السرررلوك ،وأبرررواب ال بيرررة ،وأبرررواب الن افرررة،
وأبرررواب ااحسررران ،وإمالرررة األعى عررن الاييرررق ،والعالةرررة مرر
الناس ،وغه عل مما رو

مون وتدل عليه الفاية.

ريا األمي ،خلق اهلل ع وتل اانسان مفاورا عليه وال فريق
حيناي ب البيي

كل بلد و كل صمن ،كرل مرن ا يردرك

أن الك ريب مرريموم ولررو كرران ملحرردا؛ ألن اهلل ع ر وتررل فارري
اانسان على معيفة عل كما فاريه علرى متيير احلري والرلن،
وكمرررا فاررريه علرررى متييرر الفررري واحلرر ن وال

ترررا علرر إىل

تكلف.
ورمبرررا يكرررابي اانسررران

بعرررا علرر  ،ولكنررره مرررن ت رررة

احلقيقة يعلرا أن اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ةرد خرص اانسران بربعا
ا صرراإلص .وارريا نقررول إن اهلل تررل وعررال أرسررل اليسررل وأنر ل
الكتب حتى يتمير اانسران عرن احليروان بعبونيرة اهلل سُر ْبحيا ينهُ
وي يتعيالى.
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وليمًررة أمرري ينبغ ر التنبيرره عليرره ورررو أن بعررا النرراس يتسرراتل
ويقول :رل ااسالم ترات باابردا وأمْري الردنيا وحسرن تردبهران
ورررل تررات باحلضررارة والتمرردن أم ا يررأف برريل ن وأيررن ر ر مررن
كالم اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالىن .أةرول :إن رريا السرؤال ةرد يكرون
من عرره خاررأ ،والسرربب

علر أنرره يتعامررل مر ااسررالم كأنرره

نخيل على اانسان!.
ااسرررالم أن لررره اهلل سُررر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى علرررى أنبياإلررره ،وأنرررت
ولوق من ولوةاف اهلل ،رو الي خلق ورو الي تعل في
عقالً تُمي فيه أ ْم يي ننياك ،وكمًل أمي ننيراك الري اخرتص بره
العقررل بالنقررل ،إعا أمْريُ الترردبه أوتررده اهلل عر وتررل فير ألمرري
الدنيا كما أوتد تدبه احليوان لدنياه.
وإعا ن ررري اانسررران إىل اليرررياإل ون ررري إىل نفسررره علرررى أنررره
مسررتقل عررن افِيرري ن رري إىل ررريه اليررييعة رررل ترراتف لترردبه
الدنيا أوا تأف إليهن ومن أنتن الي خلق العقل رو الي أنر ل
النقرررل ،وخلرررق عقلرر لتررردبه ننيررراك ،وأنرر ل النقرررل لتعبرررد اهلل
و ميرر مرررن االحنررريا

رررريه الررردنيا ،فلررريس لرر أن مترر ً

بعقلر علرى ا ررالق ،فررت ن أنر ةررد أبرردعت وصررنعت ،وكررأن
اليييعة ر نخيلة على اانسان.
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وإعا كان لدى اانسان ن وة إحلانية يكمرن لديره الن ري
ريا الباب  ،وررل اليرياإل تراتف بتردبه الردنيا ومحايرة الردنيان
وكيررررف يصررررن اانسرررران الرررردُّورن وكيررررف يبني رررران وكيررررف
يسرن األن مرة والقروان وغره علر ن وكيرف
يييدران وكيرف ُّ
يتعلا احلساب وغه عل ن رل تاتف اليياإل ب يان
الي تات باليياإل رو الي خلق وركّرب فير رريا األمري
وا جيعررل ل ر حاتررة

اليررياإل أن تررتعلا علومررا أوترردرا اهلل

ع وتل فايةً في  .وايا ا تأف اليياإل

متيي الايب مرن

الررين ت ،ومتيي ر الررلن مررن احلرري ،ومتيي ر األمررن مررن ا ررو ،
ومتيي أيضا األمانة من ا يانة ،ألن ا أمي مدرك.
ولكن ما الي تاتف به اليياإل ن تراتف اليرياإل برر :حفر
األمانرررة وأنات الع رررد ،وتررراتف اليرررياإل بالتحرررييي مرررن ا يانرررة
والكرريب ،مررا رررو تفسرره الكرريبن تعيفرره أنررت ،اهلل خلق ر
ولبيعررره فير ر  ،ال

ترررا إىل أن يُعيفر ر فيررره ،وإ رررا امر ر ً اهللِ

سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى بيييعته أن تعل تلر اليرييعة ماابقرة لفايتره
ال فاي اهللِ ع وتل الناس علي ا؛ وايا يقول اهلل تل وعرال:

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ [الرريوم ،]3٠ :ﭽﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [البقررررررررية ،]13٨ :مررررررررا افرررررررريان
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بالصِرربغةن رررو الاَّبْ ر الرري لبي ر ي اهلل ع ر وتررل عليرره اانسرران،
فيات اانسان موحدا هلل تل وعال وجتتاله الييال .
يقول الن  :آآما من مولرون إال ويُولرد علرى الفارية فرأبواه
ي ونانرره أو ينصرريانه أو يسررانه ُعكِ ر يي الوالرردان رنررا ،لرريس
علرى االريان وإ را علرى األغلرب ،ألن اانسران يبقرى
والديرره .فيمبررا

كنررف

يفرره افعلررا ،ورمبررا ينيررأ يتيمررا و يفرره البياررة

وا تم ر وغرره عل ر  ،وإ ررا أهررار اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى وعكرري
الررن  الرري

يفرره وعكرري الوالرردين علررى وترره ا صرروص

ألن ما ألصق وأغلب.
وايا من ن ي إىل حقيقة نعروة األنبيرات جيرد أن را

تعاملر ا

مر الردنيا بعررد تقييري توحيررد اهلل عر وترل واليررياإل أن را تررأت
ثف ر الرردنيا .وارريا لررد أن التيررييعاف

أبررواب العقررون و

أبرررواب افعرررامالف و أبرررواب احلررردون وغررره علر ر  ،لرررد أن رررا
عقوباف رانعرة ،ال تقرول ل نسران كِرل رريا النرو واهريب مرن
ررريا النررو والرربس مررن ررريا النررو  ،لكن ررا تق رول :ال تلرربس ال
تتعدى ال تفعل آحدون ألن الفعل مفاور عليه اانسان .وأمرا مرا
تعرردى علرر رررو الرري ن رررى اهلل سرربحانه تعرراىل عنرره ،فيررراتف
اليياإل ضاباة.
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وارريا يقررول اهلل تررل وعررال :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [ا انلررة:
 ،]4أ ييحررير اانسرران مررن جترراوص حرردون اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى،
ولررريس لررره أن يسرررأل أيرررن مواضر ر العمرررل التفصررريلية ومواضر ر
األعواق

الاعرررررام واليرررررياب واللبررررراس وافبررررران والاررررريق

اليياإل .
إن اليررييعة وافِيرري ليسررت نخيلررة علررى اانسرران .بررل إن اهلل
ع وتل رو الي خلقه ورو الري صرييه .إعا آمرن اانسران برأن
اهلل ع وتل رو الري خلقره وررو الري صرييه وررو الري بعر
األنبيات وأنر ل الكترب ،يعلرا حيناري حقيقرة التوافرق بر النقرل
والعقررل ،ب ر اليررياإل السررماوية وب ر لبرراإل اانسرران النفسررية
ومواض ر االحنرريا ال ر تارريأ علررى اانسرران ،ويرردرك حينارري
عِ ا حكمة اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى

تسيه ا لق وتدبهه ،وأن

اهلل ع وتل ةد كمل اانسان وخصه كصاإلص تُكيمره عرن
غهه .وتل الكيامرة رر مرن ت رة احلقيقرة أع را نعمرة أن ارا
اهلل ع وتل على أمة أو ولوق من افةلوةاف وررو عبونيرة اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى.
فرراهلل عرر وتررل

ررى ااسررالم نعمررة و ررى كتابرره رمحررة

و ى توحيده كيل فضالً ونعمرة .واريا يقرول اهلل ترل وعرال
كتابررررررره الع ررررررريا :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

304

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

ﮘ ﮙ ﮚﭼ [يررررونس ،]5٨ :النرررراس جيمعررررون هرررريا :
جيمعون مانياف وجيمعون معنوياف .افانياف رر كنروص األرث
وما في ا من خهاف .وافعنوياف ما جيمعونه من أخالق ومعرار
ونُ ا وةوان وغه عل يُسنون ا .ةد تعرل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى
كيامررة اانسرران بتوحيررد اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أع ررا مررن عل ر
كله .لا يأت بعد عل كل ه ت علرى ال تيرب الري رتبره اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى

كتابره ،وكريل أيضرا

سرنة رسرول اهلل

.
اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أمي باالتتمرا علرى توحيرده ،وحرير مرن
االخرررتال عليررره .وأمرررا مترررى يُحمرررد االتتمرررا ن ومترررى يُحمرررد
االخررتال ن ومتررى يُ ريم االتتمررا ن ومتررى يُ ريم االخررتال ن ،فررإن
الكررالم علررى كررل برراب مررن ررريه األبررواب األربعررة

تررا إىل

رررالس متعررردنة ولكرررن البرررد مرررن الكرررالم ولرررو علر رى سررربيل
ااعال

حقيقرة مرا جيمر كلمرة افسرلم ويوحرد صرف ان،

وما رو افوض الي جيب على اانسان أن جيتم فيره مر غرهه
ولررو خالف رهن ومررا رررو ال ر من الرري جيررب عل رى األمررة أن جتتم ر
عليهن نقول ،إعا ن ينرا

نصروص اليرييعة كتابرا وسرنة لرد

أن اهلل سُرر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى يُحرررير مرررن االخرررتال والفِيةررة ويرررأمي
باالتتما  .وأن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى إعا أمي باالتتما ون ر عرن
الفيةررة ،أن الغالررب

علرر أنرره يكررون

الع ررد افرردن  ،أ

305

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

بعدما ع النراس علرى التوحيرد حريررا مرن االخرتال عليره،
وررررريا كمررررا

ةررررول اهلل تررررل وعررررال :ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭼ [آل عمررريان ،]1٠3 :ويقرررول اهلل ترررل وعرررال:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [آل عمرررررررررررررررررريان،]1٠5 :

وافيان بريل ررا :الي رون والنصرارى كمرا ترات عرن الرن عليره
الصرررالة والسرررالم

حررردي أبرر رييرررية ،فرررا ةرررال :آآاف ةرررت

الي ون على إحردى ولاللر فيةرة واف ةرت النصرارى علرى لنرت
وسربع فيةررة وتفر ق أمر علرى لررالا وسرربع فيةررة  .عكرري
اهلل عرر وترررل أررررل الكتررراب مرررن الي رررون والنصرررارى ليُبرررين أن
حقيقة االختال الي يكون

األمرة علرى نفرس لييرق األمرا

السابقة من ت ة االختال  ،وأن األسباب واحردة ،وإن اختلفرت
األتناس ،واختلف ال مان ،واختلف افكان.
فحيًر اهلل ع وتل من سلوك لييق ا والسه بسرهرا حترى
ال تتفتررت األمررة وتصررب أوصاع را .إعا كانررت األمررة علررى توحيررد
واتتمعت عليه ،ما رو موض االختال الي جيرب علرى األمرة
أن

ررير منررهن نقررول ،كررل خررال

ر ق أمرري األمررة وجيعل ر ا

عاعاف وأح اب بعد توحيد اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى فإنره مريموم؛
وعل ر أن اهلل عرر وتررل ةررد أمرري بعررد توحيررده باالتتمررا علررى
التوحيد .وأن ميتبة ا ال تضعُف كلما كمُل نيرن اانسران.
وأن أمْي عاعرة افسرلم بعرد توحيرد اهلل ررو أمري حتمر يتفرق
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عليرره عير األنبيررات ،وأن مررا يكررون مررن خررال جيررب أال يررؤلي
على عاعة افسلم إعا كران نون التوحيرد؛ ألن را إن اختلفروا
علررى مررا نون توحيررد اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،وأصرربحوا عاعرراف
وفِر ر ييق ،فرررإن ا سرررلكوا لييقرررة الي رررون والنصرررارى فأصررربحوا
أوصاعا جيتمعون على ماعان جيتمعون عل ننيا جيمع را عِريق أو
جيمع ا لون أو جيمع ا لغة أو غه عل .
فيمً اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى وةب  ،ف ل يعي أن األمرا ال جتتمر
إال عل ااسالمن وال جيوص اا أن تتماي وأن

تلف عل غرههن.

نقول ،إن اهلل ع وتل فيق ب التماي الي يل م منره التعرار
وب ر االخررتال الرري يل ر م منرره التنررافي ،وأمررا بالنسرربة للتنررو
والتمررراي الررري يلرر م منررره التعرررار  ،أن يعررري اانسررران فالنررا
لكونه من بلدة كيا أو من لغة كيا أو مرن عِريق كريا ،فرإن
اهلل ع وتل ةد تعرل علر فارية ،وتعلره اهلل سُر ْبحيا ينهُ ويتيعيرالى

مررررن آياترررره .وارررريا يقررررول اهلل تررررل وعررررال :ﭽﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [الرررريوم،]22 :
فيعررل اهلل ع ر وتررل مِنررة اخررتال األلسررن واأللرروان كمِنترره
خلق السمواف واألرث .وتعل اهلل ع وتل أيضرا النراس هرعوبا
وةباإلررل ليتعررارفوا؛ فيعررل عل ر االخررتال الرري يكررون فيرره،
يتماي ون به للتعار وال يكون عل اختالفًا جتلفون فيره علرى
نيررن اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،ومررا رررو حررد ا ررال ن!؛ كمررا أن
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االتتما جتلف ،كيل أيضرا فرإن االفر اق جتلرف مرن ت رة
مياتبه .فاالف اق الي يؤنى إىل تقسريا األمرة إىل نول وتقسريا
األمة إىل ِف ييق وأح اب ،كل أمة وفيةرة تروال علرى عاعت را،
وكل ح ب يوال على ح به وعاعته؛ فرإن علر أمريا مريموما
اليييعة.
وأما إعا كان عل االختال

ِنة باحلق ومتيي ا له تيتيحرا

لقول على ةول أو أخيا من مدرسة فق ية على مدرسة ،ولكنره
ال يُفررريق عاعرررة افسرررلم األم ،فرررإن اهمررر علررر
واالختال

مرررون،

عل تعله اهلل ع وتل من لباإل البيي ،بل ررو

من السعة واليمحة.
وارريا يقررول اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [ررررون11٨ :
رر  ،]11٩الناس جتلفون ،فيمً اهللِ عر وترل االخرتال  .ولكرنً

حمِر يد اهماعرة وتعلر ا ميحروم  ،وأنً مرا
اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى ي
يُقرررال إن االخرررتال رمحرررة ،ف ررريا ممرررا ال أصرررل لررره

كرررالم

رسول اهلل  .ولكن احلقيقة أن اهماعة رمحة .وايا استقنى
اهلل عر وتررل مررن افةررتلف األمررة افيحومررة ،وافيحومررة رررو مررا
ضررد االخررتال ورررو االتتمررا  .فررأميي اهلل ع ر وتررل باالتتمررا
وحيمِررر يد االتتمررررا إعا كررران علرررى توحيررررده ،وعمً اهلل سُررر ْبحيا ينهُ
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وي يتعيالى االختال رر اختال أرل احلق رر إعا كرانوا علرى توحيرد
اهلل ع وتل ،فكان اختالفًا ع يما.
اررريا لرررد أن اهلل سُر ر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى مرررا يرررأمي باهماعرررة إال
ةير ردرا بااسرررالم ،يقرررول الرررن  كمرررا ترررات

افسرررند مرررن

حرردي معررراع ،ةرررال عليررره الصرررالة والسرررالم :آآاليرررياان عإلرررب
اانسررررران كررررريإلب افاهرررررية ،فإيررررراكا واليِررر رعاب واألونيرررررة،
وعليكا باهماعة والعامة وافسريد  .فرأرت الرن  النراس
عنررد مواض ر االخررتال أن يبتعرردوا عررن اليررياان وأن يلحقرروا
ببيررت الرريمحن فييتمعرروا عل ر أمْ ري اهلل ع ر وتررل .وارريا يقررول
الن عليه الصالة والسالم كمرا ترات
مررن لاللررة

افسرند والسرنن :آآمرا

ةييررة وال بلرردة رررر وان رريوا حتررى علر االتتمررا رررر ال

يُرؤعًن فرري ا وال تُقرام فرري ا الصرالة إال اسررتحوع علري ا اليررياان
فعليكا باهماعة .
الن  أ يم يي باالتتما  ،وأن يكون على عبانة اهلل سُر ْبحيا ينهُ
ويتيعيررالى وتوحيررده .وأم را االخررتال فإنرره مرريموم ،إال

حالررة أن

يكون االختال علرى تن ريا احليراة كحيراة النراس وننيرارا،
واخرتال افيراري الر تكرون تكافليرة

مُسرم مؤسسراف

وععيراف .ف رريه ت رتا باأليتررام ،ورريه ت ررتا برالعِلا ،وررريه ت ررتا
بالكتاب ،وريه ت تا بالسُّنًة ،وريه ت تا بال بية .فإن عل من
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التنررو ولرريس مررن االخررتال  ،ورررو مررن التكامررل الرري يُكمرل
األمة بعض ا.
وايا ،لد أن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ةرد يبعر أنبيرات

صمرن

واحد ،وجيعل أولار األنبيرات كرل نر يبعقره اهلل عر وترل إىل
أمررة

بعقرره اهلل عرر وتررل

موضرر الررنقص في ررا ،فرررآلو

األخررالق والفاررية ،وآهررعيب بعقرره اهلل عر وتررل ضرراباًا ألمرري
األموال

اربا ل لم ا والتافيف

افكيال وافي ان.

ولررد أن مررن أنبيررات اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى مررن بعقرره اهلل ع ر
وتل لي ت من اليياإل ةد ضلّت األمة

ف مره وإنراكره علرى

اخرررتال بُعر ردِرا .ولكرررن ا يير ر كون

نعررروة واحررردة وررررو

توحيد اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى واالتتما عليه.
أسررباب الفيةررة وتلفررة من ررا :نفسررية ،ومن ررا مررا ررر غرره
نفسررية .وررريا ،إمررا أن يكررون بسرربب علررا أو بسرربب ت رل .وإعا
عيفنرررا مواضر ر االتتمرررا و امرررده ،فييرررب علينرررا أن نعررري
مواض االختال  ،وما ر األسرباب الر ترؤن إىل االخرتال
الي عم اهلل ع وتل االختال ألتله.
إن اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى وعيد نبيه بوعد
كما تات

مون ،وريا الوعرد

صحي اامرام مسرلا ةرال :آآنعروف ربر أال يُ لر

أم ر بسي رنة عامررة ،وأال يسررلء علي ررا عرردوا مررن سررو نفسرر ا
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فيستبي بيضت ا .فقال اهلل ع وتل لنبيه :آآإن ةضريت ةضرات
ال يررين أال أرلك ررا بسي رنة عامررة وأن ال أسررلء علي ررا عرردوا مررن
سرررو نفسر ر ا فيسرررتبي بيضرررت ا وإ رررا يكرررون برررأس بعضر ر ا
ببعا  .وريا ما ةاله رسول اهلل  أيضا
اليررررياان أن يُعبررررد

الصحي  :آآأيرس

ت يررررية العرررريب ولكررررن

التحررررييل

بين ا .
إن اهلل ع ر وتررل ةررد ضررمن لألمررة حف ر نين ررا ،ولكنرره ا
يضررمن ارريه األمررة ع رة نولت ررا ووحرردة صررف ا ،وإ ررا

تلررف

مبقدار بعدرا وةيب ا من أمري اهلل عر وترل وتا ره نفسر ا مرن
ح ررو الرردنيا .مررا مررن سرربب مررن أسررباب الفيةررة إال وبينرره اهلل
سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى

كتابرره وبينرره رسررول اهلل 

سررنته .ولررو

أخرريف األمررة بأسررباب االتتمررا  ،وحي ر ِي يرف مررن أسررباب الفيةررة
التتمررر أميرررررا علرررى مررررا أران اهلل سُررر ْبحيا ينهُ وي يتعيررررالى ،وةويرررت
هوكت ا.
وأمررررا تسررررلء أعرررردات األمررررة فررررإن ا يتسررررلاون
االختال والفيةة ويضعفون وينكسريون

مواضرررر

مواضر االتتمرا .

وارريا لررد أن العرردو علررى اخررتال أتناسرره وأنواعرره وبلدانرره
وأةارراره وأنيانرره ،ال يتسررلء عل رى األمررة إال

حررال اختالف ررا
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ومت ة ررا فيمررا بين ررا .فحينمررا

تلررف األمررة ،يتس رلل اررا العرردو

حيناي من مواض االختال واالف اق.
لا أيضا إن هياان اهن كما يتسلء برالتحييل ،كريل
أيضرررا فيررريال اانرررس يتسرررلاون برررالتحييل بر ر افرررؤمن ،
وجيعلون ا عاعاف وأح اب ،وكل ح ب مبرا لردي ا فيحرون،
وكرررل واحرررد ي رررن أنررره

مررر نيرررن اهلل وأنررره

مررر بيضرررة

ااسالم ،فيتناصعون وجتلفون وي ن كل واحد مرن ا أنره علر
حرق .ولكررن مررن ت ررة احلقيقررة نواخررل الررنفس رر مررن افاررام
واهسور ال يتيراوص ب را اليرياان ةاإلردا ل نسران حترى ر ق
غل األمة.
الرن  بررين أرميررة اهماعرة ولررو علرى أصرل التوحيررد الرري
يصفه به إسالم اانسان عنرد مواضر الفيةرة .النراس جتلفرون،
وفررا كرران اخررتالف ا لرريس عل رى مررانة واحرردة ،ال يرريى بعض ر ا
بعض را ،ررريا رمرره اهرراه ،وررريا رمرره اف رال ،وررريا رمرره اهرراه
ولكنررره تررراه

العلرررا ،ورررريا تررراه

القبيلررة ،وررريا ترراه
تاه

اليياسرررة ورررريا تررراه

احلسررب ،وررريا ترراه

النسررب ،وررريا

أبواب أخيى وغه عل من أنوا اهاه .فال يُبصي اآلخري

لييررق اآلخرري فرري ن أنرره عل رى لييررق سي رو  ،فيمبررا اتبعرره عل رى
بالنه ورو ال ييعي بيل .
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وأع ررا مررا يُفسررد نيررن األمررة ويفرريق غل ر ا رررو أمرري بالن ررا
الي ال يرياه اانسران .وررو أع را مرا يُفسرد علرى اانسران نينره
ويُفسررد عليرره نيررن األمررة .وارريا يقررول الررن  كمررا تررات
حدي كعب :آآما عإلبان تاإلعان أرسرال

غرنا بأفسرد علي را

من افال واليي لدين افيت .
فافررال واليرري يسررعى إلي مررا اانسرران ورمبررا ال يردرك ما،
ويتتب اليياانُ اانساني

عل حتى يدركره؛ فيصره ولصرا

لالبا ألمري اهلل عر وترل ولرو

العلرا أو

القريان ،لرا يالبره

لغه اهلل ع وتل لالبا لليي والسيانة.
وارريا يقررول الررن عليرره الصررالة والسررالم كمررا

صررحي

مسلا من حدي أب رييية :آآأول مرن تسرعي ب را النرار لاللرة
ورررؤالت القاللررة

رراريرا أن ررا علر خرره ،لكررن

بررالن ا

على هي ع يا! ،وايا أواا ةارئ! وعاا! و ارد!.
وررريا مررن أكقرري مررا جررد اانسرران
يُ رري احلررق

معيفررة احلررق؛ ألنرره

ال رراري ،و البررالن يالررب اارروى .لررا أيضررا

جيررب أن يُعلررا أن مررداخل النفرروس رمبررا ال يرردرك ا صرراحب ا!،
ورمبا من ا من أمور نةيقة تُفيق غل األمرة وتُلحِرق اا
ألن ااوى

رة ب را؛

نفس اانسان نةيق رمبا ال يياه اانسان بنفسه.
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ولكن إعا عربت سكية الام رت اانسان .وايا لد أن
اانسرران كلمررا يتقرردم

عمرريه ويرردنو مررن األتررل ،ينرردم عل رى

أهرريات ماضررية ،وفرراعا ني ردِمين عربررت لررية اارروى والام ر وجتلّ رت
اليؤية ،ورأى هياا ا ييه من ةبل.
إعن أيررن كانررت حتررى غِيبررت عنر أنررت بنفسر ا تيررران!،
وفاعا ميف علي عييين لالل سرنة وال يردرك اانسران علر ن!
السبب

عل ررو أن ليمًرة هر ت كرامن

نفرس اانسران رمبرا

يدعوه إىل ةول أو فعل ي رن أنره يتعبرد هلل عر وترل ،ومرن ت رة
احلقيقة رو ياي رواه.
وريا إعا كان

خه ا لق بعد األنبيات! فإنه يكون فيمن

نون ا؛ يقول عبداهلل بن مسعون عليره رضروان اهلل ،يقرول :آآمرا
ننت أن فينا من يييرد الردنيا

أِحُرد حترى أنر ل اهلل عر وترل

ةوله ترل وعرال :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﭼ [آل عميان. ]152 :

كررريل أيضررا إن مرررن مواضرر ا رررال وأسرررباب ا :ال ِنًرررة،
والام  ،وحب ال ور ،وتام عل كلّه سوت النيرة والقصرد،
وال رمبا تدف اانسان إىل ال ِنًة

احلق وفصرل احلرق الري

لديرره عررن احلررق الرري عنررد غررهه ،حتررى ترراص

عل ر  .ورمبررا

يكون نافعه أيضا إىل لم ننيا إما مرال وإمرا تراه .فيُنر ل أمري
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اهلل وهييعة اهلل علرى غره موضرع ا .وحقيقرة أن را تتسر بير ت
من الام  ،ما وض عل

موضعه.

وايا يقول اهلل تل وعرال عرن ناصلرة ن لرت

بعرا أصرحاب

رسررول اهلل  ،اهلل ع ر وتررل هرري اه رران ليسرروله وأحررل اررا
الغنرراإلا وا يُحلّ ررا اهلل عرر وتررل ألحررد مررن ةبررل ،ورررو فضررل
وابرررتالت؛ لقر ر بعرررا أصرررحاب رسرررول اهلل  راعر ر غرررنا بر ر
افسلم وب افييك  .فسلّا علري ا ،وهر ّ بعضر ا ررل ررو
مسلا أم كرافي فغلَّبروا تانرب كفريه ألنره لريس مع را وأنره مرن
ناحية افييك .
حقيقة األمي ،ن يوا إىل غنمه وحقيقة التأصيل والتن يرل
عل أن لوا هي اهلل عل عل افوض  ،حتى أن ل اهلل ع وترل

ةولررره ترررل وعرررال :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﭼ [النسرررررررات ،]٩4 :مرررررررا السرررررررببن ﭽﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﭼ [النسات .]٩4 :مي اهلل ع وتل أنكرا أنر لتا
ريا األمي حقيقرةً لريس عليره! علرى افاهرية ،ن ريكا إىل أيرنن

إىل الام وريا أمي ةد خي ِف ي رمبرا وا يدركره الصرحابة فيمرا
بين ا ،فإنه يكون

غهرا من باب أوىل.

واررريا ،فرررإن مرررن أع رررا أمرررور االتتمرررا

األمرررة ،تا ررره

النفرروس وتنقيررة النيررة .فررال يُالررق اانسرران حُكمرا إال وةررد ن رري
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إىل نواف نفسه جتاه عل احلكا .وكيف يعاجل اانسان عل
األمين عال علر األمري إعا كران اانسران يرتكلا
يتكلا

ناصلة أو يتكلا

ح ُّهُ
فلهت إىل نفسه ،ي

حُكا ،واحلِكا

ةضرية أو
تمرل ت رت .

أ موض اه ت ن ،لرا جيت رد

تنقية نفسه ةبل إلالق احلكا؛ ألنره إعا أللرق حكمره ةبرل أن
جيارررد

تنقيررة نفسرره ،مررال مررن حي ر ال ييررعي إىل مكس رب

نفسه ورتحت نفسه وععت من األنلرة والقرياإلن مرا تؤيرد علر
افوض الي له فيه لم وتاه.
كيل أيضا من أسباب االختال ال جيرب احلرير من را،
وتُفررريق كلمرررة افسرررلم  :اه رررل ،وررررو بليرررة ع يمرررة ،وهررري
مستاه ،ورو نات وأ ناتن! يُفيق اهماعاف ،ويفرت
األمة ،وأع ا بليًة

عضرد

ريا ال من رو س ولة تصدر اهِ ًال!.

واهُّ ال إعا صُدروا وتكلموا

أمي األمرة وةضرايارا ضرلوا

أنفس ا وأضرلوا غهررا .وإعا كران ارا لمر

علر والنيرة

ليسررت صررانةة ،ععرروا الضرراللت  ،الام ر الرردنيو واه ررل.
وةد يكون اانسان متيينا وضاللته

عل ع يمة ألنه أهرد

متسكًا من غهه.
وارريا لررد أن كررقها مررن افِنتيكسر عررن لييررق احلررق ةررام
الة لا فّا استبان له العلا ،تيك العلرا واه الرة ،وعررب إىل
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ضاللة بينة! .السربب
فسل عل الاييق

علر أنره كران مردخوالً

أصرل نيتره،

قيقًا لغايةً ،فلما ا يصرل ا تريك الاييرق

بيُمًترره .وررريا أيضررا مررن مواض ر الضررالل ،يقررول الررن  عررن
خاورة تصديي اهُّ ال

أمي األمة كما تات

الصرحي مرن

حدي ابن العاص  ،ةال عليره الصرالة والسرالم :آآإن اهلل ال
يقبا العلرا انت اعرا ينت عره مرن صردور العبران ،ولكرن يقربا
العلا بقبا العلمات ،حتى إعا ا يُبق عافًا ا ي الناس رؤوسا
تُ ًاالً فسالوا فأفتوا بغه علا فضلوا وأضلوا .
رنا وةفة عند ةرول الرن  :آآا ري النراسُ رؤوسرا ت ًرال
مررن الرري ا رري اه ًررالن النرراس! ،وأمررا ا رراع العلمررات ورفرر

العلمررات ف ررو إىل اهلل! .وارريا يقررول اهلل تررل وعررال :ﭽ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ [ا انلرررة ،]11 :رفْر ر
العالِا إىل اهلل ورفْ اهارل إىل الناس.

ورنررا رر أمانررة ومسررؤولية علررى ت رراف لررالا :اه ررة األوىل
ر العلمات ،أ ال جيعلوا ا ال للي ال للتصد لقضايا األمرة
وأميرررا .فررإن

ررريا احلرردي إ ررا

رري اهارررل وصُرردر عنررد

غيررراب العررراا ،حترررى إعا ا يُبقر ر عافًرررا ا ررري النررراس رؤوسرررا
ت االً ،فينبغ أال يُفت ا ال ألحد أن يتةري ترارالً مر وترون
عاا ،بل جيب عليه أن يتتب مواض إبالغ الناس ا ه.
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واريا كرران رسرول اهلل  ال يررد موضررعا مرن مواضر إبررالغ
ا ه إال وعرب إليه ليُبلِّغ نين اهلل تل وعال .وايا كان رسرول
اهلل  يرريرب إىل أسررواق العرريب كمررا تررات

حرردي تررابي،

ةرررال :آآكررران رسرررول اهلل  يررريرب إىل عكرررا وع ا ررراص
و نًرررة يبلّرررغ نيرررن اهلل ،وكررران اليترررل مرررن ةومررره ررررر يعررري مرررن
افيرريك رررر يييررد أن جرري  ،فيقولررون لرره احررير فتررى ةررييل ال
يفتن ر

يقاعررون الاييررق حتررى عررن مررن أران أن جرري ؛ ألن ررا

يعلمون أن رسول اهلل  يتتبع ا

كل

مر و كرل مِنرل؛

ألنه يييد ما عند اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى.
ريه افسؤولية تق على العلمرات أن ال يغيبروا ،ألن را إن غرابوا
وانكفؤاعن أمي األمة فإن ا يتحملون أوصار اه رال ومرن صردر
اه ال.
اه ررة القانيررة إىل مررن ا يكررن عافًررا أو تي رلي هررياا مررن أمرري
اهلل ،أن يتق ي اهلل ع وتل

القول بدون علا وأن يعلرا أنره إعا

ةال عن اهلل تل وعال بغه علا فإنه يكون آمثا مبقردار مرا بلَّرغ
عررن اهلل كرريبا وصورا ،وأنرره

ريُم علررى اانسرران أن ينسررب إىل

اهلل وإىل رسوله ةوالً أو حُكما إال ورو على يق .
وارريا يُرريوى عررن رسررول اهلل  ،أنرره ةررال :آآمررن حردًا عرري
ثدي ورو يريى أنره كريب ف رو أحرد الكراعب

أ ولرو ا
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يكررن مترريقِّن مررن كيبرره .ويُرريوى عررن رسررول اهلل  كمررا تررات
عند أب ناوون وغهه :آآمن أِف بغه علرا فإ را إمثره علرى مرن
أفترراه  ،واليرروم مررن أس ر ل األصمنررة ال ر يُفتررى في ررا بغرره علررا؛
وعل لس ولة إيصال البالل إىل الناس.
اه ررررة القالقررررة إىل الرررريين لِكررررون تصررررديي النرررراس علررررى
اختال أنواع ا وأحوااا ،سروات كرانوا نوالً أو كرانوا جترارا
أو كررانوا أربرراب ترراه ،علررى اخررتال ةرردرة النرراس

علر  ،أن

يعلمرروا أن ررا مبقرردار تصرردييرا ه الررة اهارررل أن ررا يبرروؤون
بإمث ررا .واليرروم مررن أسرري األصمنررة كسرربا للمررالا كمررا أنرره مررن
أسي األصمنة كسبا لألتور.
فالبالل ينتيي انتيارا رمبرا ال يدركره انتيرار رسرالة بعرا
األنبيات

السابق .واريا لرد أن بعرا األنبيرات مرن ييسرله اهلل

ع وتل إىل آال كحال آيونس أرسله اهلل عر وترل إىل مارة
ألررف أو ي يرردون .وجتررد مررن النرراس مررن يكقرري ت لِرره ،بررل رمبررا
يكون ت لِه ت الً ميكّبا ويتكلا إىل الناس ورريا مرن أع را
مواض ا اورة ،والتبعة على اانسان

علر ع يمرة .وجيرب

أيضررا أن حنْررير مررن أن اف بصر بااسررالم يعلمررون أن م امحررة
العلررا للي ررل خارري علرري ا ،وأن م امحررة العرراا لليارررل خارري
علي ا.
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وارريا رررا يت امحررون ويتنافسررون علررى أمرريين! ،األمرري األول
تنحيررة العررالِا عررن موضررعه وتصررديي اهارررل ،والقرران تيررويه
العررراا و سرر اهاررررل؛ وعلرر حترررى يُغاّررروا أكقررري مسررراحة
ممكنة

إبالغ اه ل وتسويغ البالرل ،وررو صريا يبقرى إىل

ةيام الساعة

نيي الضاللة

الناس.

وايا رمبا ييرتك الربعا تصرنعا :آكقريُ ا رال وكقري
اليرري ،وأصررب النرراس ال يعيفررون احلررق مررن البالررل ،وكقُرريف
الفترراوى

افسررألة الواحرردة و احلالةالناصلررة الواحرردة وحرردلت

أةوال ا يُسمي ب ا من ةبل ،يتتبع را فرالن ويتتبع را فرالن  .ومرا
اهواب عن عل ن
اهررواب عررن عل ر رررو كِفُّرروا عررن تصررديي اه ررال؛ جتتم ر
كلمررة النرراس علررى احلررق ،وكرريل أيضررا إن اختلفرروا كرران
اخررتالف ا رمحرةً وسررعة .وأمررا إعا صُرردر اه ررال ،فررال تيررتكوا
حينارري مررن تيررتت العرروام وعرردم إنراك ررا للحررق وارريا

ةررول

الرررن عليررره الصرررالة والسرررالم :آآا ررري النررراسُ رؤوسرررا ت ررراالً
فسالوا فأفتوا بغه علا فضلوا وأضرلوا  ،النراس ليسروا مي انرا
فعيفة احلق من البالل ال مرن ت رة الكقرية وال مرن ت رة القلرة؛
وإ ا احلق يُعي بنفسه.
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ومررن أسررباب انتيررار اه ررل وتفييررق صررف األمررة :التقليررد،
والتقليد

حقيقتره :أن اانسران يُع ِّرا عاعرة ،أو يُع ِّرا فرينا

مرن األفرريان ،أو ةاإلرردا مررن القررانة ،أو عافًررا ،أو لالررب علررا .لررا
يُقلِّرررده

كرررل مرررا يقرررول ،وال ين ررري إىل اعتبررراراف ا رررال :

اختال البلدان ،اختال األحوال ،اختال ال مران ،اخرتال
األهررةاص واألعيرران ،فكررل ررريا يترري ل نسرران أن ين رري إىل
األةرروال ،فيمبررا كرران االكتفررات بقررول ميتررو جيمر افسررلم
أوىل من ةول رات يُفية ا.
ولرريس كرريل أيضررا ررريا علررى االررالق؛ فيمبررا كرران أمرريا
ع يما جيب أن جتلف الناس عليره .واريا سير ُلي

رريا الر من

أن يقلِّرررد ميرررية مغيبرر ومغيبر ر ميرررية وغرررال تنررروب ،
يقلِّده

مسألة على اختال البلد واخرتال احلرال ،ويتعصرب

لقوله وغه عل  ،حتى تدب الفِيةرةِ

النراس .والسربب

علر

التقليررد مررن غرره أن يرردرك ،منالرراف علرر ا ررال والنرر ا ،
وكيل تن يل تل افساإلل.
وريا رو من أسباب انتيار كرقه مرن األةروال الر رر مرن
مواض االحتمال واالتت ان ،ولكن خاأرا

وضرع ا

غره

موضررع ا .لررا أيضررا م رن األمررور اف مررة أن يُعلررا أن ليمًررة مرردارس
وأعرردات ل سررالم ي بصررون بافسررلم النتر ا مواضر ا ررال ؛
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وعل لتعبيد لريق اليري ،حترى إعا اسرتفيغوا مواضر ا رال
ضرريبوا االعررا  .وإ ررا رررا يعييررون ميحلررة معينررة حتررى يُفيةرروا
األمة وييتتوا غل ا.
الررررن  رمبررررا تعامررررل

ةضرررريت متيرررراب ت

افنررررا

ثكمرر ورررتلف الخرررتال األحررروال أو اخرررتال األعيررران،
فنيد الن  حينما بيرال ياألعيابر

افسريد صيتيرييهُ الصرحابة

وريفقي فيه رسول .
وحينمررا ويتيردي بُ اةًررا علررى ترردار افسرريد ،امحر ًي وترره رسررول
اهلل  وغضررب ومتعًرري وأنكرري علررى فاعلرره .فييف رقي م ر صرراحب
البرررول وغضرررب علرررى صررراحب البُر ر اق .مر ر أن البرررول

اعرررا

العقرالت أهرد ةريار ًة ولاسر ًة مرن البُر اق ،مر علر ال ين مر ررريا
وهدً م ريا ،م أن أصرل الن ييرة العكرس؛ الخرتال احلرال
واخررتال األعيرران واخررتال افررال؛ فن رري إىل ررريه علررى خررال
ريه ،ألن الباصق عاا ويعي افوض والباإلل تارل ،وأليريُ رريه
جتلررف عررن أليرري ررريه .فررألي ررريه مُتعررد وألرري ررريه الصم ،وررريا
ةييب وعاك بعيرد ،ف ريا ةييرب ال يُسر ت ال رن إعا هُردن عليره،
وريا بعيد يُس ت ال ن إعا هُدن عليه ،وريا رسول لقومه وريا
قررررل نفسرررره ،ف ررررا جتلفررررون

احلررررال وجتلفررررون

افررررال؛

فررراختلف حيناررري تن يرررل احلكرررا ،ورمبرررا يصرررف اانسررران مرررن
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حيك راي مبسرراإلل تررواص أو متالررل تل ر افسرراإلل بالتنرراةا ولرريس
كيل .
اانسرران إعا أران أن يعرري مواضر االتتمررا احلررق ومواضر
االخرتال  ،عليره أن ال يكرون عررار باألنلرة فقرء ،برل عررار
بافنالرراف وعررار باألعيرران وعررار برراألحوال وعررار بافرراالف
واانسررران كلمرررا كررران بصرررها مبرررال األمرررور ،فإنررره يُحسرررن
احلكا على األحوال .وكلما كان تارالً فيًق األمرة بالعاترل
مبا جيمع ا

اآلتل.

وإعا كان اانسان عافًا بافاالف بصها ب ا ،فيمبا ةرال ةروالً
ت وييير ُد أمريا
ال يستحسنه مرن ن ري إىل عاترل األمري ،ألنره يُبير ُ
أع ا من عل  .األمة أو كقه من افن ّريين ارا يُحسرنون الن ري
إىل األهرريات

ت إلررة ولكررن ال ين رريون إلي ررا بسررياةات ا .وررريا

مررن مواض ر ا لررل

تقيرريا األحررداا وتقيرريا النررواصل ،كررل

واحدٍ يستاي أن ين ي إىل صورة ال رارية بعيردا عرن سرياةات ا
وما ةبل ا وما بعدرا.
اهلل ع ر وتررل حينمررا عكرري افنررافق

كتابرره

مواض ر

عديرررررردة ،وعكرررررري بعررررررا أحرررررروااا ،ا ين رررررري إىل أفعررررررااا
افستحسنة ا ينة بعيردا عرن سرياةات ا .فيمبرا أحرد يقرول ةرو ًال
حقًا ف يت ًت ا ةصده ،ويُنكر ُي عليره ،فلمراعا يت ًت مير ُه وةرد ةرال حقًرا
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وفعررل ح ًقرران! .نقررول :فعررل ح ًقررا وةررال ح ًقررا ،ولكنرره
البالل ،وسياق البالل بأن ريا ال
وارريا لررد أن بعررا افنررافق

س رياق

تمل منه االندفا للحق.
صمررن الررن عليرره الصررالة

والسالم ،يُ يون حضور اهماعة مر رسرول اهلل  ،ولكنره
رر رسول اهلل  رر وصرف ا بأوصرا تردل علرى نفراة ا،

ري

األفعرررال ،كحرررال الررريين بنررروا افسررريد الضر ريار .افنرررافقون ال
يقومون إىل الصالة إال كساىل ،ريا

أبواب العمل.

و أبرررررواب القرررررول :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [النسرررررات:
 ،]142كرريل أيضررا

أبررواب اانفرراق يقبضررون أيرردي ا .إعن

فف أبواب اانفاق افال وعكي اللسان وعمرل اهروار أضرعف
الناس

أبواب الااعاف.

وما الي جيعل ا ينفقون أموااا وجيت دون
ويُبكّيوا للصالة ويُؤعن
عمل بين! عمل بي ولكنه

بنات مسيد

أول الوةت ويقيا اان! ،أليس ريا
سياق ،ما الدليل عليهن الدليل

عليه السياق :وايا يقول اهلل تل وعال

كتابه الع يا:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ [التوبة ،]1٠7 :ما رو
اارصانن! أن ا كانوا على صلة

السابق بأب

عامي

اليارب ،رؤالت كانوا على صلة م رارب وينياون إىل
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الصلة معه أكقي من غهه ،فبييًن اهلل ع وتل أن ريا عمل
صا

لكنه مدخول ،فسمًاه مسيدا ،ولكنه مدخول.

حينما أرانوا الغ و م رسرول اهلل  واه ران معره ،اهلل عر

وتررل عكّرري نبيًرره بسررياةاف سررابقة ،يقررول اهلل تررل وعررال :ﭽﯚ

ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [التوبررررة ،]47 :فرررراعا ررررريا احلكررررا
ورررا يالبررون خررهان! احلكررا ةالرره اهلل عر وتررل

اآليررة الر

تلي رررررررررررررررررا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ
[التوبررة ،]4٨ :ألن أحرروااا السررابقة ال تسرراعدرا الغتنررام أمقررال
ريه األهيات.
ررريا إعا كرران

خرره رراري! ،فكيررف

هرري ررارين! إن

تقيرريا احلرروانا ينبغ ر أال يكررون ل اريرررا ،وإ ررا لسررياةات ا
و اريرا كيل  ،فإن اانسران يسرتاي أن يُحسرن علر  .ومرن
أع ا مكاإلد افنافق اسرتغالل احلروانا والنرواصل خاصرةً مرا
يُت اري فيه أنه من أمي ا ه ،ورمبا أ ريوا غرهه .واريا لرد
أن ررا ال يُفيةررون عاعررة افسررلم ويُيررتتون أمرري رسررول اهلل 
ِبعِللٍ مانية

ضة ،وإ ا ِبعِللٍ ومقاصد هيعية.

يررأميرا الررن عليرره الصررالة والسررالم باه رران
وأن ينفرريوا

احل ري؛ فيقولررون كمررا تررات

سرربيل اهلل

كررا التن يررل:
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ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ [التوبة ،]٨1 :العلَّة

علر أنكرا تن مرون

ورررريا ال يُناسرررب! .وإعا أران الرررن عليررره الصرررالة والسرررالم بررري

األصرررفي ،يرررأت لعلَّرررة ،يييرررد العِفَّرررة مرررن ال نرررا! :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [التوبرررة ،]4٩ :وبعرررا مرررن ةرررال

ررريا القررول كرران ممررن يترراتي برراهوار والبِغررات

افدينررة!،

فةا من ال نا البعيد وررو يتتبعره مرن ةييرب! .أسراليب هريعية
للوصول إىل غاياف افة باغيرة ،وافقصرون مرن علر ررو تفييرق
عاعة افسلم .
وةد كران رسرول اهلل  يُحرير مرن تصرديي افنرافق ؛ ألن را
يُفيةررون ويُيررتتون غررل افسررلم وعرراعت ا ،وررريا أيضررا مررن
أسررباب عرردم توحيررد كلمررة افسررلم  .مررن أسررباب االخررتال أو
من أع م ا ،رو تصرديي افنرافق  ،ررل كران الرن  يُصردر
منافقًرران رأس النفرراق عبررداهلل بررن أبر  ،وةررد مريً مبرريحلت  :مررا
ةبررل أِحررد ومررا بعررد أِحررد .ومررا ةبررل أِحررد كرران جاررب

مِنْبيرري

رسول اهلل  ،و ضي إىل افسيد يوم اهمعرة ويقروم

مقرام

الن عليه الصرالة والسرالم ويعر النراس ويُريكِّيرا ويرأميرا
بااعررة رسررول اهلل  ،وفَّررا ي ريي أمْ ريُهُ بعررد أِحررد ،ا يررأعن لرره
رسول اهلل .

326

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

وارريا مررن يقررول إن الررن عليرره الصررالة والسررالم ا يكررن
ليقتل افنافق ن! نعا ،ولكنًه ا يكن يُصدررا كريل  ،وال
يأعن اا بالتصديي :يعصا نماترا وأموااا ويكسرب ا باليأفرة
نفعا لييرا وإحسانا إلي ا ورمبا صلى على بعا ميرت ا فن راه
اهلل ع وتل عن عل ورمبا أردى لبعض ا وةبِرلي ااديرة مرن ا،
ولكرن ا يكررن رسررول اهلل  يُصردررا حتررى ال يُفيةرروا غررل
افسلم .
بل أيضا عند نواصل األمة وعند هداإلدرا يع اا عن الصرف؛
ألنررره عنرررد النرررواصل ينقسرررا صرررف افسرررلم إىل لاللرررة أةسرررام،
القسررا األول :مسررلمون يُرردركون حقيقررة ا ررال وجيتمعررون
علررى احلررق ،القسررا القرران  :منررافقون يعيفررون كيررف يتسررللون
ويوت ون ،القسا القال  :بين ما ،ررا مسرلمون لكرن ا ليسروا
مبنرررافق  ،يترررأليون بافنرررافق بال ررراري ،وررررؤالت ررررا الررريين
يسرررمعون للمنرررافق كمرررا ةرررال اهلل ترررل وعرررال :ﭽﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [التوبررررررررررة،]47 :

يقرررول

اررررد برررن ترررل منرررافق ،

صرررف افسرررلم  ،وفررراعا

يتررأليون ب رران!! ألن افنررافق لرريس اررا أ ررات وأعررالم ،ورمبررا
تاتوا بأسراليب هريعية وبأنلرة ،فيترأليون حيناري ،بردالً مرن أن
تكون اهماعة للق ولل  ،تكون لل  ،ولل  ،ولل .
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وايا كان عند اليداإلد كران رسرول اهلل  يُبعردرا حترى
عن مواض التأله والقيار ،حتى ال يُيرتتوا غرل األمرة ويُرؤليوا
على ريه الدرتة الوسء.
لا أيضا من األمور اف مة ،أن من الصراحل وافصرلح ميرن
يُفيةرروا أمرري األمررة مررن حي ر ال ييررعي ،والسرربب

عل ر أنرره ال

يكررون رحيمررا ارريه الفاررة الوسررء ،الرر ةررال اهلل عرر وتررل:

ﭽﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ [التوبرررة ،]47 :فيُسرررياوا ال رررن ويب ررررا
من تسد األمة ويُلحق ا بافنافق  ،وريا خاأ.
وايا ،اهلل ع وتل ةال ميها إىل رمحته ب يه الفارة ،ةرال:

ﭽﯥﭼ ليس في ا ،فريكا أنرتا! ،ومرنكا! ،ومسرلمون!،
ونوايرررارا حسرررنة! ،ولكرررن مرررن ت رررة احلقيقرررة يسرررمعون ارررا.
والسرربب مررن حُسررن ةصررد

ر ةررول نقلرره،

ر تليرريا نقلرره،

أحسرررن ال رررن تقرررول أو بالفعرررل أو غررره علرر  .وررررؤالت ينبغرر أن
يُرريحا ب ررا وأن يُيفررق؛ مررن األخاررات ال ر تُفرريق صررف افسررلم
اليوم أن رؤالت الوسء يُدفعون إىل افنافق نفعا.
بررل جيررب أن يُررالن مع ررا وأن يُحسررن ال ررن ب ررا ،وإعا كانررت
ريه الفاة تنةد

صمن الن عليه الصرالة والسرالم بأولار !،

فكيرررف برررال من افترررأخين! ،ولررريس كرررل مرررن نقرررل مرررا ةالررره
افنافق منافق ،وليس كل من أحسن ال ن ب ا كيل .
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واريا لررد أن رسررول اهلل  ارررتا برريؤوس النفرراق وضيريْبِ يا،
ومرررا اررررتا ب ررريه الفارررة الوسرررء ونفع رررا ،وإ رررا اررررتا بتعليم رررا
واليأفة ب ا وتلب ا؛ حتى ال ينيق صف ااسالم .وكيل أيضرا
فررإن للررن عليرره الصررالة والسررالم سياسررة
الفاة الوسرء ،وكيرف يُتعامرل مع را

التعامررل م ر ررريه

النرواصلن وكيرف عنرد

اليررداإلد والف ر  ،كيررف يُف ريًق ب ر افنررافق وب ر السً رمًاع
اررران فليسرررول اهلل  لييقرررة وررررد  ،جيرررب علرررى افرررتعلا أن
يتبصًي ب د رسول اهلل 
الكالم

عل

عل .

تا إىل تفصيل ،ولكرن ااخروة ينراصعون

الوةررت .وأسررأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أن جيعلرري وإيرراكا مررن
أرررل البصررهة وأرررل التوفيررق والعمررل والسرردان ،وأن ي رردينا وأن
يأخررري بأيررردنا ونواصرررينا إىل الرررل والتقررروى ،وأن جيعلنرررا ررررداة
م ترردين ،وأن يُا رري بوالننررا مررن النفرراق والييررات وتوارحنررا مررن
سر ت األخررالق ،وأن يسررل بر وبكررا افررن و القررويا والصرريا
افستقيا ،وأن جيعلنا إخوة متحاب فيه،
منت

تمع علرى أمريه،

عن ن يرهُ ،متًربع لنبيره عليره الصرالة والسرالم ،وأسرأل

اهلل تل وعال أن يُعيينا من الفر مرا

ري من را ومرا بارن ،وأن

يكفينا هي أعدات افلّة والدين من الي رون والنصرارى وافنرافق
وغهرررا مررن أعرردات افلّررة والرردين ،ونسررأله سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أن
ينصررري األمرررة علرررى مرررن لم رررا وعاناررررا وأن ينصررري إخواننرررا
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اليرررررام و الررررريمن و بورمرررررا و العرررررياق و سررررراإلي بلررررردان
افسررلم  ،وأسررأله سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أن يُمكِّررن للحررق وأن يُؤيررد
أرله وأن يكبرت النفراق واليري وأن يكسري هروكته ،ونسرأله
سُر ر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررالى أن

فر ر افسرررلم وأن يعصرررا نمررراترا وأن

يؤلررف بيررن ا وأن يرريمح ا باالتتمررا وأن يكبررت مررن أران ب ررا
هقاةًا و ِفيْةة وفتنة ،ومن أران أن يب ب ا بغيا وت رالً وعردوانا
أن يكيررف أمرريه وأن يُبررين حالرره فررن ت ررل أمرريه ،ونسررأله تررل
وعال أن جيعلنا من أرل التقى واادى والعفرا والغنرى إنره ولر
عل والقانر عليه ،وصلى اهلل وسلا وبارك على نبينا

مد.

 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
هيرررركي اهلل لفضرررريلة اليرررري  ،أسررررأل اهلل أن جيعررررل ررررريه
الكلمة

مي ان حسناته .األسالة كرقهة وللبراف التعليرق مرن

ااخوة ،ةد نتياوص بعا األسالة خصوصرا مرا كران خرار عرن
افوضررو أعتررير عررن إلقرراته ومررا كرران ةييبررا مررن حرردي اليرري
وينصررب

عنرروان ررريا اللقررات بررإعن اهلل تعرراىل أحرراول تاررردا

ليحررره ،بااضرررافة إىل إنرر حاولرررت أن أعرر لاللرررة إىل أربعرررة
أعردان مرن األسررالة

سرؤال أو واحرد ييبا ررا ،ولكر ييتررا

اليرري ةلرريالً آحف رره اهلل  ،رنرراك مداخلررة هررفوية وأمتنررى أال
تتياوص نةيقة واحدة م األستاع أمحد ا الد .
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 مداخلة األستاع /أمحد ا الد :
السالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته ،اليركي هلل سُر ْبحيا ينهُ
وي يتعيرررالى ،لرررا لرررداعم رررريا ا لرررس

لرررس أبر ر عاصرررا ،لر را

للمحاضي الكرييا ،ولكرا عيعرا أي را ااخروة .تكلرا فضريلة
اليرري عبرردالع ي الاَّييف ر

بدايررة اماضررية عررن أن القيمررة

اانسرررانية عنرررد بعضر ر ا فررروق القيمرررة اا انيرررة .رررريه النقارررة
الدةيقررة تقييبررا

ررريا افوضررو رررو معنررى الفلسررفة والر ر ر

آ بة احلكمة  ،الفالسفة اليونان ةالوا بأن العقرل ررو افِعرول
عليرره

احلِكررا ،ومررن افؤسررف أن الفالسررفة ااسررالمي أو

امسررروب علرررى ااسرررالم آابرررن رهرررد ،ابرررن سرررينا ،الفررراراب ،
أمحررد بررن مسرركويه صرراحب كترراب ت ررييب األخررالق اتبعرروا
رررؤالت الفالسررفة واعتمرردوا العقررل افيتر األول

احلِكررا .لررا

تررات الغ الرر حُيررة ااسررالم فكفرريرا أو برردع ا
"ت افت الفالسفة" .اليروم

كتابرره:

عنرا مرن اماضري الكرييا ،أن مرن

يُعيب مقالً بي ت يقول :ريا ةيمة إنسانية ،حنرن رأينرا علر
السررراحة األنبيرررة ،نرررص أنبر ر راإلر ر  ،واهلل رررريه ةيمرررة إنسرررانية
لرراغور مررقالً أ ررات و أنبررات إعن حنررن اآلن

حالررة ضرربابية أن

تعلن را افيتبررة اا انيررة نون ،لررا افيتبررة اانسررانية أعلررى من ررا!.
ررريا الكررالم جيررب أن نعرري أنرره اسررتعمار فكرري صُرردر إلينررا
واتبعناه عن ت لنا .جيرب علينرا إعا رأينرا نصرا إسرالميا راإلعرا أن
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نقرول إنره نرص إ رران  ،اآلن يرا أبرا عاصررا ويرا فضريلة اماضرري
أنتا وإخوان الكيام ،رل نُالِق على هاعي ريه القصريدة أنره
هاعي اانسانية افؤمنةن رل يص عل يا فضريلة اماضري أنرتا
وإخروان الكريامن أم أننررا نالرق عليرره اليراعي افررؤمن بردون مررا
نالرق عليرره صررفة اانسررانية ال نعاي ررا ررر اانسررانية رررر أيررة ةيمررةن؛
ألن مررررن كرررران إنسررررانيا جترررراوص اا رررران ونخررررل
آالي ون  ،النصيان  ،البوع  ،الييع

الكفرررري

كل أولا أما افسرلا

الصررانق افررؤمن برراهلل وحررده ال هرريي لرره ،رررو الرري يتمير عررن
رؤالت اليعيات اانساني  ،وهكيا والسالم عليكا.
 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
أحسررن اهلل إلير يرا هرري  ،مررا يتعلررق باهماعرراف واألحر اب
العاملررة ل نسرران اليرروم ،رررل ر ر مررن ةبيررل االخررتال والتنررو
اممونن
 آاماضي  :اليي  /عبدالع ي الاَّييف :
ررررريا مررررن األسررررالة اف مررررة والرر ر تتعلررررق بالتأصرررريل العررررام.
اهماعرراف واألحر اب افوتررونة اليرروم ،رررل رر مررن اهماعرراف
اممونة ال يُؤتيي اانسان

اتباع ا والعمل علي ران .ااسرالم

تررات بتوحيررد األمررة واألمررة نيررن ونولررة ،وكمررا أنرره جيررب علررى
افسرررلم أن جيتمعررروا علرررى نيرررن واحرررد ،كررريل أيضرررا جيرررب
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علرري ا أن جيتمعرروا
واالف ر اق

نولررة واحرردة ،وأن مررن مواضر االخررتال

األمررة ،الرري يفررت في ررا :أن جتلررف النرراس علررى

نين ا إىل أحر اب وعاعراف وفِرييق ولواإلرف ،وأن

تلرف نولرة

ااسرالم علرى نول متعردنة ،لكرل أحر ٍد ميريب ولره غايراف ولره
أردا .
مررن افيرراكل اليرروم مررن ي ررن أن اخررتال األمررة ور

ت ررا

وضرررعف ا ررررو بسررربب عررردم وحررردت ا علرررى نين رررا ويُلحرررق األمر ريي
باهماعاف افتعردنة الر فيًةرت أفريان افسرلم  ،ويُغفِرل تانبرا
آخرريا ورررو أن اخررتال افسررلم أيضررا

أرض ر ا وتعرردن نول

ااسررالم ،تعررل العرردو ي بررص بافسررلم ويُحرريش فيمررا بيررن ا،
حتى يستن

األمة

ةوت ا وةردرات ا؛ ف ريا يُحريًش علرى رريا

وريا يُحيًش على ريا ،فتتقاتل األمة وتتااحن وتنر

نماؤررا

وتضي مكتسبات ا ألتل ريا الصيا .
كمررا عمً اهللِ سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى الفِيةررة

افسررلم  ،كرريل

عم اهلل عرر وتررل هررتاف األمرري .وةررد روى الرردارم وغررهه عرررن
عبررداهلل بررن مسررعون عليرره رضرروان اهلل ورررو ييرره وجييررب علررى
ررريا افضررمون وررريا افعنررى ،يقررول :آآكيررف بكررا إعا اِلبِسرتُا
فتنررة ي رريم في ررا الكرربه وييبررو في ررا الصررغه ويُعمررل في ررا بغرره
السُّنًة حتى إعا تُيكت ةالوا تُيكت السُّرنًة ،ةرالوا مترى علر يرا
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أبررا عبررداليمحنن ةررال :إعا كقُرري أمررياؤكا رررر إهررارة إىل تعرردن
بلررردان افسرررلم ررررر وةررلً فق ررراؤكا وكقررري ةِرريًاؤكا ررررر الررريين
جييرردون احلرريو ولكررن ا ليسرروا بالفق ررات رررر واب ُتغِ يررت الرردنيا
بعمرررل اآلخرررية ورررريا ميرررارد اليررروم! ،مرررن
ويقيمورررا وُضِ ر ي

سرررن احلررريو

موض ر الفق ررات! ،فصُرردري اهِ ًررال مواضرر

العلمررات! .تيقسًررا أمْريُ األمررة إىل بلرردان متعرردنة! ،ويُاروً

كررل

بلد مقاصد اليييعة على مقاصرد علر البلرد! .فأصربحت األمرة
تتنرراحي علررى افررال ،تتنرراحي علررى السرريانة ،تتنرراحي أيضررا فيمررا
بين ر را

ا صررروماف ،البلرررد الفالنر ر يُعيررري البلرررد الفالنر ر !،

اهنوب يُعيري اليرمال والعكرس! ،افصري يُعيري احليراص !،
احلياص يُعيي اليام ! ،اليام يُعيي العياة  ،وغه عل !.
وررريا ه رغيل افسررلم عررن مررا جيمع ررا علررى وترره احلقيقررة،
فأصبحوا يتعراملون فيمرا بيرن ا تعامرل األعردات ،وانيرغلوا فيمرا
بيرررن ا عرررن عررردورا ،والعيرررب أن عررردورا يسرررعى إىل تفرررييق ا
أكقرري ويسررعى إىل ع ر نفسرره أكقرري! ،فبرردالً مررن أن يكررون
العررردو عيررري نول يييرررد أن يكرررون مخرررس أو يكرررون نولرررت ،
ويييررد مررن افسررلم أن ي ر نانوا تقسرريما ويُفررية ا ويسررعى إىل
عل .
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وارريا ،االخررتال هرري والفِيةرة هرري علررى اخررتال أحوااررا،
سرررروات كرررران
اهماعررراف

األرث أم كرررران

األحرر ر اب .متررررى تكررررون

مررررونةن اهماعرررراف

مررررونة وتعرررردنرا يكررررون

مونا إعا كانت ألترل التكامرل :مؤسسراف ععيراف ،رريه
لصا

أيتام ،ريه لصا

مساك  ،ريا لعلروم القريآن ،رريا

لعلوم السُّنًة ،ريا لعلا كيا ،رريا لعلرا كريا .أمرا أن يييرد أن
جيم اانسان كله بيُمًته

ح به أو

عاعته أو غه علر ،

ف يا من اليين فيًةوا نين ا وكانوا هيعا.
ما رو احلق وما ر عاعة افسلم الري أخرل الرن عليره
الصررالة والسررالم

ةولرره :آآكلرر ا

النررار إال واحرردة ن مررا

افرريان برريل ن افرريان برريل رررو :الصرريا افسررتقيا الرري كرران
عليه رسول اهلل  ورو الي خاَّه الن عليه الصرالة والسرالم
من حدي عبداهلل بن مسعون ،وريا يعي من عل إعا أنه علرى
ررريا الاييررق وكررل مررن نعررا إىل ااسررالم ف ررو علررى حررقن نقررول
ليس افيان به ريا ،افسرلمون إعا اتتمعروا فيمرا بيرن ا مرن ت رة
عاعت ا فأصبحت اا عاعة ،مرا ضريًرا افردارس وافريارب
وافنررارو ،علررى األصررل الررري اتتمعرروا عليرره ورررو توحيرررد اهلل
سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى.
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ليمًررة لواإلررف وفِ رييق ت ردًع ااسررالم وليسررت منرره ،كرردعوى
ةررييل للحنيفيررة علررى ملررة إبررياريا وليسرروا منرره ،ولكررن افرريان
الرري جتلررف مرر أمررة ااسررالم

الفرريو أو فيمررا يسررون فيرره

ا رال مررا ال جيترره مررن ااسرالم مررن أرررل القبلررة ،فاختالفرره
جيررب أال يضرري عرراعت ا األم ،وإن كررانوا علررى مدرسررة ررريا
جياور ريا ،وريا يصل رريا ،ورريا يريحا رريا ،ورريا
لرررس عاك ،ورررريا

ضررري

ضري

لرررس عاك ،ويرر و رررريا رررريا،

وي و ريا ريا ،ويريحا رريا ،فرال يسرتألي بعايرة وال مبرال وال
ثاتة ،فاعان ألنه جيمع را ااسرالم .وإعا تفيةروا ،وةعرت فري ا
احل بيررة وضررلوا ،وأصرربحوا يُقرردموا مررن كرران م ر اهماعررة أو
الفِيةةِ أو احل ب أو غه عل على غهه ،ورمبا كان ررو أصرل
منه وأةيب إىل اهلل ع وتل منه،ف ريا هريئ مرن أمرور الفيةرة،
ففيق ب ما يُصل ننيرا النراس ويتكراملون بره ،وبر مرن يييرد
أن جيمررر ااسررررالم كلرررره

تلررر افن ومررررة ،فررررإن علررر مررررن

الضالل ،واهلل أعلا.
 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
ت اك اهلل خها ،أحسن اهلل إليكا يا هي رناك نعوة إىل
عرررردم االخررررتال مرر ر الليررررلالي وافنررررافق وعرررردم إنكررررار
افنكياف من أتل االتتما ن
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 آاماضي  :اليي  /عبدالع ي الاَّييف :
بالنسرربة فررا يتعلررق مبسررألة ا ررال والفِيةررة ،جيررب أن نيرره
إىل معنى من افعان  ،ورو أن ناخل األمة خرال  ،والتعامرل مر
ررريا ا ررال حف ًررا للرردين مالررب .ولكررن! رررل الررن  م ر
اهتدان أمريه وتكالرب األعردات عليره ،حترى يروم األحر اب تريك
النفاق وأرلهن أم أنه بييًن ومحرى الردين وحفر افلّرة مبرا ال يُفريق
أصل اهماعةن وحنو ما يتعلق مبرا عكريه مرن تيراراف ومريارب
فكييررة ،وررريه افصررالحاف وإن كانررت مصررالحاف تتسر
أعررران الرربعا وتضرريق مررن ت ررة تن يلر ا ومررن ت ررة ف م ررا ،وإن
كانررت

أصررل وضررع ا مناةضررة ل سررالم ،ولكررن مررن ت ررة

تن يلر ا علرى النراس بإحلراق ووصررف النراس ب را ،حترى أصرربحت
تق على بعا الفسراق أو بعرا افنرافق ورمبرا تُالرق ويير ك
ررريا اللفر علررى بعررا افلحرردين الرريين ال يؤمنررون برراهلل عر
وتل ربا ،فاتس ريا اللف .
وارريا نقررول يُفريًق
الناس

ررريا اللفر

أصررل وضررعه و جترراوص

استعماله ،وأما ما يتعلق باتتما افسلم

ناخلر ا

م من يعارث الدين وي برص ب را ،كاييقرة افنرافق  ،نقرول
حفِر الردين مرن تيرويه وتريبُّص
إن الن عليه الصالة والسرالم ي
افنافق  ،وم عل ا يفصل افنافق عرن تسرد األمرة ،فراعان
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ألن الررن عليرره الصررالة والسررالم سيرراسي أمْرري افنررافق حتررى ال
ينفكرروا وينفصررلوا عررن تسرردرا فيكونررون حينارري عونررا مررن
ناخل ا م عدو من خارت ا.
كرريل أيضررا حتررى ال تتررألي الررداإلية الوسررء الرريين ةررال اهلل

ع ر وتررل فرري ا :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [التوبررة ]47 :فيلحقررون
م النكباف الر فعلر ا افنرافقون ،وةرد رتر عبرداهلل برن أِبر
بقلر اهرريل ،وةررد يعيررب اانسرران كيررف بيتررل ييتر بقلر
ترريل ةاإلررده

مررد عليرره الصررالة والسررالمن! ،ومررا رررو سررلاان

التررأله وسررلاان القرروة الرري مل ر ررريا القرردر مررن افسررلم ن!،
وم ر عل ر فّررا رت ر الررن عليرره الصررالة والسررالم إىل افدينررة مررا
أخيته وما ات ا عل القل وفصل ا عرن تسرد األمرة ،برل غر ا
رسررول اهلل  بعررد علر أيضررا

ملررة مررن ا ،بررل غر ا رسررول 

أيضا بيأس ا ورو عبداهلل بن أِب .
وايا جيب أن نُفيق ب أميين ،األمي األول :محاية ااسرالم
من ناخله ،ببيان مكي أررل اليري ،واألمري القران  :بر مت يرق
افسررلم وتيررتيت أمرريرا ،ألن النفرراق يررؤلي

افسررلم تررألها

إما علرى أصرل افسرلم باليرب اف ،وإمرا علرى العردو ا رارت
الري يفري بأولار ويييرد مرن ا أن يقومروا ،والرن  يييررد أن
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يُضرعِف ا ،فكرران يتررألف ا مررن وترره ويضررعف ا مررن وترره ويُبررين
و

ق هب ات ا من وته آخي.
فحيناي الن عليه الصالة والسالم ما أغفل أمريرا وتعلر ا

يفسرردون

األرث كمررا ييرراؤون ثيررة عرر الكلمررة! .لررا

أيضرررررا إن ليمًرررررة مرررررارب لررررربعا اففسررررردين أن يُيرررررغلوا األمرررررة
باه إليرراف ،حتررى ينيررغلوا عررن أمرري أع ررا .وأنررتا ترريون أنرره إعا
احترردم الصرريا بر افسررلم وبر عرردو خررارت  ،يررأت نيررا
موم من العدو الداخل  ،ورريا حترى
وكررران الرررن

صمرن رسرول اهلل ،

رررارب علرررى اهب رررت ثكمرررة،

الرررداخل

جياررردرا بتم يررق هررب ات ا وبيرران احلررق وااغررال علرري ا م ر
عدم فصل ا عن تسرد األمرة ،ومرن وتره يلر مع را رسرول اهلل
 ألن ررا أربرراب ننيررا ويعارري ا مررن الرردنيا مررا يسرركتون ،وارريا
يقررول الررن عليرره الصررالة والسررالم لسررعد بررن أب ر وةرراص عليرره
رضرروان اهلل ،يقررول سرررعد :آآأعاررى رسرررول اهلل  رتررالً وأنرررا
تالس فقلت يا رسول اهلل مالر ال تعار فرالن ررر أعاراه مراالً ررر
وإن ر أل نرره مؤمنررا ةررال أو مسررلما ةررال فكرريرف عليرره لاللررا،
فأعان عل الن عليره الصرالة والسرالم ،لرا ةرال :يرا سرعد إنر
ألعارر اليتررل وغررهه أحررب إىل منرره وافررة أن يكِبًرره اهلل
النرررار  .الرررن عليررره الصرررالة والسرررالم كررران رحيمرررا برررا لق،
وبعرررا النررراس يقرررول فررراعا فرررالن يلر ر مر ر فرررالن وال يلر ر مر ر
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فرالنن! ،ال ألريْن مر فررالن ألنر أكلرره إىل علمره ونينرره وعقلرره،
وأليْن م فالن خيية أن يُكب

النار ،فلست أرتو من وراإلره

هررياا وإ ررا حتررى ال يُةرري هرريا

ةلبرره أع ررا ،ألنرره صرراحب

لم  ،فيغسل لمعه بعااإله ،وتنيو األمرة مرن هريه ،ورريا مرن
السياسة واحلكمة.
كررران الرررن  جيرررالس الفيرررار ويررردخلون عليررره وكررريل
افنافق  ،يقول عمري برن ا اراب :آآيرا رسرول اهلل ،إنره يردخل
بيترر أو نارك الرررل والفررراتي كمرررا

البةرررار  ،فررراعا رررريا

األمي واالحتوات من رسول اهلل  ألولا ن!.
الن ما كان يتةيرا أخدانا وما كان يتةريرا باانرة وال
يستيهرا رسرول اهلل  ،وإ را كران يترألف ا نفعرا ليريرا،
وعلررى افنررل يُبررين أمرريرا و األمرري السياسر ال يُصرردررا ،وال
جيعررل اررا ح رروة يتررألي النرراس ب ررا؛ ألن ررا أربرراب ننيررا وأربرراب
ه ر واف .يعارري ا مررن افررال ويكسرري الام ر الرري
ويُبرردن اليررب اف ال ر لررو

نفوس ر ا

رريف مررن ا عنررد النرراس ،لررا أيضررا

يُكقي من عكي أوصاف ا ،حتى جيتوا

الايةراف يلتفترون

وي ابون ي نون أن ا را افقصونون.
افنافقون إعا ةاموا إىل الصالة ةاموا كساىل ،رمبا الصرالة
الر ر يير ر دون ا مرررن أوارررا صرررالة اهمعرررة ،رمبرررا ال يير ر دون
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ا ابررة ،وارريا مررن احلِكررا أن الررن

صررالة اهمعررة يقرريأ

سرررورة افنرررافقون! ،أ ا عررروا األوصررررا  ،واررريا مرررن عررررال
افنررافق  ،أكقِرري مررن عكرري أوصرراف ا ،وإعا خيترروا؛ مررا الرري
أخيتكا ،من الي ليق أبوابكا ،ومن الري ةصردكان!،
حنررن نقصررد افنررافق  ،وأنررتا رررر إن هررات اهلل رررر مررن افسررلم ،
أليس كيل ن!.
افررؤمن الصررانق يغضررب مررن أوصررا افنررافق ن! ال يغضررب،
ألنرره لرريس يمعْنِ ر  ،ولكررن ميررن

ةلبرره مرريث ،ومبقرردار نِفاةرره

يلتفت إىل أوصافه ،نعا.
 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
أحسررن اهلل إلرريكا ،الوةررت يرردارمنا ،سررنالب مررن اليرري
رمسررة ةصررهة وحنررن نتحرردا عررن التوحيررد وتوحيررد الكلمررة
واالتتما  ،أال من كلمة عن اتتما ا ِألسيي فيما بين ا واألسرية
افوحرردة والتررالف بيررن ا والتقررارب والعفررو والغفرريان وااللتحررام،
رمسة حول عل

تا ب ا احلدي ت اكا اهلل خهان.

 آاماضي  :اليي  /عبدالع ي الاَّييف :
ريا سؤال م ا أيضا؛ وعل أن اتتمرا األمرة الكاملرة ،ررو
كرررل مرررن ترر ت ،واهرر ت

علرر ررررو اتتمرررا ا ِألسيررري اتتمرررا

القباإلررل اتتمررا العاإللررة الواحرردة ،وارريا هردًن رسررول اهلل 
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أمي األرحام وحيًر من ةايعت ا .ةايعة األرحام من أع ا الفر
والررربالت الررري نبً

النررراس

رررريا الررر من لألليرررية والامررر

والي  .وأع را افصراإلب أن يكرون علر ألترل ننيرا فرإعا كران
ُّ
ألتل لعاعة من الدنيا يقا اانسان رمحه ،وررو يعلرا أن الرن
عليرره الصررالة والسررالم توعًررد القررال بأنرره ال يرردخل اهنررة ،إعا
ةار ر ريحِمرررا واحررردة ،فكيرررف الررري ةار ر األرحرررامن! يقار ر
إخوانه ،يقا أعمامه ،يقا أخواله ،يقار كرل القيابراف!،
فمرراعا أبقررى مررن أسررباب نخررول اهنررةن! ،وةررد تررات

الصررحي

عررررن الررررن عليرررره الصررررالة والسررررالم :آآالرر ريًحِا معلَّقررررة عنررررد
الصيا

 ،وافيان بيل أنه تُني صاحب ا وتيف له.

والرن  كران مرن أوصرل النراس إىل رمح را ،ومرن أكقري
النررراس أيضرررا حقرررا ألرلررره علرررى علر ر  ،برررل كررران أيضرررا يرررأمي
بااحسان حتى على اليحا الكافي! ،فكان ا ِلَّص والكِمًل
مررن أصررحابه يصررلون الكفررية مررن أرحررام ا .وكرران عمرري بررن
ا اررراب  كمرررا
ألخيرره

البةرررار وررررو

افدينرررة يبعر ر ب ديرررة

مكررة وكرران ميرريكًا .وكانررت أ ررات تن ر ل علي ررا

أم ررا وكانررت ميرريك ًة فيأميرررا الررن عليرره الصررالة والسررالم
بااحسرران إلي ررا ،وعل ر ألسررباب من ررا :أن اهلل ع ر وتررل ع َّررا
ررريه افةلرروق ورررو الريًحِا ،الرري منرره ينفيرري اهررنس البيرري ،
واهررتق اررا ا ررا مررن ا رره سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ،وأةسررا سُ ر ْبحيا ينهُ
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وي يتعيالى أن يصل من وصل ا وأن يقار مرن ةاع را ،فمرن ةاع را
فأنًى له وصل وةد أةسا اهلل بقاعهن! ،ومن وصل ا فأنًى لره أن
يُقا واهلل ع وتل ةد أةسا بوصلهن!.
وريا األمي ع يا وايا هُي ي

ااسالم تنرو أنروا الوصرل:

تعْرلُ النراس هرعوب وةباإلرل ألترل
فياتف إتابة الوليمة وتراتف ي
أن يصرررلوا ،واررريا ترررات

األلررري :آآتعلمررروا مرررن أنسرررابكا مرررا

يعِ رلي معيفررة األنسرراب والقباإلررل بابررا
تصررلوا برره أرحررامكا  .ف ُ
لتحقيق ريا األصل ورو صلة الريحا .واريا األمرة الر ال تُع ِّرا
أرحام ررا أنًررى جتتم ر بكِلِّييت رران! إمررا أن جتتم ر علررى حررق وإمررا
جتتم ر علررى بالررل ،الصررلة مررن ع رراإلا األمررور الواتبررة ،ورمبررا
يتسارل الناس ،وايا

ريه األصمنة ولكقية افانيًاف وكقرية

أسرررررباب االخرررررتال وكقرررررية أسرررررباب النرررر ا أصرررررب النررررراس
يتحسسررون

التعررامالف ،فأصرربحت الابرراإل حساسررة

ررريا

البررراب ،فيتقرررالعون ألتفررره األسرررباب ويت ررراتيون ،برررل رمبرررا ررررر
ك بعا القضاة رر أنره يوترد إخروة أو رمبرا أبنرات يتقاضرون
مر ر أبررري ا

امررراكا علرررى لعاعرررة مرررن الررردنيا ويتةاصرررمون

ويتنرراصعون رمبرا لرردعوى ،ومررا ةيمررة الرردنيا إعا ةاعر والرردكن!
والررن عليرره الصررالة والسررالم يقررول :آآالوالررد برراب مررن أبررواب
اهنررة كمررا

السُّررنًة .فررإعا أغلررق اانسررران بابررا مررن أبرررواب

اهنة ،فقد أغلق بابا من أبواب رمحة اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى ،وال
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يدر اانسان من أ أبرواب اهنرة يُفرت لرهن! ةرد ال يكرون مرن
أررل ااحسرران

الصرالة ،ةررد ال يكرون مررن أررل ااحسرران

الصيام ،ال يكرون مرن أررل اه ران ،مرن أررل الرل وااحسران؛
وايا اسرتكقيوا مرن فرت األبرواب ،ةرد ي رن اانسران أن تعردن
األبواب ،ما احلاتة أن يدخل اانسان من برابٍ واحردن رريا مرن
رمحررة اهلل ب ر  ،إعا أِغلررق ررريا البرراب أنخل ر مررن برراب إحسرران
آخررري ،فمر رن النررراس مرررن يكرررون مقصررريا وتُغلرررق عليررره عير ر
األبرواب ،ولكررن يُفررت لرره برراب الررل ،مررن النرراس مررن تُغلررق عليرره
عي األبواب لكن اهلل ع وتل يفرت لره براب الصريام والبقيرة
مغلقررة عليرره .أو يتر احا النرراس علررى برراب ،وجتررد أن ليمًررة أبررواب
أخرريى ترردخل من ررا أعيررب ،وارريا اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى يرريحا
عبده بتعردن أبرواب رمحتره ،فاسرتكقيوا مرن فرت تلر األبرواب
وابتعرردوا عررن أسررباب غضرربه ،أسررأل اهلل ع ر وتررل ل ر ولكررا
التوفيق ،واهلل أعلا.
 آافقدم  :األستاع /يوسف اااتي :
هيررك يي اهلل لفضرريلة اليرري عبرردالع ي الاَّييف ر  ،وهيرركيي
اهلل لألسررتاع الررردكتور عبرردالع ي العُمررري والسررالم علررريكا
ورمحة اهلل وبيكاته.

344

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 كلمة ختامية :الدكتور /عبدالعزيز العُمري:
وعليكا السالم ورمحة اهلل وبيكاته ،هركي اهلل لفضريلة
اليرري وةررد عكينررا بأولويررة التوحيررد وأنرره ةيررل ليسررول اهلل :
ورررو أعلررا ا لررق بالتوحيررد :ﭽﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑﭼ [ مررررد ،]1٩ :ترررريننيف
ﮘﮙﭼ [النمل ،]6٠ :مخس مياف

سررررورة النمررررل ﭽ ﮖ ﮗ

تل السورة ،ولريل ةضرية

التوحيررد ال أنصررا في ررا للحلرررول :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [النسات ،]4٨ :وكلمرة التوحيرد رر

الرر جتمرر افسررلم  ،تعلنررا اهلل وإيرراكا مررن أرررل التوحيررد
وأنخلنا وإياكا بكلمة ال إله إال اهلل تنة رب العاف ورمحته.
احلقيقة كا سعدف ببعا ما وصلي من رساإلل! ،من را
عردن كربه مرن أم اتنرا كر ًن يسرتمعن اريه اماضرية ويرردعون
سيُر افيث بعض ا ،بل أحرد الر مالت ةرال أنرا
لليي ورنً على ُ
أتررابعكا م ر والرردت اآلن ور ر ترردعو لليرري ولكررا عيعررا،
نسأل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن ييرفي ا ويُعاف ي را .وكريل افاراف
بل اآلال

كافة القاراف يتابعون

اضية اليري رريه علرى

ااوات ،أسأل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن يُقبتنا وإياكا على احلق،
وأن يُينبنرا وإيرراه وإيرراكا عيعرا هرري أنفسررنا وهري ا لررق ،إنرره
ول عل والقانر عليه.
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ريا ،وأِعكّي بأن لليي موةر ولره ةنراة "صننر علمرا" .أهرار
اليرري إىل فترراواه فيمررا يتعلررق بررداعل وبغهرررا وةضررايا أخرريى
كرررقهة

علرر افوةرر لالسرررت انة والتفصررريل ،نفعنرررا اهلل مبرررا

عنررا وغفرري لنررا ولكررا الر الف ،إنرره ولر علر والقررانر عليرره،
كمررا أكررير اليرركي مررية أخرريى ألب ر عررانل الرري أنار ررريه
اهلسة ،وأنعو أن

ف اهلل اليي ويقينرا وإيراه هري أنفسرنا،

والسالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته.
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منوذج من التغطية الصحفية للندوة:

صحيفة البالن ،العدن  ،21589األربعات  11هعبان  1437رر
 18مايو 2016م
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ندوة
"تحديات تطوير االقتصاد والتنمية في ظل استمرارية ضعف
إيرادات النفط"

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
املهندس /برجس بن محود الربجس.
 من مواليد 1963/11/8م.
 يعمررل مستيررارا متفيغًررا

رراالف:

ااندسرررررة ،وأعمرررررال الرررررنفء والغررررراص
والب وكيماويرررراف ،واانارة وافاليررررة ،وافرررروارن البيرررريية،
والتسويق واالتصاالف وتقنية افعلوماف.
 رإلرررررريس

لررررررس إنارة مكتررررررب آتكنولوتيررررررا البيانرررررراف

لالستيررراراف

االتصررراالف وتقنيرررة افعلومررراف ومكترررب

* أةيمرررت مسرررات السررربت  17عرررانى اآلخررري 1437ررررر افوافرررق  26مرررارس
2016م ،ةررردم ا سرررعانة اف نررردس بررريتس برررن محرررون الرررلتس ،وأنارررررا
سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .
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آرنرررانك لالستيررراراف ااندسرررية ومكترررب آافييكبررراف
لالستياراف اانارية العليا .
 السيل األكان

:

 حاصل على بكالوريس رندسة ك يباإليرة وكمبيروتي مرنتامعرررة آلوي يانرررا الفاييرررت بالواليررراف افتحررردة األمييكيرررة
سنة آ1991م .
 -حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررري

اانارة واالةتصرررران مررررن

تامعة "نارمتوا  "Dartmouthبالوالياف افتحدة األمييكية
سنة آ2005م .
 حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررريتامعرررررة

"برررررن سرررررتيت State

اانارة واالةتصرررران مررررن
 "Pennبالواليررررراف افتحررررردة

األمييكية سنة آ2006م .
 ا لة العملية:
 عمل بييكة أرامكو السرعونية مرن سرنة آ1981م وحترى2010م

ةااعات ا افةتلفة ،وعل تردرتا كم نردس،

ومرررن لرررا مياكر ر إناريرررة ،وانت رررات كمستيرررار

اررريء

و ليرررررل هرررررامل :التحليرررررل االةتصررررران  ،واسررر ر اتييياف
اليرررريكة ،وا اررررء افاليررررة والسررررنوية واالسرر ر اتييية،
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وخاء أردا اليريكة ،وخارء رؤى اليريكة وخارء
مسرراندة أعمررال الررنفء والغرراص واحلفرري واكتيررا الررنفء
والغرررراص والتسررررويق ،وخاررررء افرررروارن البيرررريية والترررردريب
والتارررويي والتو يرررف ،وخارررء تارررويي بررريامو الدارسررراف
العليررررا والبحرررروا وخاررررء ااسرررركان واليعايررررة الصررررحية
وخاء االتصاالف وتقنية افعلوماف.
ررال الررتحكا

 -خررلة لويلررة

واكتيافه والتحكا

معامررل الررنفء والغرراص
اكراة

إنتاتية افعامرل وبريامو

آبار النفء والغاص.
 خلة لويلة -خرررلة لويلررررة

إعدان وتاويي وتنفيي مياري النفء والغاص.
نراسرررراف األعمرررال افيررر كة

الرنفء والتكييرري

معامررررل

السررعونية و ا ررار مر اليرريكاف

األتنبية.
 الدوراف التدريبية آاانارية :
. 1

خلق القيمة من خالل االس اتييية العافية

Creating Value through Global Strategy

. 2

التةايء والتنفيي االس اتيي

Strategic Planning and Execution
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تاويي خاء العمل

. 3

Business Plan Development

بينامو القيانة افتقدمة

. 4

Advanced Leadership Program

مؤهياف األنات اليإليسية

. 5

(KPIs) Key Performance Indicator

تاويي اس اتييياف التسويق

. 6

Marketing Strategies Development

تاويي ا اابة واالقات

. 7

Development of Speeches and Presentation

تاويي م ارة فييق العمل

. ٨

Development of Teamwork Skills

القيانة اانارية الفعالة

. ٩

Effective Leadership

التفكه التحليل

. 1٠

Analytical Thinking

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

. 11

إنارة احلوار الصعب

Difficult Conversation

. 12

التفاوث افتقدم

Advanced Negotiation

. 13

ديد اليةصية افناسبة لكل و يفة

))MBTI

. 14

إنارة افةالي

Risk Management

. 15

ا اع القياراف وحلول افياكل

Decision Making and Problem Solving

. 16

إنارة الوةت

Time Management

. 17

إنارة التغيه

Change Management

353

354

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا رسرول
اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله:
ضيفنا الكييا األستاع اف ندس بيتس بن محون الرلتس،
حضررورنا الكرريام ،حيًراكا اهلل

ررريه الليلررة افباركررة ،و

ررريا افوضررو االةتصرران الرري ي ررا اهمي ر  .موضرروعنا كمررا
تعيفون " دياف تارويي ا الةتصران والتنميرة

رل اسرتميارية

ضعف إيياناف النفء".
و اضررررينا ارررريه الليلررررة رررررو اف نرررردس برررريتس بررررن محررررون
الرررلتس ،وررررو مستيرررار متفررريغ

رررال ااندسرررة ،وأعمرررال

الرررنفء والغررراص والب وكيماويررراف ،واانارة ،وافاليرررة ،وافررروارن
البيرريية ،والتسررويق ،وتقنيررة افعلومرراف .ولديرره عرردة مكاتررب
استيرررارية متةصصرررة ،من رررا آمكترررب تكنولوتيرررا البيانررراف
لالستياراف واالتصاالف وتقنيرة افعلومراف وآمكترب رنرانك
لالستيررراراف ااندسرررية وآمكترررب افييكبررراف لالستيررراراف
اانارية العليا .
وررررو حاصرررل علرررى البكرررالوريوس

رندسرررة الكمبيررروتي

واحلاسررب اآلل ر مررن آتامعررة لوي يانررا الفييرراف

University of
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الواليررراف افتحررردة األمييكرر ،

Louisiana At Lafayette

وكان مبتعقا من هيكة أرامكو ،وحاصل أيضا على بينرامو
تنفيررري

اانارة واالةتصررران مرررن تامعرررة آنارمتررروا كررروليو
الواليراف افتحردة األمييكيرة ،وخرييو

Dartmouth College

اانارة واالةتصرران مررن آتامعررة بررن سررتيت

بينررامو تنفيرري

الواليررراف افتحررردة األمييكيرررة ،وكرررل رررريا

Penn State

ابتعاا من هيكة أرامكو.
عمل اف ندس بيتس

هيكة أرامكو من آسرنة 1981م

إىل سررنة 2010م أ ةيابررة لاللر سررنة ،ف ررو خرربه
اليررررريكة

ةااعات رررررا ااندسرررررية وااناريرررررة والتةايايرررررة

واالةتصررانية واالستيرررارية وافاليرررة وكررريا
رؤى خاصة

أعمررال

التةاررريء ،ولررره

أعمال الرنفء واكتيرافه وتسرويقه ،إضراف ًة إىل

افوارن البييية.
ولديرره مررا ي يررد علررى سرربعة عيررية نورة إناريررة واس ر اتييية
وتاوييية ،وأختصري ا رال ،وال أريرد أن أعكري رريه الردوراف
لتعرردنرا ،وررر

تامعرراف آرارفررارن

University

،Harvard

ونييمتوند  ،TU Dortmund Universityولنردن بير نس سركول
Business School

 ،Londonوبنسررلفانيا سررتاف

Pennsylvania
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University

 ،Stateوترررور واهرررنان

University

مناقة واهنان وغهرا من اهامعاف.

فضيفنا الكييا رو خربه
كاتررب
وخصوصررا

George Washington

رريا افوضرو  ،إضراف ًة إىل أنره

رراالف ولنيررة واةتصررانية ،ولرره مقرراالف مسررتمية
تييرردة الررولن .كمررا أنرره ناهررء أيضررا

لقافرررة احلاسرررب والتواصرررل االتتمررراع وخصوصرررا
 ، twitterوآالفيس بوك

Face book

ررال
آتررروي

وغهه.

احلقيقة ال أريد أن آخي الوةت عن

اضينا الكييا؛ أريرد

أن أِعكِّ ريي أن ررريا اللقررات يُنقررل علررى اارروات مباهررية عررل موة ر
منتررررردى العُمررررري

آhttp://www.omaryforum.com

مواةر أخرريى ،ورر موترونة لرردى ااخرروة

إضررررراف ًة إىل

اانارة ،وكرريل

على افوة موترونة الريوابء افتةصصرة للنقرل الصروت فقرء،
وكيل للنقل افيإل والصوت

وةت واحد.

وا حوا ل إخوت ةبل أن أتيك احلردي لضريفنا الكرييا
بتم يد بسيء.
حنن ندرك إخوت الكيام حرال بالننرا ونول ا لريو عمومرا
ةبل ريه النعمة ال أنعا اهلل علينا ب را ،وأخري لنرا مرن كنروص
األرث ريا النفء الي غيًري حالنرا ،وكلنرا نعري حرال أباتنرا
ومررا عنرردنا مررن لرريواف أو حاتررة ةبررل الررنفء ومررا ترريى .اانتررا
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بفضررل اهلل تعرراىل كرربه ،أسررعار الررنفء سررلبية وإجيابيررة يوميررة
حل ررة بلح ررة ،نرردرك مررا م ر ًي بنررا مررن أعرروام سررابقة ،ونرردرك
احلالة الواةعة اآلن.
رنررراك توةعررراف ورنررراك

لررريالف ،ورنررراك واةر ر

رررال

الرررنفء :أسرررعاره ،ارتفاعررره ،ا فاضررره ،حيرررا الالرررب عليررره،
افِصدرون ،افست لكون ،احليوب ال عاهت ا مناقتنا والر
كرران مررن بواعق ررا ومررن أسررباب ا بالدرتررة األوىل مررا في ررا مررن
لرريواف نفايررة .ارتف ر الررنفء كمررا نعرري حتررى وصررل

يولي رو

عام 2008م إىل آ.)147.27$
أصماف! ومتغهاف ،أصب افوالن العان البسيء من خالل
وسرراإلل االتصررال يردرك رمبررا :تغيُّرري أسررعار الررنفء سرراعة بسرراعة
مررن هرريق األرث إىل غيب ررا ،ح رري الررنفء ،سررال الررنفء ،مررا
ييتبء بره مرن أحرداا وتلفرة عاهر ا تيلنرا وتيرل أباإلنرا ورمبرا
بعا من سبقنا

أحداا وتلفة .ال أريد أن أستبق

اضرينا

الرري كمررا عكرريف وكمررا ترريون عنرروان اماضررية ".رردياف
تاررويي اال ةتصرران والتنميررة
النفء"

ررل اسررتميارية ضررعف إيررياناف
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إضافةً إىل أن مناقتنرا وبالننرا وبرالن ا لريو عمومرا عاهرت
تنميررة كرران افِغر

اليإليسر اررا رررو الررب ول وعاإلررداف الررب ول
اضينا الكييا.

ايه افناقة ،ريا ما سيايحه علينا
 احملاضرة:

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل والصالة والسالم علرى
رسررول اهلل ،أسررعد اهلل مسرراتكا بكررل خرره

ررريا اهمرر

الايررررب .نتحرررردا بيررررنكا اليرررروم إن هررررات اهلل عررررن التحرررردياف
االةتصانية ال توات ا افملكة
ال هر ر أن افملكرررة ح يرررت

السنت األخهت .
ا مرررس سرررنواف مرررا ةبرررل

السنت  ،بأسعار نفء ميتفعرة ،وكميرا كربهة
حي إن حيا نخل اايياناف النفاية

الصرانراف.

األعروام مرا بر آسرنة

2014م برراليتو إىل آسررنة 2010م كرران تييليونيررا ،تررياو
ما ب تييليون وتييليون ورب ريال.
ال هر أن ررريا كرران نخرالً كرربها ترردا ،وعنرردما ا فررا
الرررنفء

السررررنت األخهتررر مبنتصررررف آ2014م و2015م

كان التأله كربه تردا .ينخْر ُل الرنفء العرام افاضر كران أةرل
مرررن نصرررف تييليرررون بقليرررل ،أ أن رنررراك ا فررراث بيررركل
ملحو بأكقي من آ 50%أو أكقي من نصف تييليون ريال.
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اآلن
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السرررنة آ2016م األسرررعار أةرررل مرررن العرررام افاضرر ،

حي ر ن لررت إىل القاللينرراف وتياتعررت إىل األربعينرراف اآلن ،مررا
ب القالل واألربع  .أيضرا سريكون رنراك ضرغء علرى نخرل
اايررررياناف ،حيرر ر إن اايررررياناف النفايررررة افتوةعررررة رمبررررا إعا
اسرررتميف األسرررعار كمرررا ررر سرررتكون مرررا برر آلالمثاإلرررة إىل
أربعماإلة مليار ريال .
ال كن تعويا النفء.
الررنفء ربررة م رن رب العرراف  ،ا لت ررد

احلصررول عليرره؛

أتينا بييكاف أتنبية وحفيف النفء .التكلفة كانت بسرياة
تدا وال صالت بسياة .وافبيعاف كانت وهلل احلمد عاليرة .لريس
رناك أ

ون كبه للحصول على النفء ،ر مير ة متير ف

ب ا افملكة ،وريه ربة من رب العاف .
حتى

مكامن النفء لسنا مقل الدول األخريى ،لسرنا مقرل

ثي اليمال ،ولسنا مقل الوالياف افتحدة ،ولسرنا مقرل أوروبرا،
وال حترررى مرررن نول اهررروار .الرررنفء السرررعون يُعترررل مرررن أسر ر ل
وأفضل أنوا النفء .رمبا رنراك نول ةليلرة لردي ا أنروا أفضرل،
ولكررررن األفضررررل ترررردا لرررريس األفضررررل
افالوب

السرررروق ،حيرر ر إن

السروق تقييبرا مرا فروق افتوسرء ،والري ررو تقييبرا

ةييب من النفء السعون .
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التعررويا صررعب ترردا ،ال كررن تعررويا افبلررغ رررر آ500
مليررار ريررال رررر كرردخل للدولررة .مسررتحيل ترردا تعويضر ا مررن غرره
النفء .كتبتُ مقاالً ةبل أسبوع أو لاللة أسرابي بأنره :لكر
صررل علررى أربرررا برررآ 500مليررار جيرررب أن تبيرر سررل بررررآ5
تييليررون ريررال أ أن األربررا  %10وررريا كرربه ترردا أن تكررون
األربا  %10وتفاإلليرة؛ لكرن لرنف ث رريا االفر اث ،ولكر
تبي ر مبيعرراف برررآ 5تييليررون ريررال ،فررال توتررد ةرروة هررياإلية
ناخرررل البلرررد اررريه السرررل  ،إعن سرررتكون صرررانراف للةرررار ،
ولك ر تكررون صررانرات للة رار آ 5تييليررون ريررال فررإن ررريا
افبلررررغ قررررل

مررررو صررررانراف اليابرررران وصررررانراف كوريرررررا

اهنوبية! ،أ أنه مستحيل.
ولكن علينا العمل باس اتييياف وتلفة لتعرويا تر ت مرن
افبلرغ ولتحسر األنات .ولقررد تارريق بينررامو التحررول الررولي إىل
كررقه مررن ررريه التحرروالف ،ولكررن يفتقررد إىل البنيررة األساسررية
للعمل .مستقبل النفء

األيرام واألهر ي القليلرة القانمرة يسر ل

مينه ،لن يكون ميتف تدا ،وإن ارتف لن يكون مامران،
ومستقبل الرنفء علرى افردى البعيرد تردا أيضرا سريكون رنراك
دياف كبهة ،سيكون رناك بداإلل.
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حير ر إن الدراسررراف ألبترررت أنررره

عرررام آ2040م أ بعرررد

مخررس وعيرريين سررنة سرريكون عرردن السررياراف رررر ور ر العميررل
األكرل للرنفء ررر

مرالً مبرا في را مرن بنر ين ونير ل أكقري مررن

ضررعف مررا ررر عليرره اليرروم ،أ ستصررل إىل آمليررار وسرربعماإلة
مليون سيارة !.
ررريا العرردن سرريكون تقييبررا نصررفه رررر أ النصررف ال اإلررد رررر
معتمررردا علرررى البرررداإلل ،كرررر :الك يبرررات والااةر رة اليمسرررية.
والك يبات ليس بالضيورة تعتمد على النفء كمرا ررو معمرول
بررره

افملكرررة .برررل إن نول العررراا ال تعتمرررد علرررى الرررنفء

الك يبررات .ولكررن بن ررية خاصررة ويصررعب تفصرريل ا رنررا ،أنررا
أعتقد أن السرعونية سرتكون

علر الوةرت مرن أفضرل الردول

البقات ،وعل

حال ما إعا اسرتميف ولرورف

ال ستنافس

من تكنولوتيات ا ،ستبقى من الدول افسياية.
رناك نول أضعف بكرقه

الرنفء ،ولكرن ال يترب اآلن،

ألن الكرررل يبيررر والالرررب عرررالٍ ،فررراختلء القرررو بالضرررعيف.
والسعونية لدي ا م ايا كبهة

ريا ا ال.

فررإعا ن ينررا إىل الفر ة القييبررة القانمررة وعلررى افرردى البعيررد،
يس ل

م النفء .ولكن على افدى افتوسء يصعب ،فرنحن

ال نعلررا كررا أسررعار الررنفء بعررد لررالا سررنواف أو أربر سررنوافن.
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وإعا كانررت بسرربع أو مثرران نوالر أو ماررة نوالر فلررن تكررون
أيضا مامانة .فنحن رأينا النفء واعتدنا عليه بأكقي مرن ماإلرة
نوالر فدة مخس سنواف ،ومن لاً ربء إىل الرقالل نوالر؛ فلرن
يكون مامان ولن تعتمرد عليره الدولرة ،ولرن يعتمرد عليره رترل
األعمرال ،ولررن يعتمرد عليرره أ ةارا  ،مررا ا ييتفر ويسررتمي
االرتفا  .ريا بالنسبة للنفء.
لبعررررا األسررررباب الرر ر تعلررررت أسررررعار الررررنفء ت رررربء ررر ر
التكنولوتيررا .لقررد لِرروريف التكنولوتيررا
باييقررررة مكَّنررررت مررررن احلفرررري األفقرر ر

الواليرراف افتحرردة
الررررنفء الصررررةي

والتكسررره اايررردروليك ؛ ورررريا تعرررل مرررن الرررنفء سررر الً،
وأصب اسرتةيا الرنفء الصرةي الري ررو أكقري مرن الرنفء
ال حترى
التقليد ررر مقرل الرنفء افوترون عنردنا ررر سر ً

افنرالق

الصعبة وعل م تاويي التكنولوتيا ،لبعا رناك أنوا أخيى
كندا ،ولكن األكقي رو النفء الصةي .
الكررقه اعتمررد علررى أن ينت رري لعررل األسررعار ت رربء والررنفء
الصرررةي جررري  ،ورر ر ليسرررت كررريل  ،ال كرررن لن ييرررة
افررؤامية رررر أنررا ًيت ررا افررؤامية اليررييفة ور ر التنررافس مررا ب ر
التيرررار ررررر التفررروق علرررى التكنولوتيرررا .اهماعرررة لررروروا مرررن
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التكنولوتيرررا بيرررركل كرررربه ،وعملررروا

افعامررررل لسررررنواف

واستااعوا أن ياوروا التكنولوتيا لتس ل علي ا اف مة.
لبعا النفء السعون أو النفء افصردًر لريس لديره األفضرلية
البي ؛ فعندما تُصدًر نول األوب  ،ف

تن ي أوالً إىل الالرب

العرراف  ،لررا العرريث مررن الرردول غرره األوب ر  .فالالررب العرراف
يكررون مررقالً آ 90مليررون بيميررل يوميررا ،ونول غرره األوبر مررن
خار األوب ستؤمن مقالً آ 60مليون .إعن البراة ررو الررآ30
مليون بيميل ،فتؤمن نول األوب آ 29.5إىل  30مليون بيميرل
تتأرت ما بر االلرن لكر تبقر األسرعار ميتفعرة ،ومترى مرا
صان العيث ا فضت األسعار.
ولكررن اآلن انقلبررت افعانلررة فأصررب وضر الررنفء الصررةي
أمييكررا رررر وأمييكررا ر ر افسررت ل األكررل تقييبررا آ25%
مررن االسررت الك العرراف

أمييكررا رررر؛ فأصررب لك ر تسررتعيد

نول األوب ر مي ر ة الررتحكا
علي ررا أن

األسررعار كمررا كانررت سررابقًا،

فررا تقييبررا آ 4مليررون بيميررل لكر تسررتعيده إىل

آ $100؛ ولكرررن اسرررتعانته إىل الررررآ 100$يسررراعد افنررررافس
اآلخي ،حي سيتا تاويي آخي للتكنولوتيا!.
فافوضو أصب صعب تدا وال كن عالته بنفس الاريق
القد ة ،البرد مرن تاروييه ،ورريا موضرو آخري ررر وكتبنرا فيره
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مقرراالف رررر تاررويي الررنفء وتاررويي األسررواق موضررو آخرري .فمررن
ضرررمن األهررريات ال أسرررتاي أن أ يرررل أن نكرررون أكرررل نولرررة
نيويررورك ،و لنرردن ،و

مصرردرة للررنفء ،والررنفء يُتررداول

لوكيررو ،و نبرر  ،و عُمرران ،وعيرر نول العرراا ،الررنفء
يبا ويُي ى يوميا ،أمرا نفانرا ال يُترداول وال يُبرا وال يُير ى!!.
لرررريا ف نرررراك اسرر ر اتييياف كررررقهة جيررررب أن تعتمرررردرا مررررقالً
السياساف النفاية

افملكة لكر تسرتعيد مكانت را ،رريا

على الصعيد النفا .
أما علرى األعمرال األخريى ،فافملكرة تواتره عردة
التحد األول واألكل رو :نخل ا

ردياف:

ينة ،والتحد القان رو:

الباالررة؛ وال كررن أن تع ر ل االلررن عررن بعررا؛ فمتررى كرران
رنرراك نخرررل للة ينرررة وعوهررت الباالرررة؛ فسرررينتعل االةتصررران
وستكقي األعمال وستتاور األعمال بيكل كبه.
عوامررل النيررا أو العوامررل األساسررية لالصنرررار
كررقهة ،وأنررا

صررت أرررا سررتة عوامررل

ررريا ا ررال .العامررل

األول ررررو التةاررريء؛ ال كرررن أن يرررتا عمرررل نون
وحنررررن مررر األسررررف اليررررديد

االةتصرران
اررريء،

السررررنواف افاضررررية ا نعتمررررد

التةايء ،وكان لدينا خارء ليسرت ةويرة وأيضرا ا تُتبر  .لرو
رتعنررا إىل ةبررل سررتة وأربع ر سررنة

ا اررة ا مسررية األوىل
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كان رناك باب كامل لتنوي مصرانر الردخل ،ا نعتمرد عليره
وا نن ي له وا نعاهه بالاييقة السليمة.
العامررل القرران رررو القضررات علررى الفسرران؛ مررا ا يُقررا علررى
الفسان لن تتاور افن ومة ،وافن ومرة رمبرا تارورف

الفر اف

ف
افاضررية ألنرره كرران رنرراك نخررل كرربه .لكررن عنرردما ضيرر ُع ي
الدخل ،انكيف تأله الفسان وبقوة .إضاف ًة إىل عوامرل أخريى
رردلنا عن ررا ،من ررا :تعرري الكفرراتاف؛ فم ر األسررف اليررديد
األعمال

الردول افتقدمرة والردول الناتحرة ،عنردما يرتا تغريه

اليإليس التنفيي أو يتا تغيه افرديي العرام أو يرتا تغريه الروصيي،
فالبد أن يؤتى بوصيي أفضل.
ف نررراك معرررايه ورنررراك أن مرررة لالختيرررار .رنرررا مر ر األسرررف
اليررديد حنررن تغيررب عنررا ررريه بررافية وال ليرردرا وال نعتمرردرا!.
فإعا ا يكن رناك اعتمان على الكوانر البييية القانرة على
صررناعة التغرريه ،والقررانرة علررى صررناعة القرريار ،والقررانرة علررى
التةايء ،فسنبقى

نفس افكران ،ورمبرا مر مضر الوةرت

سي نان الوض تدرورا.
العوامل القاللة األخرهة رر إنارة افيراري  .افملكرة كانرت
تعمررل علررى تنفيرري ميرراري برررآنصف تييليررون ريررال سررنويا؛ رمبررا
الربعا مرنكا لديرره خرلة

رريه األعمررال ،افقراول ال

صررل
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علرررى مسرررتحقاته! ،لغرررياف كررربهة

العقرررون! ،عير ر رررريه

العوامل!؛ ألننا نعمرل نون إنارة ميراري  .اعتمردنا علرى مكاترب
ملرر ا ضررعيفة ،و

رندسررية

ملرر ا تسررت د اليثيررة

فقء.
ا ناور من الكوانر البييية الولنيرة

رريا ا رال ،وا

ناررور مررن التكنولوتيررا افسررتةدمة؛ ولرريل كرران غاإلبررا عنررا
إنارة افيرررراري  .إنارة افيرررراري
ARAMCO

وآساب

SABIC

هرررريكاف مقررررل آأرامكررررو
والييكاف الكبهة كييكة

الك يبات ،أنت تستغيب عندما يكون رنراك تعقري! ،بينمرا
القاا احلكوم تستغيب عندما يكون رناك إلاص!.
العامل ةبل األخره ررو تارويي مياكر البحروا والدراسراف
والتاررويي ،وسررنتحدا عنرره بعررد ةليررل .أمررا العامررل األخرره ف ررو
تارررويي الكررروانر البيررريية .إن اليرررةص يكررران ال يُصررردق أن
نوراف اف رراراف اليةصررية

إنارة األعمررال و افاليررة

نول

مقررل :نولررة البحرريين ،ونولررة الكويررت ،ونولررة اامرراراف ،تل ر
الدول توفي بيامو متقدمة وأفضل بكقه مرن الرلامو افوترونة
اليياث وتدة والدمام وا ل.
م األسف اليديد ،رمبا الربعا مرنكا لديره خرلة
ا ال ،عندما

صل أحد افو ف على نورة

رريا

افالية ،أو
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إنارة التغرريه ،أو صرررناعة القررريار ،أو التةاررريء االسرر اتيي ؛
فالبد أن يسافي إىل نب أو إىل الكويت ليحصل علرى الردورة،
ريا لبعا غه مرن يسرافيون إىل أوروبرا والواليراف افتحردة ونول
أخيى.
بدون الستة عوامل األساسرية تلر ررر وأنرا كتبرت في را مقرا ًال
كامالً رر ور ليسرت

ردنة ،ورمبرا رنراك عوامرل غابرت عري

نفرررس اللح رررة ،ولكرررن تقييبرررا
األساسرررية للنيرررا .

ملرررة رررريه رر ر العوامرررل

أرامكرررو أتررروا بنرررا إىل أرث آفضرررات ،

وةالوا بعد سنت نبغ يكون رنا أكل معمل غراص
وبعد سنت مت بنات أكل معمل غاص

العراا،

العاا برإنارة متكاملرة

من إنارة افياري !.
جترررد لررردينا مياكرر صرررحية متعقرررية! وجترررد لررردينا مررردارس
متعقرررية! افقررراول ييرررتك ! وافررروالن ييرررتك ! واحلكومرررة
تيتك ! واهمي ييرتك !؛ ألن رنراك نور غاإلرب وررو الردور
األساس .
بالنسبة للباالة ،الباالة عميقة تردا وعالت را صرعب تردا.
م ر األسررف اليررديد عنرردما برردأنا ةبررل مخررس سررنواف تفاتأنررا
وكأننا اسرتيق نا يومرا مرن األيرام ورأينرا وترون باالرة!؛ فبردأنا
نيمررر الباالررررة

حضررررن القاررررا ا رررراص ،ونقررررول لرررره حُرررلً
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افيرركلة .فبرردأنا كيررل بوض ر برريامو رررر أنررا عنررد مقررال غرردا
يته عاف النااة  :نااةاف آ 1ونااةراف آ 2ررر ليفر نِسيربُ
السرررعونة

أعمرررال رر ر باألسررراس غررره منتيرررة ،كاألعمرررال

ا دمية واانياإلية وأعمال التي إلة ،أساسرا األعمرال ال تُنرتو،
ان رري إىل افملكررة مرراعا تنررتو غرره الررنفءن! ال تنررتو هررياا غرره
النفء .لبعرا نسرتبعد الب وكيماويراف ألن رريا موضرو آخري،
ورررررو موضررررو أيضررررا غرررراما ترررردا .ولكررررن لرررريس لرررردينا أ
ويتاف أخيى غه النفء.
ولررريل جترررد

افملكرررة بررردأنا نعتمرررد أبناتنرررا وبناتنرررا

اسرررتبدال الو ررراإلف

افاررراعا،

افررروالف،

اليررريكاف.

لكررن ا يكررن رنرراك تررواصن ،مبعنررى أننررا نسررتبدل

اسررب

مبحاسب سعون بنفس الكفاتاف لكن راتبه سريكون لاللرة
أضرررعا راترررب اماسرررب السرررابق ،وبالترررال سرررينعكس علرررى
افنررتو الن رراإل والسررل الن اإليررة .نول العرراا نعررا تعمررل ،ولكررن
لرردي ا أعمررال أخرريى ،لرردي ا إلرراصاف لرردي ا منتيرراف ،ولرريل
جتد تواصن

األعمال.

بررردأنا نُسيررعْون ،فكينرررا
االتصرراالف؛ اآلن برردأنا

افةررراب  ،فكينرررا

هررريكاف

العمررل علررى إغررالق امررالف السرراعة

التاسعة ،لك ييغب العواإلل

عمرل بنرات ا

افروالف والر
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السررراعة القانيرررة عيررري ورررريا لررريس ميررري  .ومت عمرررل

تغلرررق

إحصاإلية اتض من خالاا أن الكرقه ال ييغبروا

رريا العمرل

ألن أرل ا ال يسمحون ان أن يكونروا خرار البيرت إىل السراعة
احلانية عيي أو الساعة القانية عيي ،وم افواصالف لرن تصرل
إال

منتصرررف الليرررل؛ لررريل أتررروا برررإغالق امرررالف السررراعة

التاسررعة

ررت إلررار من ومررة تنمويررة اتتماعيررة ،فأوروبررا تغلررق

امالف الساعة السانسة مسات وركيا.
مؤخيا

عنرا عرن آسرعونة صريانة اهرواالف ولريس صرناعة

اهررررواالف مررر األسررررف اليررررديد! .عيررر ررررريه األعمررررال رررر
مكملة ،مرا نفعلره اآلن ررو أننرا نلرف ونردور

نفرس افكران،

إن رريه األعمرال سرتكون كافيررة ألعردان ةليلرة تردا؛ ال يوتررد
ليررل تفصرريل ارريه األعمررال؛ إن سررعونة اهررواالف يت يغنًررى برره
كتًاب و يت يغنًرى بره الكرقه مرن اهم رور و يت يغنًرى بره
الكقه من ال ِ
الكقه من القااعاف احلكوميرة ،وررو سيُسيرعْون آ20.000
وضُةا ريا اليةا والي رو مواليد عييين يوم فقء!.
إن الباالة احلقيقيرة كربهة تردا .حنرن مالروب منرا اآلن أن
نوفي آ 1000و يفة يوميرا بردون انقارا  ،أ أننرا

رلون أن

نرربي هرريكة مقررل سرراب كررل ه ر ي لك ر نرروفي آ30.000
و يفة ،أو مقل هريكة الك يبرات آ 30.000و يفرة ،أو مقرل
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هيكة االتصراالف آ 17.000و يفرة وا ردماف افسراندة ارا
مرررن القارررا ا ررراص تقييبرررا آ 22.000و يفرررة ،ال جيرررب أن
نتعامل م األرةام بل جيب أن نتعامل م األعمال.
نسررم بكررالم كررقه عررن أننررا سررنوفي آ 500.000و يفررة
ةييبرررا

القارررا البحررري ! .واهلل ال أعلرررا مررراعا لررردينا ومررراعا

كررررن أن نعملرررره

القاررررا البحرررري ن! .لررررن يكررررون رنرررراك

صررناعاف ألنرره ال يوتررد لرردينا مياكرر ثرروا وتاررويي لكرر
ي من ا الصناعاف .فرنحن نولرة لريس لردي ا عمالرة رخيصرة،
وبالترررال جيرررب أن تكرررون منتيرررة إن ا يكرررن لررردي عمالرررة
رخيصة.
فرردول مقررل تايالنررد ،والفلررب  ،وافكسرري  ،لرردي ا عمالررة
رخيصرررة ،فيررريربون للررردول األوروبيرررة ويقولرررون ارررا أعارررون
صررررناعتكا وفكرررريكا وأنررررا أِصررررن

بلررررد حيررر األرث

رخيصرة وتكلفررة العمالررة رخيصررة ،فيررتا التصررني

 :الصر ،

واانررد ،و فيتنررام ،و افكسرري  ،وغهرررا مررن ررريه الرردول.
بينمررا

السررعونية ال تسررتاي  ،ألن راتررب الرررآ 4.000ريررال أ

 )$1.000ررررو راترررب هةصرر أو لاللرررة أهرررةاص
الصر واانررد للرريين يعملررون

نول مقرررل

الصررناعاف ،ألن العمررل أساسررا

فقء ما رو إال جتمي وتيكيب.
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ولكررررن إعا أخررررينا مقرررراالً مررررن أفانيررررا أو أمييكررررا ،حيرر ر
هرررريكاف مقررررل :آفررررولكس واتررررن
Boeing

واحرردة

Volkswagen

 ،جتد أنه يعمرل لردي ا آ 20000هرةص

وآبرررروينو
هريكة

ةسررا ااندسررة ومياك ر البحرروا والتاررويي!؛ رررؤالت

الرآ 20000هةص يُييدون أعمال تصاميا ،لك تُنفَّي ريه
التصميا رر ور عالية التقنيراف مقرل الاراإلياف ومقرل السرياراف
األفانية رر ف

حاتة إىل نصف مليون يد عاملة لتنفِّيرا!.

فبالتررال الرررآ 20000هررةص رررا الرريين ييررغلون النصررف
مليررون ،والنصرررف مليرررون ال تررريب اليررريكاف مرررن ا ،بالكررران
التكلفرة والياتررب يُغاَّيررا مررن افير
األخه أو يي

الرري يير

السرريارة

الااإلية .ف يا القسا ليس ميب وافروان ليسرت

ميثررة ،وأت ر ة آاليوبرراتكس

Robotex

الر تيكررب ليسررت

ميثة ،إ ا افيب فقء رو التصميا.
ولررريل إمرررا أن تكرررون نولرررة منتيرررة برررالفكي واالسرررتقمار
باانسان ،أو تكون نولرة عاف عمالرة رخيصرة فتكتفر بريل .
ريا ،مر العلرا أن نوالً مقرل الصر ومقرل كوريرا بردأف تتحرول
اآلن من نول عاف عمالة رخيصة رر والصال لدي ا عمالة رخيصة ررر
إىل مياك البحوا والتاويي!.
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وإنه من افرؤا تردا أن جترد ررر والكرقه مرنكا هرارد علر
ةبل لالل سنة أو مخس ولالل سنة رر العامرل الكرور
حُفرر ريي االتصرررراالف

فري

هرررروار افملكررررة ،وكررررانوا يبنررررون لنررررا

افسررراكن :مسررراكن احلررريس الرررولي ،وإسررركان الررردمام،
وإسرركان ترردة ،لررد اآلن أن ررا رررا مررن ص ر ًن أعلررى تقنيرراف
التكنولوتيرررا

حفررراراف األرث الرر

فررري

رررت الييررراث!

ررريه مررن الصررناعة الكوريررة مررن هرريكة سامسررونو؛ فالرردول
تتاررور .كوريررا اآلن تر احا نول العرراا! ورر الر ةبررل مخررس
وأربع سنة كانت رر كوريا رر تتلقى ااعاناف النقديرة السرنوية
من الفلب ! ،الفلب كانت تردعا كوريرا! ،اآلن كوريرا رمبرا
تسررتاي نعررا الفلررب وتايالنررد وررريه الرردول الكرربهة .أيضررا
تايالند نفس الي ت تاورف كقها ،فقبل لالل سنة كانت ررر
تايالند رر نولة فقهة لا تاورف.
اآلن ماعا علينا أن نعمل من حلولن .ما نعمله رو

ين حلرول

بسررياة ترردا ،وإن اتت رردنا سررنيت د بإحضررار هرريكاف تُصررن
السياراف وال ترأت بالتكنولوتيرا ا اصرة ب را مع را ،حير
سرررتكون األربرررا فقرررء مرررن تلرر التكنولوتيرررا ،أمرررا العمالرررة
وال كيب وافوان فلن تكون ميثة؛ رريا فقرء ربر التراتي!،
فكيف سيكون رب الدولرةن! ،فالدولرة ليسرت ضرييبية تأخري
ضرياإلب علرى الياتررب واألربرا  ،سريكون للدولررة فقرء ضررياإلب
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القيمرررة افضرررافة والرر ررر فقرررء آ 5%مرررن اليواترررب ،عنررردما
تي

سلعة تدف علي ا آ 5%أو آ. 2.5%
فبالتررال التةارريء لرردينا ال يعمررل مبن ييررة سررليمة؛ فتيررد

نفررس األعمررال ونفررس الفكرري موتررون ،ولرريس لرردينا معلومرراف
حقيقيررة وال نراسرراف تفصرريلية وال
أرةام ال تعي الكقه ،أرةام

اليررل ،عير مررا جتررده رررو

دم األتنرداف الر سريُعمل مرن

أتل ا ،نيف سعي الغراص ،إعا رفعرت سرعي الغراص ،فرإن هريكاف
اهبيل كل ا ستغلق.
العررام افاضر

2015م وصررل الرردعا ليرريكاف اهبيررل رررر

هرررريكاف الب وكيماويرررراف رررررر إىل آ 32مليررررار بينمررررا صررررا
األربا آ 25مليار! ،يعي خسارة! .وأعتقرد اآلن أن را بردأوا
رف ر نصررف الرردعا ،ولكررن ررريا سرريبعد اليرريكاف ،وكررل
التكنولوتيرررا الرر لررردينا عرررن لييرررق هررريكاف أتنبيرررة ،فرررال
يوتد لدينا أ تكنولوتيا ولنية
ولرريل فررإن الدولررة برردأف
س األنات ،وريا

أعمال الب وكيماوياف.

ا ارروة األوىل اآلن ،أال ور ر

حد عاته يعتل إلاص تيد؛ فإن

سر

األنات و س لييقرة األعمرال وبينرامو التحرول الرولي ،رريا
كله ممتاص ،ولكن حنن كمن يعمل على عملية التيميرل ةبرل
افوف بقليل؛ إن الدولرة رمبرا تسرتاي االةر اث لسرنة أو سرنت
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أو لالا أو أرب أو مخس .بل وتستاي السحب من االحتيالراف
النقديرررة الر ر

ا رررار  ،وتسرررتاي أن تعررران ررررر لررريس لررردي ا

ميكلة رر حااا كحال الكقه من الدول ال علي را ةريوث،
وال يوتد عيب

عل .

لكررن افيرركلة الكرربهة ر ر الباالررة ،وال ر ر ر
لكقه من افياكل

مررل

ديردا .نااةراف آ 1ونااةراف آ 2أنرتو

لنررا االحتكررار وأنررتو لنررا التسرر وأنررتو لنررا السررعونة الورميررة
وكسررل اليررباب وكسررل البنرراف .وةررد يكررون مررنكا رتررال
أعمال آياقون :يقيعرون عليره البراب يوميرا يقولرون :آعنردكا
سعونةن ور مصرال يُسرتةدم ومعنراه :آأعمرل لردي  ،لكرن
ال أناوم ،تعايي  3000ريال وأنا

بي

.

ريه األعمال تُعترل مرن أررا األعمرال الر جيرب أن نعاه را.
اآلن عندما يكون لدينا عمالرة أتنبيرة ،فإننرا نن ري إلري ا علرى
أن كقيت ا أوتدف التس ! .وريا خاأ ،فإن األن مرة رر مرن
أوتررردف التسر ر  .إننرررا نررريى العمالرررة األتنبيرررة منت مرررة
أخررررررريى ،منت مرررررررة

نبرررررر مرررررررقالً ،نبرررررر لررررررردي ا تقييبرررررررا

آ 7.500.000كلر ا يعملررون
من ا الدولة.

نول

ررت أن مررة وينتيررون وتسررتفيد
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ولكررن حن رن مررن أةن ر أنفسررنا أن العمررل رررو إحررالل العمالررة
الوافرردة ،وررريا خاررأ ،ألنرره لررو عملنررا إحررالل كامررل واف ضررنا
بررنفس اانتاتيررة ،سررتبقى افيرركلة األساسررية ر ر أننررا ال ننررتو
أساسا من العمالة الوافردة

البلرد ،حير إن را عمالرة خدميرة.

العررام افاضرر نخرررل علررى البلررد مرررن ا ررار آ 90%مررن ا مرررن
النفء أةل من آنصف تييليون  ،وخي من البلد آتييليون !.
إعن ميرركلتنا ليسررت
آ 160مليار ميكلتنا

رواتررب العمالررة وال ر ال تصررل إىل
الر آ 650مليار ،الوارناف :نستورن

السررياراف ونسررتورن الارراإلياف والقالترراف وافكيفرراف ،حي ر
إنر جتررد

من لر مكيررف كرور وسرريارة أفانيرة وتليف يررون

يابان  ،عي الدول موتونة عندك

البيت نون استقنات!.

ولكررن اعرررب أل ٍ مررن ررريا الرردول ،فلررن جتررد غرره الررنفء
السرررعون ! .الرررنفء

عير ر نول العررراا نون اسرررتقنات

مير ر

أعماله حتى بالب وكيماوياف ال ر نفء أساسا غره خرالق
للفرريص الو يفيررة .فبالتررال حنررن جيررب أن نعمررل علررى اانسرران
وفكرري اانسرران وافعامررل .ولقررد كتبررت مقرراالً للغررد ورررو يابر
اآلن ،رنررراك سرررت نول كانرررت فقرررهة والنر ر ال نن ررري ارررا أن رررا
فقررهة ،من ررا :تررايوان وافكسررري والفلررب وتايالنررد  ،...رررريه
الدول الست استااعت أن تستحوع على آ 20%مرن صرانراف ررر
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ولرررريس اكتفاإل ررررا املرر ر ررر رر العرررراا

أت رر ر ة الكمبيرررروتي

واالتصررراالف وهرررياإل االلك ونيررراف .ورررريه عير ر للبتنرررا
ااندسرة وأنرا رررر حير نرسرت رندسررة ك يباإليرة نرسرنا ونُصررن
اهواالف ونُصن الكمبيوتياف

افعامل ،ومن منكا يدرس

اهامعرراف أو سرربق وأن نرس يعلررا أننررا نعمررل عي ر عل ر
افعامل ونُصنع ا ،ولكن

تا إىل تن يا وأعمال كبهة.

لبعرررا أنرررا أرى ررررر لكرر ال نايرررل احلررردي ررررر أن أررررا نقارررة
تستاي أن تعمل علي ا افملكة مرن اآلن رر أال تيمر باحلِمرل
علرى القاررا ا رراص وتنت رري مرن القاررا ا رراص الن رروث .بررل
جيررررررب أن تسررررررتقمي الدولررررررة كمررررررا اسررررررتقميف
االسرررتقماراف العامر رة

صررررررندوق

سررراب  ،تررردعا مببلرررغ تقييبرررا آ70%

وافوالنرررون يررردعمون برررر آ 5أو  %7والقارررا ا ررراص يررردعا برررر
آ %5ويبدأ اهمي يعمل.
ومن لاً وعندما يكرون ال كير لريس فقرء علرى اليثيرة،
بررررل يكررررون علررررى تاررررويي الكرررروانر البيرررريية وعلررررى تاررررويي
التكنولوتيرراف ،فم ر الوةررت ومقررل نول العرراا األخرريى ،تبرردأ
الدولة تنسحب وتبي أت ات من حصص ا حترى تيتفر األعمرال،
وبالتررال يكررون االةتصرران مرربي كررامالً علررى القاررا ا رراص
وعلى مياركة افوالن اليين را ت ت من القاا ا اص.
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أما بالنسبة

اة آماكين

McKinsey

 ،ال ر كانت

أسراس بينررامو التحرول الررولي ،أنرا ال أعتقررد أن ا رال يسررم
للتحردا عن را ،ولكن را بعيردة كرل البعرد عرن افنارق والعقررل.
فةارررة مررراكين

خارررة كرررن أن نقرررول أن كلمرررة ورميرررة

كررربهة علي رررا ،برررل إن رررا تعترررل مرررن األسررراله ومرررن األفكرررار
البعيرردة ترردا .فررا تتةيررل عنرردما كنررا نقرريأ أسرراله سررابقة أن
الفيل ياه أو أهيات من رريا القبيرل! .يالبرون اسرتقمار برر آ15
تييليرررون ريرررال والبلرررد كلر ر ا ال يوترررد ب رررا سررروى آ 2تييليرررون
ريال! ،يعي كيف من الي يستقمي ريا الرآ 15ن! ا رار لرن
يسررتقمي ،ومررن الرري يسررتقمي مررن ا ررار ن! نولررة ليسررت تيابررة
اآلن حير فيررلنا كررقها

اسررتقاابارا

افرردن االةتصررانية.

ا رررار لرررن يسرررتقمي ،حير ر ال توترررد لررردينا مررروارن وال عمالرررة
رخيصة ،إال أن تعوث الدولرة ،وإن عوضرت الدولرة فقرد رتعنرا
إىل النقاة األوىل ور ا ساإلي ،ولكن الدولرة تردعا ،ولبعرا
ال أرى أن الدولرررة سرررتدعا أ ميررراري أو أ أعمرررال باليررركل
السررابق بعررد اآلن؛ الدولررة اآلن وعررت ررريا الي ر ت وبرردأف تنتبرره؛
نعا رناك نول تدعا ونول كقهة تدعا ولكن الدعا جيرب أن
يكررون بررافف وم العررام أ الرردعا
مستمي.

البدايررة وليسررت بيرركل
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ال أريرررد أن أليرررل كرررقها ،ف ررريا مرررا أرنف أن أ ررردا عنررره
بإجيرررراص .فافيرررركلة األساسررررية الكرررربهة ررر ر خلررررق الفرررريص
الو يفيرررة والفررريص افِيديرررة وبيواترررب عاليرررة ،لكرر يسرررتاي
افرروالن أن يسررارا
ويسررارا

يي ر االةتصرران

البنررات وأن يسررارا

التاررويي .أكتفرر ب رريا ونأخرري إعا كانررت رنرراك

أسالة.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا

اضررينا الكررييا ،ورنف لنررا العديررد مررن للبرراف

التعليق ،إضافةً إىل األسرالة افكتوبرة؛ وأون ةبرل أن أنخرل في را
أن أعكرري بعنرروان ررريا اللقررات ورررو " :رردياف تاررويي االةتصرران
والتنميرررة

رررل اسرررتميارية ضرررعف إيرررياناف الرررنفء" .لبعرررا

رردياف التاررويي والتنميررة
العام ،وناخله الوض الواةع

ا ررال االةتصرران رررو افوضررو
ل استميارية ضعف إيياناف

الررنفء ،وترراتف أسررالة وتلفررة حررول ررريا افوضررو مبحوريرره:
التنمية ،ووارناف النفء.
رنرراك عرردن مررن األسررالة ،أحرردرا مررن األسررتاع عبدامسررن
العُمي  ،ورو يقول :ما ر افيتقاف الر

كرن اسرتةيات ا

من بيميل نفء واحد خرام مقرل الب وكيماويرافن وررل صرحي
أننرررا لرررو اجت نرررا للميرررتقاف والتكييررري ،لر ر ان معررردل القيمرررة
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افضررافةن ،ولعل ر أسررتأعنه
العمل لدينا

إضررافة بأنرره أيضررا ل ر انف فرريص

ةاا الباالة.

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
أنررا كتبررت مقررال ،عنوانرره " :فررراعا تُصرردر افملكررة الرررنفء
البدايررة ،يعار ميررتقاف أنررت مُيررل

خامرران"؛ بيميررل الررنفء

ب ا ،تستاي التالعب مرن خرالل التكنولوتيرا برأن تيفر مرقالً
مرن كميراف سررلعة فروق سررلعة أخريى ،يعرري
يكون كل بيميرل

غالبيرة األحيرران

رل باسرتةيا تقييبرا :آ 30%منره بنر ين

وآ 25%منررره نيرر ل والبقيرررة وةرررون الاررراإلياف وةليرررل مرررن الغررراص
وكميرراف مررن األسررفلت
والي يستةدم

ومررن ال ررآFuel oil

ورررو صيررت الوةررون

افملكة لتوليد الك يبات ويسرتةدم

نول

العاا كوةون للسفن والناةالف النفاية.
وعررن عمليررة اانتررا  ،فررإن افملكررة لرردي ا معامررل كررقهة،
ولكن ا ليست ميثة ،ألن التكنولوتيرا أساسرا مسرتعارة مرن
ا ررار  ،نعررا لرردينا أربعررة معامررل تكييرري
أرامكو ،ولدينا معامرل مر هريكة هرل

افملكررة متلك ررا
آRoyal Dutch Shell

اهبيل ،ولدينا معمل مر هريكة إكسرون موبيرل آ
Mobil

Exxon

ينبر ر  ،ولررردينا معمرررل مر ر هررريكة توترررال الفينسرررية
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آTotal

اهبيرل أيضررا ،ولرردينا معمررل آخري أيضررا

آسان أوب الصينية  ،ورناك معمل تديد

ينبر مر

تاصان.

ميرركلة موضررو التكييرري رر أن عمليررة تكييرري أ هر ت
متعلررق بررالنفء ليسررت خالةررة للفرريص الو يفيررة أبرردا!؛ أكررل
مُيمًر ر ب وكيماويررراف

العررراا يُبنرررى اآلن ررررو آصررردارة

مناقة اهبيل ،حي استقماراته بر آ 70مليار ،وم علر فلرن
ترروفي إال آ 3أو  4آال

فرريص و يفيررة مباهررية ورمبررا آ 10إىل

 15ألف فيصة و يفية غه مباهية ،ولكن غه افباهية تل
كل ا من العمالة اليخيصة ،فبالترال االسرتقمار

القااعراف

لن يُيد .
بالنسرربة للتكييررري ،فإنررره يكرررون أكقررري تررردوى اةتصرررانية
عندما يتا

نفس مكان االستةدام ،مبعنى أن تُصدر الرنفء

خام إىل الصر ويكرير

الصر ويروص

أفضل بكرقه مرن أن يكرير

الصر ؛ فرإن علر

افملكرة

رل غيراب أسراس

التكنولوتيا للمعمل نفسه؛ حير سريتا تصردييه مرن افملكرة
بعرردة سررفن وتلفررة آواحرردة للبن ر ين وأخرريى للرردي ل ولالقررة للررر
oil

 Fuelوبالنسرربة للغرراص لبعررا سرريكون صررعب تصرردييه فررإعا

كرران سرراإلالً رررر الغرراص رررر سرريكون غرره

ررد  ،وإعا صُرردري غرراصا

فسرريكون خارري ترردا بسرربب األعمررال ااررابيررة وكررقه مرررن
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الدول تيفا نخول افنتو ألراضي ا من ا رار

هركل غراص.

ورنرراك مقررال كامررل كتبترره أوضررحت فيرره واسررتوفيت عي ر
النقررا برره كصرروص أن تصررديي الررنفء خامررا يكررون أفضررل،
فيما عدا االست الك امل .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سؤال يقول :أليس رناك خاء للمست لك للنفء لضريب
افنتي بعض ا ببعا لتن يل األسعار كلما حاولت الصعونن
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
ال ،رنرراك تنررافس هررييف ،فررإن سررارمت
فأنت
إال

رف ر األسررعار،

فا من حسراب  ،وبالترال أن تسراعد الاري اآلخري.
حالة واحدة ور أنه عندما نستسرلا ونرتق أنره ال يوترد

لدينا أ خاة أخيى ،فنيف األسعار؛ لكرن بيري أن يكرون
علر فرردة بسررياة فقررء تر وا مررا بر لررالا إىل أربر سررنواف،
نيف ر باألسررعار إىل آ ، $100السررعونية ةررانرة اليرروم علررى رف ر
األسررعار إىل آ $100خيفِّررا اانتررا إىل النصررف ،تيتف ر كررل
األسعار اآلن.
لكن افيكلة أمام ف ة بسياة البد أن تستغي في ا عن
ريا الير ت؛ ألن الكرل سريُاور مرن تكنولوتياتره .حنرن لردينا
ميررر ة

الرررنفء ورررر أن اسرررتةياته بسررريء ،لكرررن الررردول
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األخيى لدي ا مكامن صعبة وليل جيب علي ا أن يعملوا على
التكنولوتيرررا .لررريا فرررإن ن ييرررة افرررؤامية مر را رررر إال تنرررافس
والتنافس ةو  ،مقرل أ تنرافس بر الرن مرن التيرار

مدينرة

واحدة.
حنررن اآلن لرردينا

رردياف كرربهة ،فررإييان اآلن ةررانرة علررى

ح ِرييف سررابقًا
صيرانة إنتات ررا إىل آمليررون بيميررل  ،وكانرت ةررد ُ
من تصديي رريا الكرا ةبرل سرنواف ،واآلن تسرتعيده واسرتوفت
عير ر اليررريو

معامر رل بينا

رررا النررروو ومعاهرررة افيررراه

الققيلرررة .اآلن اسرررتوفت عيرر اليررريو وستحصرررل ةييبرررا علرررى
السرررما بالتصرررديي ،حيرر لررردي ا تقييبرررا آ 60مليرررون بيميرررل
تار ة

اميء

سفن ةد ة ليس ارا اسرتةدام سروى أن را

تُسرررتةدم فقرررء كصر ر اريو ،وتسرررتاي توصيع رررا خرررالل أربعرررة
أهرر ي مبعرردل آ 300.000إىل  350.000بيميررل وررريا يررؤلي
على األسعار .أيضا ليبيا لو استعانف األمن مريةً أخريى ،فلردي ا
القررردرة علرررى رفر ر اانترررا إىل آمليرررون ونصرررف  ،ورررريا يُعترررل
كارلررة كرربهة علررى األسررعار لررو رتعررت .ولرريل جتررد أن حلررول
الرررنفء صرررعبة تررردا ولكرررن لررريس أمامنرررا حرررل ررررر إعا ن ررريف
األعمال األخيى رر إال أنه إن هات اهلل ييتف النفء.
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آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مداخلة من األستاع منصور عبداهلل ،تفضل.

 مداخلة :األستاع /منصور عبداهلل:
بسا اهلل اليمحن اليحيا ،احلمد هلل رب العراف  ،والصرالة
والسالم على رسول اهلل .هكيا للدكتور عبدالع ي العُمي ،
هررركيا لسرررعانة اف نررردس .رررريه الوصرررية كأن رررا واهلل وصرررية
مون ! رأيت صياحةً الكالم ريا واهلل ث ن هديد

نفسر ،

وأستيررعي واهلل الغررهة لرردى سررعانة اف نرردس وأهرركيه علي ررا،
احلقيقررة كررالم اف نرردس لررو

عرره الرروصرات عنرردنا رررر ولكرري ال

أتوة علر  ،ال أةرول عنردنا ررر برل إعا

عره الروصرات

ا رار ،

كررررانوا اسرررررتقالوا! .ال أنر إىل مترررررى ررررريا االترررر ار لرررررآلالم
واألوتا نون حلن رناك تي ة

صرل ررر وأنرا أتكلرا

البلد

بصررف وباعتبررار اليةصر وأنررا بكامررل ةرروا العقليررة رررر وال
أةرررول كالمرررا خارررها كمرررا يقولرررون ،لكرررن احلقيقرررة رنررراك
تي ة

صل ور تي ة العاالة والباالة

يقرررول سرررعانة اف نررردس أن احللرررول

ريا ا تم .

لياإلرررق تديررردة ،وأنرررا

أةررول لرره ال يررا أخر ينبغر اآلن أن حنرل ررريه اهي ررة اهديرردة
ال تقر

البلرد تي رة العاالرة والباالرة؛ أنرا ةبرل كرا سرنة

تقييبرررا كنرررت مرررديي

ارررة ررررر وةرررون ررررر بسرررياة واحلمرررد هلل
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افتكينررا مررن ا .وكنررت بررداخل اماررة أِهرري علررى العمالررة،
والح ت أن هةصا سعونيا عبًأ الوةون وا

اسب لرا عررب،

لررا إن ر ةررد تتبعترره بسرريارت إىل أن وصررلت إىل بيترره ،فقررال ل ر
ماعا تييد مين :أب تالس

البيت عالرل ،وكريل إخروان

عررالل  ،وأنررا عالررل ،مرراعا تييرردن! أصررب رررو الرري يت رردنن
ويلررومي ،ف كترره وعربررت .ررريا الكررالم تقييبررا منرري مثرران أو
تس سنواف.
ما احلل ايه افصيبة ال
عقول وكوانر وهباب
عبرردالع ي تقييبررا
العرراا

البلد ،ريه العمالةن حنن لدينا
البلد! .وهلل احلمد ،اآلن مدينرة افلر

تررل افيتبررة القالقررة أو اليابعررة علررى مسررتوى

افعلوماتيررة والتقنيررة العلميررة وأغلررب ا سررعوني  .فررإىل

متررى ررريه افصرريبة الر

ررل بنررا وال حيرراة فررن تنرران ن احلررل يررا

إخرروان ويررا أسرراتيت الكرريام احلررل
يسكت عن ا واهلل الع يا إن ا تي ة


إن ررات الباالررة ،والرري
حق افوالن.

آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا أستاع منصور .ل تعليق م ندس بيتسن

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
هرررركيا أسررررتاع منصررررور؛

رررردلنا أن الباالررررة ررر ر أكررررل

ميكلة ،وليست فقء الباالرة الر نقريأ عن را ،الباالرة الر

385

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

نقيأ عن ا ر ليست الباالة احلقيقية م أن را كربهة؛ ولكرن
رناك باالة أكل من عل تتضر

أن افؤهري القرو بالنسربة

للمملكررة رررو نسرربة افيررتغل إىل السرركان ،مبعنررى مررقالً أن
نولررت ؛ كاليونرران وإسرربانيا ،نسرربة الباالررة عنرردرا تصررل إىل
آ %30وتصل إىل أرةام كبهة.
وإسررربانيا معيوفرررة مرررن أكرررل نول العررراا
اليونان ف

نولة رمبا

أية حل ة تي ي إفالس ا؛ لكن نسربة

افيررتغل إىل السرركان
اليتل يعمل ولفله

الباالرررة ،أمرررا

اليونرران وإسرربانيا ر ر آ 50%أ أن

افن ل أو يعمل وصوتتره

افنر ل .ولكرن

السرعونية نسرربة افيررتغل متدنيرة ترردا آ 27%أ أن اليتررل
يعمل وصوتتره

افنر ل ولفلر  ،رريه النسربة .إعن رنراك عربت

كرربه علررى الياتررب .األنرررى مررن علر أنرره لرردينا مليررون سررعون
رواتررب ا أةررل مررن آ 3.500ريررال ومليررون وربر سررعون رواتررب ا
أةل من آ 5.000ريال .
وبالنسرربة لعررال الباالررة ،فييررب أن تعرراجل باييقررة سررليمة،
وليسرررت بالاييقرررة السرررابقة؛ فّرررا تكلمنرررا مررر آررررد

ورررر

آصندوق تنمية افروارن البيريية ةبرل سرنت مر ناون اليرييان،
ةلنررا لرره :أننررا حنتررا إىل آ 9مليررون عامررل آخرري لك ر نو ررف
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مليرررون سرررعون أو مليرررون سرررعون ! إعا كنرررا سرررنعمل برررنفس
الاييقة.
إعا كانت وصارة العمرل

ا مرس سرنواف افاضرية ،تتالرب

منر ر تو يرررف سرررعون وتعاير ر لرررالا أو أربعرررة تأهرررهاف
افقابل ،حتى إن ال تُقدم على التأههاف ،بل التأههاف تصرل
ل بالكمبيوتي .ف ريا ويلَّردي ميركالف كربهة ،مقرل :التسر ،
وعرردم تن رريا العمالررة ،وبعررا افيرركالف األخرريى .لرريا فررإن
العرررال السرررليا للباالرررة جيرررب أن يكرررون مرررن خرررالل تارررويي
االةتصان.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا م نرردس برريتس .احلقيقررة إن ةضررية الباالررة نقاررة
حيتة ،وليل ر را للحكومة ةبل أن تكون را للمروالن،
إن ا را مي ك ،وال ه أن الكرل يسرعى ررر إن هرات اهلل ررر إىل
حرررل مقرررل رررريه افيررركلة ،ومرررن آرتلررره

اهمررري كررربعا

ا رريجي الرريين ا جيرردوا أعمرراالً أو مرروارنا أو نخلر ا ضرريق،
فيمبررا

سرروا ب رريه افيرركلة أكقرري مررن غهرررا .وال ه ر أنرره

واترررب ولررري علرررى احلكومرررة وافررروالن ،أ القارررا العرررام
والقاا ا اص أن يساعدوا
الدخل للفين ةدر االستااعة.

إجيان الفيص و رف مسرتوى
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
ا

لر برس إضرافة بسرياة ،إن لرالب ولالبراف افردارس

الرريين أعمرراررا آ 15سررنة فررأكقي وال صالرروا يدرسررون عرردنرا
آ ، 3.200.000ورررررؤالت سرررريدخلون سرررروق العمررررل

القمرررران

سررنواف القانمررة ابترردات مررن اليرروم ،فررال كررن فرريث السررعونة
ألن آ 70%من العمالة أِمية ال تقيأ وال تكتب.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
الررري أعيفررره أيضرررا ررررر إضرررافةً ررررر أن لرررالب اهامعررراف مر ر
افبتعق رمبا جتاوصوا الرآ 900.000ررر اماضري يقرال افقردم
ويقول :آمليون ونصف همي الدراساف رر أنا أعي أن ا حترى
العرررام افاضرر آ 900.000لالرررب ولالبرررة ترررامع وتامعيرررة،
وكلر ا خررالل أرب ر سررنواف علررى األكقرري

ترراتون إىل فرريص

عمررل ،وررريا نرراةوس خارري يُرردق حلمايررة الررولن وأبنررات الررولن
واجيان مصانر نخل.
 سرررؤال :مرررا ررررو الرررنفء الصرررةي ن ررررل ررررو مرررن الصرررةور
افعيوفررررة أو غهررررران ورررررل ال توتررررد ررررريه الصررررةور إال
أمييكررا وحرردرا ،ألن احلرردي عن ررا
األوىلن

أمييكررا بالدرتررة
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
الرررنفء الصرررةي يوترررد

نول كرررقهة ،أكرررل نولرررة رر ر

الصر وأمييكررا .والررنفء الصررةي رررو مقررل الررنفء التقليررد
العرررران  ،لكنرررره ال يوتررررد مقررررل نفانررررا
بااسرررفنو ،برررل يوترررد

مكررررامن هرررربي ة

ناخرررل صرررةور .لررريا نقرررول ناإلمرررا أن

منافسرررنا لررريس اليررريكاف األتنبيرررة عنررردما تُفلرررس أو تير ر ي
إفالس ا؛ إ ا منافسنا رو النفء الصةي والتكنولوتيا الر
تستاي إخياته متى ما كان رنراك نفرء ،ف رو موترون ناخرل
الصررةور .ولرريل يتوتررب تكسرره ررريه الصررةور لك ر جرري
النفء العالق ب ا ،حي يكون الصةي هبه ناإلي وبه فتحراف
مسامية يستقي في را الرنفء ،وررو ال ينر ل لافرا كران الضرغء
ميتف .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سرررؤال يقرررول:

ررردياف عديررردة ومعقررردة يوات رررا االةتصررران

السررررعون  ،وعكرررريف أنرررره ال كررررن أن نُعررررول علررررى القاررررا
ا اص وحده

إجيان الفيص الو يفية ،فماعا يكون احلل،

رل باليياكة ب القاا ا اص واحلكوم ن
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 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
نعرررررا ،ةرررررد عكينرررررا صرررررنانيق اسرررررتقمارية ،كررررررآصندوق
اسرررتقمار للسرررياحة ،صرررندوق اسرررتقمار للصرررناعة ،صرررندوق
اسررتقمار للتكنولوتيررا مررقالً  ،وتس ر ا الدولررة

ت ر ت منرره،

ويس ر ا القاررا ا رراص ،ولكررن رنرراك ةاعرردة أساسررية ،ر ر
أن جيب أن تستقمي مبلغا حسب العمل من آمليون إىل مليرون
ونصف ريال لك تُوتِد فيصة و يفية واحدة.
فحيا االستقماراف كبه ،لك تُوتِد آ 10مليون و يفة
العيرري سررنواف القانمررة ،الصررا من ررا آ 6مليررون ألن آ4
مليررون من ررا تكررون مكرران متقاعرردين ،ررريا إعا اف ضررنا أنرره
واحد إىل واحد .ولكن لك تُوتِد آ 6مليرون فيصرة و يفيرة
فأنررت

تررا إىل آمليررون ونصررف ريررال أ أن

تييليون ريال !

تررا إىل آ15

ح أن البلرد اآلن آالدولرة والقارا ا راص

ما عندرا آ 5تييليون ريال.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ريا سؤال موته إىل سعانة اف ندس بريتس ،لكرن ليسرم
ل ااتابة عليه ،يقول السؤال :فاعا ال

ضري بعرا افسرؤول

االسررتقماراف العامررة وغهرررا و القااعرراف األخرريى ،مقررل
ريه األمسياف ال رمبا جيتوا من ا بفاإلدةن.
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أةررول مررا هررات اهلل ،الييرراث ملياررة

ررريه الليلررة و غهرررا

جتررد عيررياف اللقرراتاف ،لرريس لقاؤنررا رررو الوحيررد ،إضرراف ًة إىل
أن ا ال ه ياّلعوا من خالل الصرحف ومرن خرالل افواةر ومرن
خررالل افقرراالف علررى مررا يُارري  .فعلينررا أن حنسررن ال ررن ،ف ررا
ليسوا فارغ فقء ينت يون ماعا يُاي
إضافة إىل أننا تلقينرا

رريا افنتردى وغرهه.

السرنواف افاضرية مرن بعرا افسرؤول

ةاا مع عن ندوة معينرة ت را رريا القارا  ،تلقينرا للبراف
رريرة بررأن نيسررل اررا نسررةا ،وأوصررلنارا فررن يسررتفيد ،ور ر
افوة .

موتونة

ريا سؤال آخي جي بنا
رأي ر

موضو مريرف عليره ،يقرول :مرا

بينررامو التحررول الررولي ،ورررل

ميبو بسؤال آخي ررر ا ر لر حترى

قررق لاحاتررهن ورررو
تصري الوةرت ررر يتحردا

عررن ةضررايا االستيرراراف الكرربهة ،ومررا يتعلررق برررآمرراكين
وغهرا ،ورل حققت أرداف ا تل افبالغ الضةمة ال صُريفت
على اه اف االستيارية ا ارتيةن
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة

اة آماكين

 ،ةيأنارا وحللنارا وكتبت في ا

لاللة مقاالف ،ا اة بعيدة كل البعد عن الواةر  .أمرا بالنسربة
للنررامو التحررول ،رررو فقررء س ريُن ِّا األعمررال ،ومررا يعمررل عليرره
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اللنامو رو تقييبا رف الدعا وتن يا و س األنات .رريه رر
الاييقة ال يعمل علي ا ،فلن يُحضي مانة لكر تيفر الردخل
علررى ا

ينررة .بررل إن رفر اليسرروم للدولررة مقررل الك يبررات وافررات

والبن ين والضياإلب ةييبا ،ريه اليسوم من أين ستأت ن سرتأت
من احلصرة الر كران يصريف ا افروالن علرى القارا ا راص.
أ أنه مقالً إعا كان رات آ 1.000ريال كنرت مرقالً أصري
على القااه ا اص آ 500ريال اآلن أنا مُيل ولست مُةره أن
أصررري آ 20أو  %30من رررا علرررى أسرررعار السرررل  ،لررريل ف ر ر
سرررتأكل مرررن القارررا ا ررراص والررري ررررو امررريك األساسر ر
لالةتصان ،وعليره ستضرعف القروة اليرياإلية ،خصوصرا
ترروفه و رراإلف متدنيررة أ أن مسررتوى اليواتررب اآلن
وررريا الرري رررو حاصررل

رل

ا فرراث

السررنواف افاضررية ،حي ر مسررتوى

اليواتب منةفا سنة بعد أخيى.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
مداخلة من األستاع /صا
 مداخلة :األستاع /صا

بايل ،تفضل.
بايل:

السررررالم علرررريكا ،هرررركيا للم نرررردس برررريتس ،اليرررركي
موصول لصاحب الصالون .حقيقة مني ا ارة ا مسرية القانيرة
وحنن نسم ونقيأ عن كتابراف لكرل القااعراف ،تغيُّري وصرات:
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وصيرررري الصررررحة ،وصيرررري افعرررررار  ،ووصيرررري التعلرررريا ،والرررررب ول
واالةتصان ،والعمل ،كل الوصرات تغهوا وا يتغه ه ت.
يررا بيررم ندس ،أيررن ا لررلن! ،اآلن آ 46سررنة ا نكتيررف
ا لررل! ،كيررف نصررل اآلن ومررا اكتيررفنا ا لررلن! مررا رررو نور
بينرررامو التحرررول الرررولي

اكتيرررا ا لرررلن ،عكررريف أنررره

اختيار الكفاتاف ،من رو افسؤول عن خلل رريه الكفراتافن!
من الري اخترار رريه الكفراتافن! ومرن الري يتحمرل مسرؤولية
ا للن!.
السررررؤال القرررران :

سرررروق األسررر ا إعا صررررار أ ربررررو أو

تيبرريب ،نقررول تغرره ،سرروق الررب ول فيرره صررنا سرروق ،وسرروق
األس ر ا أفرريان ،وسرروق الررب ول هرريكاف ومؤسسرراف ،فلمرراعا
اابو

الب ول ميابه لل بو

سوق األس ان ،وهكيا.

 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسرربة للررب ول ،فالتكنولوتيررا تفوةررت ،وررريه لبيعررة وال
نستاي أن نعمل أ هر ت ب را ،احلاترة الوحيردة الر ممكرن
أن نعملر ا رر أن نُغيرري مررن السياسرراف النقديررة ،وأن ناررور مررن
التكنولوتيا لنتمكن من استةدام النفء بيركل أفضرل مرن
استةدامه احلال

األيام ريه ،فأكقيرا ةردرة إايرة وتارور
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تكنولوتيرررا ال نسرررتاي أن نرررتحكا في رررا ،فيمرررا عررردا رفررر
وخفا اانتا .
أما بالنسبة الختيار الكفراتاف ،ف ر أحرد اليكراإل السرت
ال ر عكينارررا

البدايررة ،ور ر ليسررت تعييررف عررام ،ولكررن

كلة األعمال لد  ،فقد ن يف اا من عدة نواح  ،ور سرتة
مقوماف أساسية .ورمبا ،رمبرا ،لرو اسرتاعنا القضرات بالكامرل
علرى الفسرران ،سررنيد أنفسررنا أصرالً غرره ةررانرين علررى العاررات!؛
ألن اختيار الكفاتاف يُعترل هر ت أساسر  ،فعنردما يرتغه مرقالً
رإلرررريس تنفيرررري ليرررريكة ناتحررررة آبرررروينو  ،Boeingنوكيررررا
 ،NOKIAسامسررونو

Samsung

أو أ هررريكة ،عنرردما يرررتغه

ررريا الرريإليس أو يررتغه افسررؤول عررن التةارريء االس ر اتيي أو
افسرررؤول عرررن اهرررونة والصررريانة ،فرررإن اليررريكة ال تسرررتاي
اسررتبداله بكررل س ر ولة ،ور ر أساسررا ناتحررة! .فمررا بال ر إعا
احتاتررت ليررةص يررن ا باليرريكة أو بالدولررة أو بالقااعرراف
من األساس.
أمرررا افسرررؤول عنررره ،فمرررقالً الررروصرات يُعتمررردون مرررن

لرررس

الروصرات ،وافردرات مرن القااعراف نفسر ا ومرن وكرالت الروصاراف
ومن الوصرات أنفس ا مقل ا مقل اليريكاف ومقرل رإلريس

لرس

اانارة وركيا ،..................ولكن رر ليسرت فقرء كريل ،
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اليررريكاف موترررونة ،و ااناراف نفسرر ا موترررونة،

وحتى مديي القسا افسؤول عن القسا نفسه.
خرري علررى سرربيل افقررال ،اهامعرراف :لرردينا تامعرراف أعماررررا
أكقرري مررن مخس ر سررنة ،كيامعررة افل ر ف ررد وتامعررة افل ر
سررعون وتامعررة افل ر عبرردالع ي  ،مخس ر ومخس ر ومخس ر
آماإلررة ومخسررون سررنة م ر ًي علي ررا أفضررل األسرراتية ،وم ر أن ررا
ألر وا وأوترردوا بعررا احللررول ،لكررن تلر احللررول ا تُو ررف
باييقررة

رردم االةتصرران ،وا تُحروًل إىل منتيرراف .رمبررا يسررةي

الرربعا مررن سرريارة آغ ر ال  ،ور ر ال ر ةررد تكررون أفضررل مررا
أنتيترره تامعاتنررا ،حتررى وإن كرران نصررفه مررن ا ررار  ،ولكررن
الي حدا بعد تاويي تصميا السيارة رو الري أفيرل ا ارة.
رمبررا رأيررتا تصرريي الرريإليس حنررن ننت رري وصارة التيررارة ،ووصارة
التيارة تقول افوضو ال ت لنا بصلة.
لررردينا فيررروة بر ر القارررا ا ررراص وبر ر مياكر ر البحررروا
والتاويي؛ القاا ا اص ليس لديه استعدان أن يستقمي أمرواالً
كرررقهة آ 500مليرررون أو  800مليرررون أو  2مليرررار فر ردة عيررري
سنواف بدون أربرا  ،وعلر

جترارب ممكرن

سري أو تريب ؛

القاا ا اص ليس لديه القدرة على عل وليس لديه اسرتعدان
وليس رو افسؤول عن تاويي البلد بالاييقة ريه.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هكيا ،تعليق بسيء على مرا ليحره األسرتاع صرا  ،حنرن
ال نتياإلا كقها وال ينبغ أن يكرون لردينا تلرد الرياف فقرء،
كرررل هر ر ت سر ر ت! ،احلمرررد هلل لررردينا خررره ولررردينا
تصررحي ولرردينا اتت رراناف

ررراوالف

تعرري األهررةاص ،وال ر نسررأل

اهلل سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى أن تكررون مسرردنة ،وال ينبغ ر أن نكررون
متياإلم ونقرول برأن كرل هر ت سر ت ،ألن رريا احلقيقرة غره
واةعر ر ؛ فرررنحن نعررراة للتصرررحي وااصرررال ونيرررارك افررروالن
وافسرررؤول رررريا اارررا نون أن ن يرررد

تلرررد الرررياف أكقررري ممرررا

ينبغ .
سؤال من أب وليد :للم ندس بيتس ،وسييلِ ْيهِ سؤاالن

رتا

ب ما إن هات اهلل .السؤال يقول :مرا ررو نور ا لرس االةتصران
األعلىن وما رو افالوب منه أكقين رر ال تنسروا أن نردوتنا تتعلرق
بالتنميرررة والتحررردياف االةتصرررانية ررررر وررررل رنررراك اسررر اتييية
واضحة

خارء التنميرة لبنرات اليرباب السرعون افنرتو ولريس

افست ل ن.
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة للميلس االةتصان ف رو

ت رد و راول .لكري ال

أعتقررررد أن ا لررررس اآلن اسررررتاا أن يضررر يررررده علررررى اهرررري
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بالكامررل ،لكنرره مر علر

رراول .فررنحن الكِتًرراب يتواصررلون

معنا كقها ،حي رناك أمرور نتنراةل ب را .ا لرس لديره عردة
عوامرررل ولديررره مفكررريين ولديررره من ومررراف ولديررره استيررراراف
نوليرررة ،وا يكرررن متوةعرررا منرررره أن يُوتِرررد احللرررول مباهرررريةً،
ولكنرررره تيررررد إن أوتررررد احللررررول

خررررالل السررررنواف القليلررررة

القانمة.
وبالنسررربة للير ر ت األول مرررن السرررؤال ،فرررإن االسررر اتييياف
ليست واضحة ،وال نييد أن نتكلا كقها عن ا مقرل مرا تفضرل
الدكتور وأوض

كالمه عرن تلرد الرياف ،حير ال صال مرا

نياه اآلن من إصالحاف اةتصانية خاصرةً فيمرا يتعلرق مبيركلة
الباالررة وضررعف الررردخل رررو
وأيضا

ااةحرررام

األعمررال افوترررونة

رف اليسوم وا دماف .ورمبا مستقبالً ررر إن هرات اهلل

رر نتأمل أفضل من عل .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سررؤال مررا ةبررل األخرره ،بعررد اليرركي ،يقررول :إن اليررعوب
األوروبية واألمييكية رر ييره إىل اليرعوب افسرت لكة للرنفء ررر
ر افسيورة من ا فاث سعي النفء ،لكن هيكاف الرنفء
العافيرررة فررراعا ال تيرررتك وررر تصررري مرررن ا فررراث السرررعي،
والرري تسرربب برردوره

ا فرراث إيررياناف تل ر اليرريكة ممررا
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أنى إىل تسيي كبار افو ف في را ،وبالترال ا فراث مبرالغ
الضياإلب ال تدفع ا إىل حكومات ا ،فراعا ال تيرتك ررر تلر
اليرريكاف رررر مررن ا فرراث إييانات ررا ،وكرريل احلكومرراف
ال ا فضت إييانات ا با فاث النفءن!.
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
الوض لبيع  ،ستيتك ةييبا بعا اليريكاف ،ولكرن
رنراك ميراكل حردلت ارا ،وميراكل حردلت للردول افِصرردرة
مقل افملكة ،كمسحوباف تق ب من آ 500مليار والقيوث
أكقرري مررن آ 100مليررار ررريه لبيعررة السرروق بالنسرربة للصررعون
والن ول ،وال نتحردا عرن التكنولوتيرا وال نتحردا عرن أسرعار
النفء نفس ا.
ولكررن السرروق اآلن ةررانر علررى أن يقرراوم وتُرريك مفتررو ولديرره
أربرررا  .ولررريل السررروق ةررراإلا ولكرررن مترررى مرررا وصرررل إىل احلرررد
األةصرررى ،فرررإن اانترررا سررريتوةف

بعرررا هررريكاف الرررنفء.

لكن اف ا والغاإلب عنا عيعا أننا ال نقيأ ماعا يتحردلون ومراعا
يقولون عن أنفس ا اآلنن!.
ررررا اآلن

ت ايرررد ومرررن ا هررريكاف الررربعا من رررا يييرررد أن

جسي!؛ ألن ا اه ف تأم وعملت أربا كرقهة ،ولريس لردي ا
ميكلة أن

سي و ي ! .رر ال تن ري إىل اةتصران الردول وال
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اةتصان السعونية وال اةتصان أمييكا ،إ ا ر هريكة تن ري
إىل أرباح ا فقء .والبنوك أيضا تن ي ،إال أن البنوك حتى اآلن
ال صالت أيضا تُمول ،ونراست ا أن السروق ةرانر علرى االسرتميار
أكقررري ولكرررن ررررر السررروق ررررر ررررو

احنررردار ،لافرررا أن السرررعي

منةفا ،فلن يستمي عل كقها ما ا تتاور التكنولوتيا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ا ر لر إضررافة بسررياة ،أنررا أعرري أن كررقها مررن الرردول
تضرريف ضررياإلب علررى الررب ول افبررا  ،بررل رمبررا إعا ر ر تي ر
الب ول برآ 30$تض عليه آ 50أو  )$60ضرياإلب؛ وأعري أنره
خالل األه ي افاضية مني العام افاض  ،أن الكرقه مرن الردول
أعرررانف الن ررري

ضرررياإلب الرررب ول .فكلمرررا ا فرررا الرررب ول

كلمررررا رفعررررت الضررررييبة ،وا يسررررتفد مررررن ررررريا اال فرررراث
افست ل  ،ما أنر مدى صحة ريان
 آاماضي  :اف ندس /بيتس بن محون اللتس:
صررحي  ،رنرراك نول أوروبيررة للقرر ةيمررة البنرر ين ضررياإلب،
كمرررا ررررو احلرررال  :بيياانيرررا ،والرررد ارك ،وفينسرررا .أمرررا
أمييكرررا فالضرررييبة ترر او مرررا برر آ 30إىل  ، %40واليابررران
تقييبا آ . 60%ولكرن رريه الردول

فرا الضرييبة مرن الرنفء
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وغررره علر ر  ،ويسرررتةدم ا افسرررت ل

هر ر ت آخررري ،فبالترررال

صل الدولة على ضياإلب من سل أخيى.
آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :



السررررؤال األخرررره ،يقررررول :مررررا رأ اف نرررردس برررريتس فيمررررا
سرريُحدله ضرررعف إيرررياناف الرررنفء علرررى ميررراري ااسررركان
افملكرررة ،ومرررا مسرررتقبل ةارررا ااسررركانن ويبررردو أن السررراإلل
الكييا الل على مقاالف وتلفة تتعلرق بااسركان وررو تر ت
مررن التنميررة سرربق أن كتب ررا اف نرردس برريتس ،وررريا رررو آخرري
سؤال لد .
 آاماضي  :الدكتور /بيتس بن محون اللتس:
بالنسبة ل سكان ،ف رو موضرو لويرل ،وبره عردة عوامرل،
والتأله من أكقي من ةاا  .ويبدو اآلن أن الوض بيرد الروصارة،
إن أرانف أن

فِّرررا مرررن األسرررعار فتسرررتاي أن

األسعار ،لكن ليس من صاحل ا

فِّرررا مرررن

الوةرت احلرال أن

فِّرا

من األسعار؛ ألن ا تييد أن تُبق األسعار ميتفعة بقردر افسرتاا
لكر تيتفر اليسرروم والر رر آ 2.5%مررن ةيمررة األرث مررقالً
رمضان عنردما

رل اليسروم .أتريكي افقولرة القد رة :آآإعا

كرران ررريا حالر وال مرران هرريم برريم ،فكيررف حالر وال مرران
تيلل

ن! ،كان عندنا آ 250مليار ندور في را مخرس سرنواف
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ما عيفنا نيبي في ا ،اآلن نييد أن نبي فا صار النفء بررآ. 30$
أعتقد أن الوصارة اآلن

أفضل أوضاع ا للن ري؛ فعنردما بردأف

تن ررري إىل االسر ر اتييياف والرررورا وأننرررا سرررنبي آ500.000
وحرردة سرركنية

سرربعة أه ر ي أو سررنة أو سررنت وال ر

بأةررل تقررديي إىل آ 5.000.000عامررل

تررا

ترراتون إىل ك يبررات

ومات وغيات ،إضافةً إىل افوتون.
برررردأف الرررروصارة تن رررري

التعامررررل مرر ر الرررردول ولرررريس مرر ر

اليرريكاف فقررء .فرراآلن برردأف تن رري

أن

ضرري كونسرريف

مررن هرريكاف مررن كوريررا لترربي آ 100.000وحرردة سرركنية
وريا رو الكالم الصحي  .أيضا تن ي إىل أن اليريكاف رريه
سرررتبي وتُارررور األرث برررر آ 750.000ولررريس برررر آ400.000
كما

السابق.

إضافة إىل أن ا وضعت خاة لويلة افدى بالنسربة للتنفيري
سررب سررنواف ،وررريا رررو افناررق .وكرران مف ر ث أن تبرردأ ررريه
ا ارررة مرررن بدايرررة عرررام 2011م؛ ولكرررن لألسرررف اليرررديد ا
يكرن لرردينا ن ررية

تاررويي األعمررال نفسر ا ،وكنررا نعتقررد أن

البنات س ل تدا ،إال أنه ليس س ل برل ررو صرعب تردا؛ فعنردما
نررتكلا عررن بنررات آ 700.000وحرردة سرركنية ف رريا رةررا لرريس

401

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

بسيء! ،مبعنى أن تأت وتبي من ل بر كرل سربعة منراصل
افملكة.
بيامو ااسكان أعتقد أن ا سرتاول أكقري ممرا رر عليره،
ولكررن فكررية االسررتعانة بالرردول ةررد تكلمنررا في ررا

مقرراالف

ةبرررل سرررنت  ،وأنررره جيرررب أن نسرررتع بالررردول .كمرررا ليحنرررا
أفكرارا أنرره فراعا ال نير

مرن العقررار افوترونن ،مبعنررى مررقالً:

عو االحتياترررراف ا اصررررة أو عو الرررردخل امرررردون والرررريين
تكفلت ب ا الدولة بر آ 250مليار ،يا أخ ممكن نير

لره

اليقة ال يستأتيرا.
و احلقيقة فإن الدولة ليست
رر ر

لة أساسا على عل  ،إ ا

رررلة علرررى تررروفه الو ررراإلف الر ر يسرررتاي مرررن خالارررا

افرروالن البنررات .ولكررن ب كيبتنررا كرران رنرراك صررندوق تنميررة
عقررار  ،والبيرروف ررريه ليسررت ِمنيحررا ،إ ررا ررر ةرريوث علررى
افوالن وعلى الساكن.
ميًف وصارة ااسركان بعردة مياحرل كران يُتعامرل ب را بغري
اتتماعررراف ،وا يُن ررري ارررا كمن ومرررة أعمرررال كررربهة .وأنرررا
أعتقررد أنرره م ر ضررغانا اآلن علررى وصارة ااسرركان ،وم ر عرردم
رضانا عن ا ،فإن را بردأف تتوتره اآلن إىل االجتراه السرليا ،ولرن
يكون احلل س الً وتيدا بالنسبة اا ،بل إنه سيكون صعبا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هررركيا م نررردس بررريتس .احلقيقرررة إن مرررا ليحررره اف نررردس
بيتس ،رو ت ت مما يايحه

مقاالته و موةعه على آتروي

twitter

 .بل ما لِي ي رنراك أحيانرا يفروق بكرل توانرب التفروق،

سررروات

حسرررن التحليرررل ررررر اماضررري

ةسررروة التيرررةيص أو

يع ث ةاإلالً :ليس التيةيص لريس التيرةيص أبردا ،ال يوترد
لد أ

ديد أل هةص رر أنا أةول كالمرا عامرا وا ر لر

األسبو افاض كله أنا أتاب وألل رر وريا من عرانت ررر وأةريأ
األفكار ةبل أن أتلرس علرى الااولرة ،أترد منره مرن الصرياحة
أحيانا رمبا البعا ال يعيبه؛ لكن اهمي
هيكات

ت ردون واهمير

ريا الولن واهمي حييص بال اسرتقنات وررو مرن

أحيص ا على خدمة ريا الولن .نسرأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى أن
ف نررا وبالننررا وأن يُسرردن أةالمنررا ورمينررا ضررد أعرررداإلنا وأن
جيعلنررا ولص ر لوت رره الكررييا

خرردمتنا ألرلنررا وبالننررا،

وأهرركيه ت يررل اليرركي؛ حي ر عي رانى

يارره مررن افناقررة

اليرريةية حير ميرراغله ومتاعبرره وأت ررد نفسرره وآلرري أن يكررون
بيننا الليلة ،أكير هكي وتقديي له ولكا.
 آاماضي  :الدكتور /بيتس بن محون اللتس:
هكيا لكا ت يالً ،وهي ل أن كنت بينكا الليلة.
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صور من الندوة:
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:
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ندوة
"نظرة في برامج السعودة والحلول البديلة "

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
األستاذ /عبداهلل بن عبدالعزيز الخريا .
 ماتسررته

االةتصرران مررن تامعررة واليررة

واهنان سياتل1983 ،م.


بكررالوريوس اةتصرران مررن تامعررة افلر
سررعون آال تيررب األول مر نرتررة اليرري
1977م .



نبلرروم الدراسرراف البنكيررة مررن آس ري بن ر

Ciyt Bank

باليونان فدة أربعة أه ي1984 ،م.
 عرردن كرربه مررن الرردوراف البنكيررة افتةصصررة م ر بنرروك
آبرراركلي

Bank

 ،Barclaysتولرردمان سرراش

Goldman

* أةيمت مسات السبت التاس من رتب 1437رر افوافرق  16أبييرل 2016م.
ةرردم ا سررعانة األسررتاع عبررداهلل بررن عبرردالع ي اليررييان ،وأناررررا سررعانة
األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .
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 ،Sachs Bankتييس مان اتن ،Chase Manhattan Bank
مورتان ستانل . Morgan Stanley

افؤرالف الو يفية:
 -التررررررردريس بقسرررررررا االةتصررررررران

امعرررررررة افلررررر ر سرررررررعون

حتى 1984م.
 ناإلررررب افررررديي العررررام افسرررراعد للعالةرررراف ا ارتيررررة ببنرر رالياتح حتى 1991م.
 مررررررررررديي عررررررررررام االنارة مبيموعررررررررررة اهمرررررررررري حترررررررر رى1995م.
 -عضررو منترردب وهرريي مؤسررس

موعررة هرريكاف العررونة

حتى 2005م.
 -افستيار التيار لوالية "رسن  "Hessenاألفانية

ا لريو

حتى 2009م.
 مستيررررار لرررريإليس هرررريكة "فررررولكس واتررررن العافيررررة"ا ليو من  2004م رر 2008م.
 مستيررررررررار رإلرررررررريس هرررررررريكة كالرينررررررررت السويسررررررررييةبا ليو حتى 2012م.
 -رإليس

لس إنارة ومالر هريكة "آران لألعمرال التياريرة

والصناعية".

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 عضررووعضو
 -عضرررو
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لررس إنارة اليرريكة العقاريررة فرردة آ 9سررنواف،
لس إنارة الصناعاف افتاورة آ 4سنواف.
لرررس إنارة تبررروك ال راعيرررة آ 6سرررنواف ،وعضرررو

لس إنارة الصانراف السعونية آ 6سنواف.
 -عضو هنة افياتعة ببن الياتح آ 3سنواف.
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 تقديم احملاضر:
 آكلمة افضيف وافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا رسرول
اهلل وعلررى آلرره وصررحبه ومررن وااله ،أسررعد اهلل مسرراتكا بكررل
خرره وبيكررة ،أمسررية ليبررة تلر الر نلتقر في ررا ب رريه الوترروه
افباركة ،نسأل اهلل سُ ْبحيا ينهُ وي يتعيالى أن يسدن خاى اهمي .
وأرحرررب بضررريفنا عيعرررا

رررريا اللقرررات اررريه الليلرررة سرررعانة

األستاع عبرداهلل برن عبردالع ي اليرييان،
" ن ية

اضرية بعنروان:

بيامو السعونة واحللول البديلة".

ريا افوضو الي سيلقيه ضريفنا الكرييا موضرو هراإل ،
فيه أسالة عديدة يايح را العنروان .برالاب لقرد خردم افروالن ررر
وهلل احلمد رر ريه الربالن كمرا خردم ا أيضرا الكرقه مرن أبنرات
الرربالن العيبيررة وااسررالمية بررل والعرراا .والكررل ةررام بفضررل اهلل
برردوره ميرركورا مررأتورا .وإننررا حينمررا نارري ررريا افوضررو
مقررل ررريا افلتقررى فررإن عل ر يعرري اليرركي لكررل مررن ة ردًم يرردا
وأس ر ا

تنميررة الرربالن مررن أسرراتيتنا عررل السررنواف افتعرردنة،

وسنسرررتمي برررإعن اهلل تالميررريا ومتعررراون وستسرررتمي برررإعن اهلل
بالننا تنمو على يد أبناإل ا وعلى يد ضريوف ا الكريام الريين مرا

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

فتاوا عامل ويعملون
ميارك
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دمة ريا الولن ضيوفًا أكرارم عليره،

تنميته.

لكنً ولننا أيضا يعان من ميكلة ور كربهة مبقراييس
الرردول عيعررا؛ أال ورر ميرركلة الباالررة وإجيرران فرريص العمررل
افةتلفة ،وريا مرا سريايحه

اضرينا الكرييا اريه الليلرة إن

هات اهلل.
حينما كنت أةيأ حول افوضو  ،توارن

الي عردة أسرالة

حررول :مصررال السررعونة وارتبالرره بالباالررة ،ومرراعا يعرري ررريا
افصررال  ،وحررول عمليررة تررول الو رراإلف ،وحررول مررا يسررمى
بااحالل وإجيان الفريص افةتلفرة الر تسير أبنرات الرولن كمرا
س ر غهرررا بررإعن اهلل ،ولعلنررا لررد إتابررة ارريه األسررالة عنررد
ت ي
ضيفنا الكييا.
وسررتتناول

اضرريتنا ارريه الليلررة أمررورا عرردة ،من ررا :آبدايررة

السرررعونة،

ررردياف السرررعونة ،نوافع رررا ،ةانونيت رررا ،الرررلامو

الورميرررة

السرررعونة كمرررا ررررو ميرررارد وماررريو ! ،حقيقرررة

السعونة ،واةع را ،مسرتقبل ا ،احلاترة إلي را ،أيرن وصرل ةارار
السعونة ،ما مدى لا السعونة أو فيل ان ،وما رر عواإلق ران
وما حقيقة موةف القاراع العرام وا راص من ران ومراعا جيري
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ةاا العمل وماعا جيي الرولن مرن رفر مقرل رريا اليرعار ب ريا
احليا .
ررريا ،وإنر أعرري عررن ةرريب

اضررينا الكررييا وإلتصرراةه

بالقارا ا راص ،وكونره أيضرا عضروا

لرس إنارة عديررد

من القااعراف االةتصرانية ومستيرارا لردول أخريى وليريكاف
عافيرررة .وكتعييرررف وتصررري لضررريفنا الكرررييا ،ف رررو
افاتسرررته

االةتصررران مرررن تامعرررة واليرررة واهرررنان

مرررل
سرررياتل

بالواليرررراف افتحرررردة سررررنة 1983م ،وةبررررل علرر ر حصررررل علررررى
بكررالوريوس االةتصرران مررن تامعررة افل ر سررعون بال تيررب األول
مر ر ميتبرررة اليررري سرررنة 1977م ،و مرررل نبلررروم الدراسررراف
البنكية من سي بن باليونان ،كما حضي عدنا كبها مرن
الرردوراف البنكيررة افتةصصررة م ر بنرروك آبرراركلي
 ،Bankتولررردمان سررراش
مان اتن

Bank

Stanley

 ،كما عمل

االةتصررران

Sachs Bank

Barclays

 ،Goldmanتيررريس

 ،Chase Manhattanمورتران سرتانل
اضينا الكرييا

التردريس

Morgan

ةسرا

امعرررة افلر ر سرررعون ،وكررران ناإلبرررا للمرررديي العرررام

افسرررراعد للعالةرررراف ا ارتيررررة لبنرر ر الياتحرررر حتررررى سررررنة
1991م ،وكمرررا ررررو معلررروم فرررإن العالةررراف ا ارتيرررة للبنر ر
ترريتبء بكررل أعمالرره خرار البلررد ومياسررليه ومررا يرريتبء برريل .
كمرررا عمرررل مررردييا عامرررا انارة

موعرررة اهمررري حترررى سرررنة
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1995م .ورو عضرو منتردب وهريي مؤسرس

موعرة هريكة

العرررونة ومستيرررار جترررار لواليرررة آريسرررن األفانيرررة

Hessen

مناقررة ا لرريو ،ومستيررار لرريإليس آهرريكة فررولكس واتررن
العافيررة

Volkswagen

ا لرريو ،ومستيررار لرريإليس آهرريكة

كالرينررت السويسرريية العافيررة

Clariant

ا لرريو ،ورإلرريس

لس إنارة ومال هيكة أران لألعمرال التياريرة الصرناعية،
وعضررو

لررس إنارة اليرريكة العقاريررة لتسر سررنواف ،وعضررو

لس إنارة هيكة الصناعاف افتاورة ألرب سرنواف ،وعضرو
لس إنارة هيكة تبوك ال راعيرة ،وعضرو
الصانراف السعونية ،وعضو هنة افياتعة
رررررريا ولررررردى ضررررريفنا الكرررررييا

لرس إنارة بنر
بن الياتح .

موعرررررة مرررررن ا رررررلاف

االةتصررانية وافاليررة امليررة والعافيررة يصررعب حصرريرا .وكمررا
أهيف أن ريا افوضو يتعلق بالسعونة واحللول البديلة.
ونُريكِّي أن لقاتنرا رريا يُنقرل مباهريةً علرى ااروات علرى موةر
 www.satel.sa/alomaryوموةرررررر ر

http://www.omaryforum.com

ويبقى على رريا افوةر حترى ترأت النردوة القانمرة إن هرات اهلل،
كمررا أنرره يُف ريًغ ضررمن
ا لد الي

لررداف افنترردى وال ر نأمررل أن يصرردر

و ريا اللقات خالل صريف رريا العرام برإعن اهلل

تعرراىل .ررريا ،ونيحررب بتعليقرراف ومباهررياف احلضررور الكرريام رررر
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حيررارا اهلل رررر حير يتررا اررا ا ررال للميرراركة كالعررانة بعررد
انت ات


اضينا الكييا ،تفضل ضيفنا الكييا.

احملاضرة:

 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
مسرراكا اهلل بررا ه ،وهرركيا نكتررور عبرردالع ي  .مقلمررا
تفضل الردكتور عبردالع ي فرإن موضرو السرعونة ررو موضرو
حقيقرر ًة هرراإل وصررعب ،واحلرردي عنرره كررقه ،والدولررة منرري
سنواف لويلة ور تعمل تاردة على خلق فريص عمرل لليرباب.
وافيررركلة احلقيقيرررة أن ةارررا األعمرررال

افملكرررة كررربه،

وحسررررب ااحصرررراإلياف الي يررررة فررررإن رنرررراك آ10.000.000
وافدا والبن الدول يقرول أن را آ 17.400.000وافردا بينمرا
عدن من اليباب والفتياف السعوني ال جيدون عمالً! .فما رر
افيرركلةن! رررل ر ر عي ر
ميكلة

اليررباب وعرردم كفرراتةن! أم ر ر

الييكافن!.

القارا ا رراص يررتكلا عررن عردم تديررة اليرباب
وأن العمل لديه رر أ

القاا ا اص رر

العمررل،

ترا إىل ت رد كمرا

أن سرراعاف العمررل برره لويلررة .إال أن ررريه افقولررة حقيق رةً مررينون
علي ررا ،حيرر إن اليررباب السررعون لرر

آأرامكررو رغررا
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ساعاف العمل الاويلرة ،ولر
آساب

ول

ا ارو السرعونية ولر

العسكيية ول

ةااعاف كبهة تدا.

وإن ر أعكرري أنرره وةبررل لالل ر سررنة رررر وعل ر إبًرران الافررية رررر
كرران رنرراك ميرركلة
وكان رناك كالم
غه سعونية

عرردن العسرركيي

القرريى وافرردن،

الصحافة حول إمكانية تو يرف عمالرة

األمن و القضرات .إال أنره وبعرد مرداوالف ،رأف

احلكومة أنره مرن الصرعب اسرتيعاب وافردين
والقضررات؛ فعمرردف رررر احلكومررة رررر إىل

ةاراع األمرن

في ر تل ر القااعرراف.

وعلى سبيل افقرال فرإن أعكري أن عردن افتقردم لكليرة ةروى
األمررررن الررررداخل كرررران ال ي يررررد عررررن آ 20إىل  30هررررةص،
وكررران راترررب الضرررابء بعرررد التةررري تقييبرررا آمرررن  1.500إىل
 2.000ريرررال .فاعتمررردف احلكومرررة للاالرررب

علرر الوةرررت

راتبا ةدره حوال آ 1.600ريرال وللضرابء افتةري راتبرا ةردره
آ 7.500ريررال .فرريأى افسررؤولون رررر وعلر خررالل فر ة بسررياة رررر
اآلال من اليباب توتً وا إىل ةاا العسركيية ونفرس الير ت
بالنسرربة للقضررات ،وحتررى اليرروم يتقرردم حرروال آ 30.000لتل ر
الكليررررراف وال يقبلرررررون سررررروى آمرررررن  1000إىل  . 1500إعن
افيرركلة ليسررت لعي ربٍ
تييي وحواف

اليررباب السررعون  ،لكنرره ال يوتررد

تل القااعاف .ومما سربق وبعرد أن رأينرا أن
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القارا

العامل السعون عرامالً منتيرا ويسرتاي أن ينةري
ا اص ،إعن أين افيكلةن!.

نتحدا اآلن عن وض الييكاف .إعا ن ينرا إىل اليريكاف
العرراا افتقرردم لررد أنرره يررتا الفصررل ب ر ملكيررة اليرريكة
وإنارت ررررا ،مبعنررررى أن افررررالك ةررررد يكونررررون

لررررس إنارة

اليرريكة لكررن ا ال يرردييون اليرريكة بيرركل مباهرري .لكررن
الوض

بالننا رر ومر األسرف ررر جتلرف ،حير لرد أن مالر

الييكة عندنا رو افديي! ورو صاحب الييكة! وررو صراحب
القرريار األول واألخرره! .بررل وةررد جتررد هرريكاف عمالةررة ترردا
مي انيت ا بافالي وافلياراف ،إال أن فّا تدخل مقري اليريكة،
جترررد أن رررا بسرررياة تررردا! فرررال ريكرررل تن يمر ر وال مسرررمياف
و يفيررررة وال صررررالحياف وال تررررردريب وتاررررويي وال آ
Resources

Human

وال ماليرررررة؛ فقررر رء هرررررؤون مرررررو ف و اسررررربة!؛

وصرراحب القرريار رررو افال ر  ،وافو ررف السررعون ال يعرردو إال أن
يكون صبيا عند صاحب العمرل! ،ولريس لره أ ةريار! ،القريار
فقء بيد مال الييكة والي اليوم يييرده ررر أ يييرد افو رف
السعون رر وبعد غدٍ ال يييده!.
اررريه األسرررباب عررر

اليرررباب افرررتعلا عرررن الررريراب اررريه

اليرريكاف ،ألن اليرراب ال جيررد نفسرره ب ررا ،فررال يوتررد

ررد
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وليس له مي انية يتصي ب ا آيُعر  ،يُو رف ،يُةارء  .ولريل
اجته عدن من اليباب إىل البنوك؛ ألن بياة البنوك بيارة متارورة
ب ررا ن ررام ورياكررل تن يميررة وترردريب وتاررويي مسررتمي ويامرران
اليرراب في ررا علررى مسررتقبله ،لرريل ل ر اليررباب السررعون
مقررل تل ر القااعرراف .لكررن اليرريكاف آنفررة الرريكي ال صالررت
ترردار بعقليررة بسررياة ،وصرراحب افررال ال يصرري علررى الترردريب
والتاويي والكمبيوتي

والرآIT

 ،حي يريى أنره لريس لريل نا ٍ

لافا األمور آماهية واحلمد هلل وتوتد أربا كبهة!!.
ررررريا ،وإن برررراب افنافسررررة فِررررتِ ي علررررى مصررررياعيه للعامرررررل
السرررعون  ،وررررو اآلن ينرررافس عمالرررة آ 100أو  150نولرررة
مر  .وإعا أخرينا مقراالً كصروص

ح لد أن رتل األعمرال

ريا اليأن ،وليكن فينسا أو أفانيا ،لد أن رنراك حرد أننرى
لليواتررب وعرردن سرراعاف عمررل
لليواترررررب

رردنة للعامررل ،فاحلررد األننررى

فينسرررررا مرررررقالً ال يقرررررل عرررررن آ 2.000€والعامرررررل

الفينسرر رنرراك ال يعمررل برررآ 2.000€بررل يعمررل برررآ 3.000أو
 €4.000ولررو فِ رتِ ي برراب االسررتقدام إىل فينسررا مررن الفلررب أو
اانرررد ،أنرررا متأكرررد أن كرررل العمالرررة الفينسرررية سرررتيلس
بيوت ررا ،ألن العامررل الفينسر يييررد ميتبررا عاليررا ويييررد سرراعاف
عمل ةليلة ويييد

آWeekend

ويييرد تعويضراف وأهريات كرقهة،

بينما العامل الفلبيي واانرد يقبرل العمرل بررآ 400€أو

€500
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ويعمل آ 15ساعة! ،فإعن ريا لن يسرتمي ،ورريا ررو احلاصرل
للعامررل السررعون اآلن ،حي ر إننررا وضررعناه

ثرري مر العمالررة

الوافرردة افنتحررية للعمررل والرر تييررد العمررل بررأ وسرريلة ،وةررد
يكررون لرردى العامررل السررعون ارتبررا وعاإللررة ،لرريل ةلنررا لرره
نررافِس ررريه العمالررة ،وررريا أمرري صررعب .بينمررا القاررا ا رراص
م  ،رناك ةااعاف ممنوعرة إال للسرعوني  ،وال كرن أن
توتررد ررريه افعانلررة إال بررالتواصن ،اعررء ررريا حييررة واعررء ررريا
حيية ،لا ةِل إن ريا أصاب أو أخاأ.
األمرري اآلخ ري الن ررام .إعا

رردلنا عررن التيررارة ،فلرردينا ه ر ت

ا رره حييررة التيررارة ،وررريا علررى مررا يبرردو ل ر مف رروم خررالئ،
كرل إنسرران يعمرل كررل إنسران يفررت
موتون

رل وركرريا!؛ رريا غرره

الغريب ،إ را الن رام التيرار افوترون

الغريب ررو

ن ررام االمتيرراص ،مبعنررى مررقالً :رنرراك أرب ر أو مخررس هرريكاف
عافية مااف البن ين ور مسؤولة عرن علر  ،لكن را ال ترديي
ارراف البن ر ين؛ ر ر فقررء تؤسررس وتاررور وتترراب لررا تسررم
للمررروالن أن يرررديي امارررة

رررت إهرررياف ا .أمرررا عنررردنا ،فرررال،

وأعكرري لكررا جتيبررة ليررريكة هررل
تقييبررا

آShell

والرر أتررت إلينرررا

عررام 1995م وأنررا كنررت مر ا موعررة ،وعلر لعمررل

ااف بن ين .وبدأوا فعالً بقالا أو أرب

ااف ،لرا فوتانرا

أن ررررا توةفرررروا عررررن العمررررل وا يسررررتميوا!؛ وةررررالوا ال نسررررتاي
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االسررتميار ،ألن افنافسررة غرره هررييفة؛ فرربعا امارراف تُفتررت
ةبلر ا واألخرريى بعرردرا

نفررس اليررار أو احلر  ،ولالقررة تفررت

آ 24سرراعة ،وبعررا امارراف ةررد تغررل
كمررا أن سرراعاف العمررل غرره
يسررررتايعوا االسررررتميار

الرردي ل والبنر ين،

رردونة والعمالررة بسررياة! ،فلررا

السرررروق ألنرررره غرررره مررررن ا وبالتررررال

انسحبوا!.
لرا إننرا وبعرد لاللر سرنة ،رتعنرا اآلن إىل عمليرة التةصررص
واالمتياص

ااف البن ين! ،فالبد من تصنيف اليريكاف،

وأن اليرريكاف ال تررديي ،بررل افال ر رررو الرري يررديي! .ررريا رررو
اليغل السليا وريا األمي البرد أن يسري علرى كرل القااعراف
ولرريس ةاررا الررب ول فقررء .وةررد يررأت هررةص ويقررول :ال ،فرراعا
يكرررون رنررراك احتكرررارن نقرررول لررره :ال يرررا أخرر  ،لررريس رنررراك
احتكررار ،ولتوضرري علر نتنرراول ةاررا البقرراالف مررقالً :فلرردينا
رنرراك آ 4أو  5هرريكاف كرربهة عمالةررة مسررارمة ،ممكررن
أن نُرررردخل

ملكيت ررررا عرررردة ت رررراف كالتأمينرررراف والتقاعررررد

ومؤسسررررراف ا تمررر ر افررررردن وافؤسسررررراف ا هيرررررة وصرررررغار
افسرررارم  ،ثيررر متلررر رررريه اه رررراف تلررر اليرررريكاف،
وتكرون رررر تلر اليرريكاف رررر مسررؤولة

نفررس الوةررت عررن فررت

البقاالف الصغهة ،من خالل :التدريب وافتابعة والت ويد برافوان
وبالن ررام ،ولرريس أل هررةص يفررت بقالررة آعلررى كيفرره  ،إ ررا
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دنون ل ساعاف العمرل ويياةبونر  ،ويعاونر البضراإل

ويدربون ؛ فتحصل بيل ه ت تار .
وستيد

عل الوةرت بنوكًرا تردخل بالتمويرل ألن را تضرمن
ترا إىل بقرالت ،

النيا رر بإعن اهلل ررر ،فمرقالً مناقرة الفرال

ونتوة ر أن افبيعرراف اليوميررة للبقالررة الواحرردة سررت او ب ر آمررن
 7.000إىل  10.000ريررال رررر إن هررات اهلل رررر حي ر مت إحصررات
السرركان وعيفنررا رريو افناقررة ،وبالتررال رث ر سرريكون
تقييبرررا آ 2.000ريرررال فابيعرر أن السرررعون سررريأخي آ 60أو
 50أو  40ألررف ريررال وييررتغل
جتررد

ام رل ويرردييه .لكررن اليرروم

اليررار آ 100بقالررة!؛ ال كررن للسررعون أن ييررتغل

مقل رريا اهرو مرن افنافسرة .ونخرل

ا رال سرعوني بعرد

التقاعررد وفررت بقالررة وصرري علي ررا الرررآ 300.000ريررال ال ر
أخيرا من احلكومة ،لا وترد بقالرة ةبلره وبعرده يردييرا وافرد
أو أتن ينام

البقالة يبيعون ويغيون وييرتغلون آ 24سراعة

ويوصررلون للبيرروف ،ففر الن ايررة ا يسررتا االسررتميار ومررن ل راً
سلم ا اا وأخي مبلغ التس أو با البقالة با سارة.
إعن إخوان الكيام ،لن ترني السرعونة

القارا ا راص

إال باالمتيرررراص؛ ولنأخرررري مقرررراالً علررررى علرر ر أال ورررررو هرررريكاف
االتصررراالف ،يوتررررد آ30.000

رررل

كررررل هرررار وكررررل
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مكان! ،رريا الكرالم غره سرليا؛ حنرن لردينا لرالا هريكاف
نفعرررررت مليررررراراف لكرررر تأخررررري ال اخررررريص وتعمرررررل ،ورررررريه
اليررريكاف آ ، Zain ،Mobily ،Stcرررريه اليررريكاف ينبغر ر أن
تؤسررس هرريكاف للتسررويق وتعا ر اليررباب حررق االمتيرراص لفررت
امررالف ،مبعنررى رررا رررر أ تل ر اليرريكاف الكررلى رررر الرري
يستورنون األت ر ة وررا الريين يردربون ا وررا الريين يياةبرون ا
على انت ام الدوام والبي  ،وعندما رر أنا افوالن ررر أعلرا أن رريه
اليرريكة أو تل ر افؤسسررة يرردييرا هرراب سررعون لكن ررا تتب ر
آ stcوررر الرر تررورن لرره ،وإعا صررار لديرره ميرركلة أسررتاي
مياتعررة الرررآ . stcلكررن صيررد وعبيررد الكررل يفررت وررريا

ضرري

أت ر ة مررن الص ر وررريا مررن كوريررا واآلخرري مررن نب ر !؛ فلررن
تسررررتقيا األوضررررا إال باالمتيرررراص ،ومررررن يقررررل لرر ر أن االمتيرررراص
احتكرررار ،ف ررريا الكرررالم لررريس بصرررحي  ،حير ر إن االمتيررراص
متلكررره هررريكاف وممكرررن أن تاررري لالكتتررراب وتتملك رررا
أكرررررل القااعررررراف

البلرررررد مقرررررل :التأمينررررراف ،والتقاعرررررد،

واهمعيرراف ا هيررة وال ر رررر أ تل ر اهمعيرراف ا هيررة رررر لررن
تا

ريه احلالة إىل أن يتل اا أحد حي سيكون لردي ا

نخرررل وععيررراف ا تمر ر افررردن وصرررغار افسرررارم  .وبررريل
يكرررون رنررراك تن ررريا بررردالً مرررن رررريه الفوضرررى العارمرررة ،لقرررد
أصبحت امالف أكقي من السكان! ،وأصرب العامرل الوافرد
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مررن بررنغالنيل مررقالً يي ر
تاتيا!،

ح أنه

تأهررهة

آVisa

ويررأت إلينررا ويصرره

بلده ال يستاي أن يكرون تراتيا ،حنرن

تلبنرررا أةرررل النررراس وتعلنرررارا جترررارا! ،وتيكنرررا أحسرررن نررراس
تيكنرررا اليررريكاف العافيرررة الر ر تعار ر خدمرررة وتن ررريا وا
ندخلرر ا بالننرررا! ،وأنخلنرررا النررراس الررريين ا يسررربق ارررا العمرررل
بالتيررارة! ،وررريا الوضر ال يسررتو ! ،حنررن بلررد غرري وال

تررا

إىل ريا الي ت!.
ليل فأنا أتوة أن احلل رو إعاات االمتيراص ،وإعا ا يكرن
رنررراك هررريكاف سرررعونية ةرررانرة ،ففر ر رررريه احلالرررة حنضررري
هيكاف عافية وتدخل
ا

ا

مسارمة م هيكاف

لية وتاي

البلد .والفاإلدة من التعامل م تل الييكاف العافيرة

ال ر اررا آ 100سررنة

ررريا القاررا رررو أنرره لرردي ا التاررويي

افسرررتمي والبحررر والتررردريب

آResearch & Development

وبيل سريكون العامرل السرعون هرييكًا

آPartner

؛

مر رريه

اه ة ويكل مع ا ويتاور ويُدرب.
وبرريل يكررون القاررا ا رراص رررو القاررا اهرراعب ولرريس
القاررا احلكرروم  ،وال بررد أن يكررون القاررا ا رراص أفضررل
مررن القاررا احلكرروم

كررل هرر ت

ااترراصاف والعواإلررد

وغهرا؛ وعل حتى تُيي اليباب علرى أن ال يتيره إىل القارا
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احلكوم الي أكقي العمل فيه روتيي بسيء؛ وممكن عرن
لييررق األت ر

ة والرررآIT

حي ر إن افو ررف

يررتقلص القاررا احلكرروم كررقها،

القاررا احلكرروم يعمررل ضررمن سياسررة

دنة مسبقًا ال يتياوصررا ويسره وفقًرا ارا ،وةرد يكرون تر ت
مررن القاررا احلكرروم برره أنرراس خررلات ،لكررن األغلبيررة ر ر
أعمال مكتبية بسياة ةد تقوم ب ا افريأة أو اليترل البسريء أو
حتررى عو االحتياترراف ا اصررة؛ ألن ررا أعمررال مكتبيررة بسررياة
ترررردا ال

تررررا إىل مسررررتوى عررررال مررررن الررررتفكه أو العمررررل أو

اه د ،بعكس القاا ا راص الري

ترا إىل مسرتوى عرالٍ

مررن العمررل واه ررد .ولرريل لررد أنرره

العرراا أع ر القاررا

احلكوم صغه والقاا ا اص تدا كبه.
فالبررد إعن مررن تاررويي بياررة ةاررا العمررل ا رراص؛ ألننررا إعا
اسررتميرنا ب رريه الاييقررة ،فررإن القاررا ا رراص لررن يُرردرب ولررن
يُو ف ،وسو يستمي باريق سرعونة ورميرة وكرل هر ت إال أن
جيلررب سررعوني ؛ ألن صرراحب افرررال معترران علررى لييقررة معينرررة
ولديرره بعررا النرراس افسرراعدين الرريين يعملرروا معرره منرري سررنواف
ومامرران لرريل وال يييررد تغرريهرا ،وال يييررد أن جيلررب هةصررا
يعي أسيار عمله وغهه من تل األمور.
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إعن البد من تغيه بياة عمرل القارا ا راص .ويبردو لر اآلن
أن السما للييكاف العافية للدخول بقاا التي إلة ما ررو إال
فا ة خه لليباب السعون للدخول في ا؛ ألن تل اليريكاف
ةاررا كرربه ولررن جيلررب عررامالً برررآ 2.000أو  1.500ريررال بررل
ةد جيلب كاهه آ 10.000ريال ويعايه عمولة ويدربره؛ ألنره
يتب ر ن ررام يسرره وفقًررا لرره العرراا كلرره ،فلديرره مررقالً :ترردريب،
ومتابعرررة ،وحرررواف  .بينمرررا عنررردما يكرررون صررراحب افنيرررأة ررررو
صاحب القيار ،فاانسان بابيعتره و مقرل رريه احلالرة

راول

أن يوفي ويدف أةل.
األمرررري اآلخرررري ،رررررو أن االمتيرررراص

العرررراا كلرررره يُعاررررى

لليررةص ،مبعنررى مررقالً أن ر عنرردما ترريرب إىل آماكدونالرردص
Corporation

McDonald's

أمييكا وتقول اا أريد أن آخي امتياص أمييكرا!؛

Robbins

يقولون ل  :ال ،أنت تأخي
تررردف الرررر

أو آباسرررررركن روبنرررر ر

Baskin-

رالً واحردا ،وحنرن نردرب ةبرل مرا

آ 20.000$أو $30.000الررررآFranchisee

جتلس معنا

البرررد أن

نورة فدة لاللة ه ور ،وأنا هةصريا أخريف نورة

من رريه الردوراف ،حقيقر ًة ةرد تكرون أفضرل مرن الردكتوراه،
ألنرر تررردرس ةضرررايا
علرري ا

آCases Studies

الرررآ 50سررنة ررريه ميرراكل

ولررريس ن ييررراف ،ومرريً
إفييقيررا وأوروبررا و

كرررل العررراا آكرررإغالق اليرررار  ،و و ررررا يُعيفررروك كيرررف
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تتصي  ،ولدي ا حلوالً تار ة ،ومرن يُردرس لر أنراس يردييون
ررالف فرردة آ 20أو  30سررنة فرراألمي لرريس ن ييررا بررل عمليررا،
فيُدرسررروك آ 3أو  4هرر ور فرررإعا لحرررت ،فرررإن ا يررريربون إىل
ررالف أخرريى ،و ضرري البن ر لتمويل ر

مناقررة ال يوتررد ب را

ويرردف اليسرروم الرررآ 20.000$أو $30.000ويرردف متويررل بنررات
هررياكة م ر هرريكة عافيررة سررتني

امررل ،ألنرره يعلررا أنرره
 %100آباسررركن روبنررر

Baskin-Robbins

أو آماكدونالررردص

ونخرررل مع رررا

هرررياكة ماررراف

McDonald's Corporation

السن .
إعن رررريا العامررل أو افو رررف أصرررب صررراحب

رررل؛ أمًرررا مرررا

رردا لرردينا ف ررو أن رترالً ترراتيا تررات وأخرري امتيرراص افملكررة،
فرررآماكدونالرردص

McDonald's Corporation

مررأخوعة

كررل

افملكرررة ،ورررريا التررراتي تلرررب عمالرررة أتنبيرررة لييرررتغلوا ب رررا،
وبرررريل حُرر ريم اليررررباب السررررعون مررررن فرررريص عمررررل .وررررريه
الرررآFranchisee

ر ر ال ر توتررد رتررال األعمررال! ،فرراعان! ألنرره

ريه الييكاف العافية أوالً ب ا تدريب مكقف تردا ومسرتمي،
لا لانيا يعاونه
فيما بعد

الً واحدا ويياةبونه ويتابعونره ،وةرد يعاونره

ل أو لاللة ومن لا يبردأ يكرل ،وبريل ف را نرواة

اه ة ال تُفيخ رتال األعمال ،فإعا كان عندك مخسة آال
أو عيررررية آال فرررريو

آFranchisee

إعن عنرررردك عيررررية آال
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آBusiness men

كررل سررنة يرردخلون السرروق .لكررن لرردينا ،ال،

ترررات تررراتي واحتكررري األمررري؛ اليررريكاف األتنبيرررة ال تعاررر
هرررريكة ولكررررن تعارر ر فررررينا ،وررر ر تييررررد نخررررول السرررروق
السررعونية ،فقيررل اررا لررن ترردخلوا إال عررن لييررق ررريا اليررةص
ويأخرري امتيرراصا ويرردف لكررا مليررون نوالر أو لاللررة مالير نوالر
ويأخرري االمتيرراص .فأصررب الترراتي

السررعونية أو ا لرريو يرريرب

إىل هرريكة ويقررول اررا أريررد امتيرراصا لليرريق األوسررء وسررأنف
آ ، $10.000.000واليررريكاف العافيرررة تلر ر ال ي م رررا إن متً
تررردريب السرررعوني أم ا يرررتا تررردريب ا ،اف رررا أخررريوا أمررروالً،
وباعوا بضاعت ا ،أما حنن فقد التففنا حول الن رام علر الري
جلق لليباب فريص عمرل ولريس فريص و يفيرة ،ويعايره خرلة
ويارررروره ،حيمنررررا اليرررراب السررررعون وأعاينررررا علررر افيرررريو
ليررةص واحررد تلررب عمالررة وافرردة رخيصررة بررر آ 1.500ريررال
واهرتغلوا! .إعن البررد مررن إيقررا احتكرار العالمرراف احلصرريية،
ويصرره ت ر ت مررن

آ WTOــــ World Trade Organization

وأن

تكون حيية وليسرت حصريية؛ لكرن حنرن ماصلنرا حصري ! .لرا
جتررد هةصررا مقيمررا

نب ر أو بررهوف ولديرره وكالررة حصرريية

على الييق األوسء! و افملكة يكونوا لاللرة

رالف! برأ

حررق ررريان! رررو أخرري وكالررة اليرريق األوسررء وتس رتًي وأعاارررا
ألنرراس واهررتغلوا.

إعن ررريه اليرريكاف وررريه الرررآFranchisee
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ر ال توتد رتال األعمال :تدربه ،تاوره ،تفرت لره األفراق،
حيرر ب رررا نوراف وصيررراراف مسرررتمية كرررل سرررتة هرر ور ولررردي ا
ررردي وتغررريه لكرررل هرر ت ،وبالترررال يررردخل

الررررآSystem

ويتعلا ويكل.
األمي اآلخي رو البنوك .والبنروك حقيقرةً تعترل مفترا النيرا
كررل بلررد؛ ف ر الر تسرراعد النرراس وتقررف مع ررا ،أمررا أنررت
كقارررا أعمرررال ال تسرررتاي أن تعمرررل مبالر ر وال يوترررد أحرررد
يستاي أن يعمل مباله ،لكرن مر األسرف رنرا وباسرا ااسرالم
وافياثة ،م إن اليي صا
اللينة الييعية

احلص ~ رر وأنا كنرت معره

الياتح رر حيًم افياثة

ةرد أران أن يعاري ا فيصرة ،فقررال ارا ابردأوا

البنروك؛ وكران
افياثرة لفر ة

مر ر أن ب رررا مالح ررراف ،لرررا فيمرررا بعرررد ممكرررن أن نررردخل
ميرراركة متناةصررة ،مضرراربة األبرردان ،آال البيررو لررا ناررور.
إال أن البنوك تيبقت بافياثة وةالت ال يوترد إال رريا كن رام
إسرالم  .وافيركلة
Rate

افياثرة أن را تقييرد حير تعترل آ

Flat

 ،البن ال جفرا مرن القسرء! ،وال نقصرد رنرا القسرء

األول ،برررل القسررررء القرررران والقالررر والرررري مررررن اففررر ث أن
يتناةص بتناةص القيث ،لكن البنر يضريب النسربة

افردة

وجيمع رررا ويقسرررم ا علرررى هرر ور ويالرررب منرر أن تررردف ألفرر
مرررقالً! ،فتيرررد  %4صرررارف  8أو  .%10وافيررركلة األخررريى أنررره
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يُل مر أن ترردف كامررل القرريث أو الفاإلرردة والرريب حتررى إعا مررا
كنت ستن

القيث بعد سنة رر تاتت فلوس مقالً ررر يقرول لر

البن ر  :ال ،البررد أن تُكمررل أو ترردف وترريرب ،وررريه ميرركلة
أخيى!.
أمررا بالنسرربة لرريوان األعمررال فررال يسررتايعوا التقرردم للبنرروك؛
ألن ا تييد ضماناف ،تييد أس ما ،تييد عقرارا ،أمرا ررا فلريس
لرردي ا ه ر ت ،فقررء لرردي ا عمل ر ا وفكرريرا ،والواحررد مررن ا
يييد نعا وتوتيه ومساعدة ولرو بقيمرة آ 100.000ريرال  ،إال
أن البنروك لريس لردي ا أ اسرتعدان ألن تعار وتسر ا حترى ولرو
بأموال بسياة! .إعن الن ام البنك أصب أيضا غه مسراعد،
م أن وتونه ضيور .
لررا إنرره وبالنسرربة للعمررل بيرركل عررام ،يوتررد

البلررد اآلن

عمالرررة بسرررياة تررردا تُقررردر برررر آ 7أو  6مليرررون تقررروم بأعمرررال
بسررياة ،ي ررن الرربعا أن العامررل السررعون ال يسررتاي أن يقرروم
ب ا كاألعمال احليفيرة والبداإليرة! ،احلقيقرة ،ال ،إننرا كرن
أن نقرروم بعمليررة إحررالل لآللررة برردالً مررن العامررل البسرريء ،ونغرره
مسمى الو اإلف ،فمقالً بدالً مرن أن يكرون رنراك آ 20عامرل
ن افرررة ين فرررون بالرررة

رررل أو

افارررار ،فيكرررون رنررراك

م ندس بياة واحد ونعايه راتبا آ 10.000ريرال وبريل وفينرا
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آ 15.000ريررال الر نرردفع ا للعمالررة البسررياة ،وخففررت علررى
البلررررد عمالررررة ميرقررررة لالةتصرررران ،وو فررررت افرررروالن بو يفررررة
مرررة؛ ونسرررتاي

علرر أن نأخررري جترررارب الررردول ،فمرررقالً

الفنلندي كانوا يعملون لردى السرويدي  ،وكران يُن ري إلري ا
ن رررية نونيرررة آفنلنرررد يعررري أةرررل ! ،لرررا إن السرررويد احتفلرررت
بالوصرررول إىل العامرررل األترررن رةرررا آمليرررون والررريين ررررر أولارر
العمررال األتانررب رررر يُسررم اررا بررافكوا وااةامررة

السررويد،

وكان عل أيام الافية والن روث بالبنيرة التحتيرة .اآلن السرويد
تعان من مياكل اتتماعية واةتصانية وأمنيرة بسربب ا لريء
الكرربه الرري نخررل علررى السررويد .وعنرردما برردأف الافررية لرردى
الفنلنررردي  ،ةرررالوا لرررن نكرررير خارررأ السرررويد ،سرررنعتمد علرررى
عمالتنا ا اصة .ريا ،وإن عردن سركان فنلنردا ير او مرا بر
آ 3إىل  4ماليرررررر ر

ومسرررررررراحة األرث تقييبررررررررا آ400.000

كيلوم فكيفن! ،اعتمردوا علرى التقنيرة واآللرة؛ فمرقالً ترأت
ماار آرلسنك

لتحي فندةًا فال جتد أحردا ،إ را جترد آلرة

وتضررغء الرر ر تتفرراوث وتررتكلا مع ر وكرريل آالتاكسرر
فأصررررب كررررل هرر ر ت باآللررررة ،فاسررررتةدموا اآللررررة بقرررردر مررررا
يسررررتايعون .وصانوا العمرررري التقاعررررد إىل آ 65سررررنة لليتررررال
والنسات .عدن سكان فنلندا اآلن آ 5.400.000نسمة ولردي ا
فقررررء آ 150.000وافررررد ،وبرررريل بنرررروا تنميررررة راإلعررررة برر ردون
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مياكل .غال فنلندا يوترد اال ران السروفي آاهر اكية ،
وتنوب ا توتد السويد آرأ الية فكان البعا يقول أن سرفن
الصرريد اليوسررية

أعررال البحررار ب ررا آ 150فررينا والسررويد

آ 50فينا وحنن رر أ فنلندا رر آ 5أفيان وعل بسبب التقنية!.
وافملكرررة كررريل نولرررة غنيرررة ممكرررن تسرررتع بالتقنيرررة
واليوبرروف

آRobot

بكررل مررا تسررتاي  .فمررقالً مصرران اليرروم

أفانيا كمصن آهيكة فولكس واتن العافية

Volkswagen

مررا أحررد ب ررا ،فقررء ب ررا مررياةب  ،أنررا رأيت ررا ،سررياراف ترردخل
آصررررفي و رررري آسرررريارة ال أحررررد يلمسرر ر ا ،كلرر ر ا روبرررروف
آRobots

وكلرر ا بررراألت ة ،اليرررةص افيرري الواةرررف رررريا

راتبررره حررروال آ 30.000لكرررن بررردالً مرررن أن يكرررون لررردي ا
آ 1000عامررل صررار لرردي ا فقررء آ 20أو  30أو  50أو 100
عامل فاآللة حلَّت
ليل فلك

ل اانسان

األعمال البسياة.

فف عن البلد الضغء الناتو عن رريا العردن

الكرربه مررن العمالررة رررر والرر يصررل من ررا إىل افملكررة سررنويا
آ 1.000.000وافد رريا ااحصرات الي ر  ،وممكرن يردخل
مليونررا آخرريا بارريق غرره ر يررة كالتسررلل واحلررو أو مررا هررابه
عل  ،وبالتال ف نراك ريروم ولوفران علرى البلرد ،ورريا ييررق
ا ررردماف والنررراس ،كمرررا أن ررررؤالت الوافررردين أنررراس بسررراات
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مساك يقدمون خدماف بسرياة يرأتون إلينرا مرن غابراف ومرن
أمرراكن بسررياة وا يرريوا سرريارة مررن ةبررل ،لررا تررأت وتسررلمه
سيارة تديدة ةيمت ا آ 300.000ريال ةد يصدم ا ررر البرد مرن
افكْنينيرة واالعتمرران علررى اآللررة
فعندما تض سعونيا
ل

كررل هررؤون حياتنررا ،وبالتررال

عمل ما بسيء ،فأنت تعايه راتبا ألنره

ل عيي عمال.

لا يب دو لر أنره ولفر ة لويلرة ،ا يكرن لردينا تيكير علرى
العمررل وأرميررة العمررل واانتررا  .فاليررةص يييررد و يفررة لك ر
يأخي فقء الياتب آخي الي ي ،وريا حقيقةً يعتل كارلة ورر
أن اليررعب ال يييررد أن يعمررل .البررد أن نيك ر علررى ةيمررة العمررل
وأرميرررة العمرررل حترررى مرررن الناحيرررة الدينيرررة ،فاألنبيرررات اهر رتغلوا
بأيدي ا ،وريا أكرل نليرل علرى أرميرة العمرل! ،واهلل سُر ْبحيا ينهُ

وي يتعيررررالى يقررررول :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الك رررف ]7 :عمرررل ننيرررو وعمرررل آخرررية،

فرراهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى خلررق اانسرران للعبررانة واعمررار الكررون،
ف نررراك عمرررل ورنررراك عبرررانة ،والبرررد ل نسر ران أن يعمرررل ،وإن
اانسان العامل ةرد يكرون أفضرل مرن اانسران العابرد

بعرا

احلررراالف ،حينمرررا نخرررل عمررري برررن ا اررراب آرضر ر اهلل عنررره
وأرضاه

افسيد ،ووتد إنسانا متعبدا يقرول أنرا معتكرف،

فسررأله عمرري بررن ا ارراب  :مررن الرري ينفررق علير ن فأتابرره:
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أخ  ،فقال له عمي :أخوك عرب باألتي .ف و عامرل وأنرت نراإلا.
فالرردين لرريس رربانيررة ،إ ررا رررو عمررل وإنتررا وفكرري وتاررويي.
ريا ،وإن العمل لليتل وللميأة كيل حتى لو عملرت افريأة
البيت ف يا إنتا  ،أما أن جتلس

البيت و ضي خانمرة وتنرام

آ 24ساعة ،فستصاب بالسكي وحالة نفسية واكتااب ،أمرا
إعا عملرررت

البيرررت ف رريا سررريكون صرررحة ارررا وإنترررا وعمرررل

وراحرررة .لررريل أنرررت جترررد أن اانسررران إعا تقاعرررد ،تبررردأ عنرررده
افيرراكل .لرريا البررد ل نسرران أن يعمررل وينررتو ويكررون عنصرري
إنتا

ا تمر  .ورريا مالرب ننيرو وأخريو  ،فراهلل سُر ْبحيا ينهُ

وي يتعيالى للب منر أن تعمرل ،وإعا عملرت وو فرت أناسرا وفتحرت
بيوتررا ،ف رريا أترري كرربه .أمررا لررو كررل واحررد نررام واعتمررد علررى
الغه فلن

دا أ تقدم ،لريل البرد مرن ال كير علرى ةيمرة

العمل واانتا .
ومقرررال علرررى علر ر  :فرررا تررروىل رونالرررد رجيررران ممقرررل احلر ر ب
اهم ررور منصررب اليإلاسررة

الواليرراف افتحرردة األمييكيررة،

وكان ةبله الريإليس تيمر كرارتي ممقرل احلر ب الرد قيال
والرريين رررر الررد قياليون رررر كررانوا يسررعون إىل نولررة احلكومررة
الياعيررة ،فر انوا الصرري علررى الضررمان االتتمرراع  .فلمررا تررات
اهم ور رونالد رجيان والي يدعا الييكاف ،وتد أنه مرن
الصررعب أن جيلررس رررؤالت النرراس برردون عمررل ،لررا آخرري الي ر ي
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يسرررتلمون رواترررب ،ورررريه الفارررة أعررردانرا كر ربهة تررردا .كمرررا
كانوا يستلمون ما يُعي باوابر الاعرام

آFood Stamp

حير

يأخيون لوابر ويريربون ب را إىل السروبي ماركرت و لرئ كرل
هرررةص سررريارته باأللعمرررة بقيمرررة آ 150$ومرررن لرررا ييترر إىل
البيت ويأكل وينام وةد يتعالى ودراف! .ويا إخوان إن افرال
م اهنس يُفسد الناس.
وكررررران هرررررعار رجيررررران ررررررو آجلرررررق الررررردوالر وال يأخررررري
الررردوالر

DOLLAR MAKER BUT NOT HE DOLLAR

TAKER

 ،وةال رجيان أريد من كل هةص مرن ررؤالت النراس

أن يعمل ،حتى لو كان مقعدا أو أعمى أو عات ا ،البرد لره مرن
العمررل ،حتررى ييررعي أنرره منررتو ،ال أن يأتيرره افررال ركرريا برردون
عنررات .وفع رالً ررريا األمرري رررر العمررل واانتررا رررر ييف ر مررن معنوياترره
ويغرره حالرره إىل األفضررل .وبالفعررل برردأوا

عل ر  ،وخففرروا مررن

الضررمان االتتمرراع  ،لررا بعررد ف ر ة ترريك كررقه مررن افرروالن
الباالة وأصب لدي ا أعمال وتاروروا ،برل ووتردوا السرعانة
العمل ،فاهيل واحلكومة األمييكية

ترات لرآلال مرن

األهريات؛ فقررالوا اسررتغلوا رررؤالت ،ررريا يصررن بدلررة وررريا يصررن
صرارا وركرريا .فررأعاورا مكرراإلن ونفعررورا للعمررل وتررابعورا
وأخيوا من ا اانتا ونفعوا اا ه ييا ،وبعد فر ة ةرلً الضرمان
االتتماع وأِنخلت عناصي منتية.
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واليرروم لرردينا نفررس الوضر  ،فإننررا لررو أنخلنررا اآللررة
فسيكون عل تيدا .حنن لسنا

حياتنررا

حاتة إىل هرةص يرأت مرن

أفغانستان يستةدم فينا برداإليا ،إ را رنراك آالف اليروم ةيمت را
ال تتعرردى آ 90.000ريررال بضررغاة صر تصررن ل ر عي ر أنرروا
ا ب والكي والكيواسون وكل ه ت ،وممكن أن نعار
مقالً اميأة عن لييق الضمان االتتماع ت اص أو آلة أمام بيت ا
وتبي خب وتض الدةيق والاح بافقاييس وتضغء علرى الر ر
وتبي ر للنرراس ،وممكررن تصررل مبيعات ررا إىل آ 10.000ريررال.
إعن البررد مررن أن نيرري اانتررا  ،أمررا إعا أعايررت النرراس فلرروس
ورا ةاعدين ،فأنت بيل تقتل ا وتقتل فري ا رو افبرانرة ورو
العمررل ،ويصرره اانسرران خررامالً وتكقرري فيرره األمررياث وتكقرري
افيررراكل وتسررروت احلررراالف النفسرررية ،فالعمرررل لررريس كسرررب
فقررء ،بررل رررو عبررانة ورياضررة وصررحة نفسررية .ولرريل جتررد أن
بعا رتال األعمال عميه آ 90سنة وال صال ييرتغل وكرل يروم
بلررد .أمًررا مررن يتقاعررد اآلن فكررل يرروم

افستيررفى ييات ر !

صار موسوسا! آصرار عنرد السركي أو غرههن ! ،أمرا اآلخري ررر
الي ييتغل رر فليس لديه وةت فقل ريه األمور.
لا إننا اآلن ابتُلينا
كلررر ر ا

ررررري

أمري الير اناف! .فاهامعراف السرعونية
صصررررراف ونراسررررراف ن ييرررررة ماتسرررررته

ونكترروراه ،ررريا معرره نكترروراه

الترراري وعاك

األنب .يررا
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عاعة حنرن نييرد هةصرا يعمرل ،هةصرا تقنيرا

آTechnician

يف ر  ،يرريبء ،ج ر ؛ ال نييررد هةصررا يتفلسررف علينررا .ولرريل
البد أن يكرون ال كير علرى العمرل ،حترى

اهامعراف البرد

أن نيكرر علررى أن يعمررل الاالررب .ممكررن مررقالً نضرر ن امررا
ت إليررا يرردرس مررن خاللرره الاالررب
يعمررل

حيفررة

اهامعررة أربر سرراعاف لررا

انررب الدراسررة أربر سرراعاف أخرريى ،ررريا رررو

التدريب احلقيق .
افيرركلة أن اليررةص منرري أن يولررد وحتررى يصررل عمرريه إىل
مخسررة وعيرريين سررنة أو لالل ر سررنة فقررء تررالس

البيررت!،

رناك من يُسرو لره كرل هر ت! فيصره ال يعري كيرف ييرغل
الغسررالة! أو يف ر إلررار السرريارة! وال يعرري

الك يبررات! ،ال

يعي هياا! رو فقء مُيمًرد ،ا يسربق لره أن يتةري ةريارا ،ا
يرريرب مررن ةبررل إىل سرروبي ماركررت للعمررل! .فرراانارة مبف وم ررا
البسيء رو ا اع القياراف ،إال أن حيمته من ا راع القريار،
لا بعرد لاللر سرنة تيميره
حر أنرره

السروق ليرتعلا! ،لرن يسرتاي !.

الغرريب مررقالً ةررد جتررد هةصررا رإليسررا

لررس إنارة

هيكة ولديه لاإلياف خاصة و نفرس الوةرت ابنره عمريه سرب
سرررنواف ويررروص اهياإلرررد! ،ررررل ررررو

ترررا للعيررريين أو افاإلرررة

نوالرن! ال ،لكنرره يييررد مررن ابنرره أن يتحمررل افسررؤولية ويدربرره،
وإعا حررردلت معررره ميررركلة مرررقالً مر ر تررراره ،يقرررول لررره والرررده:
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آآاعررررب واحلرررل ميررركلت معررره بنفسرر  ،فررراعا ا توصرررل لررره
اهييدة ،تفارا معهن فيصب الولد ةرانرا علرى ا راع القريار
ويعي يناةل مع فلروسن كرا وفريفن رريا أسرلوب تردريب،
وعندما يصل إىل القانو جيعله يعمرل

امرالف ،نعرا اهرتغِل

وانف هامعت  ،فييعي بقيمة افال ،رو نفسه رر الولد ررر أصرب
هةصا آخريا ألنره برا واهر ى وتعامرل مر النراس وةرالوا لره :ال
ونعا.
أمررا عنرردنا

بالننررا نعا ر الولررد كررل ه ر ت كررل ه ر ت،

وتأت بعرد لاللر تقرول لره انالرقن! ،حترى ال وترة

تارررا لره

والبيررت ترروفيه لررهن! ،كيررف يتحرريك ررريان! أنررت خدرترره فرردة
لاللرر ر سررررنة! .وبرررريل تكررررون األسررررية مسررررارمة

ترررردمه

اليباب! ،البد للياب أن يعمرل ،فالعمرل لريس عيبرا ،األنبيرات ررر
علي ا الصالة والسالم رر كرانوا يعملرون ،واهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيرالى
يقرررررول

كرررررا التن يرررررل :ﭽﯟ ﯠﭼ [التوبرررررة،]1٠5 :

فالعمرررل عبرررانة وتارررويي وإلررراص .البرررد أن ييرررغل اانسررران وررره
وبدنه ،ليل جتد عندنا  %50يعان من السكي! وعل بسربب
اهلسة وعدم العمل.
واآلن التقاعرررررررد والتأمينررررررراف تواتررررررره ميررررررراكل

نفرررررر

وصصرراف افتقاعرردين ،واحلررل رررو أن ررريه اه رراف تؤسررس

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

435

ررردونة

كرررل القااعررراف .كرررأن

هررريكاف عاف مسرررؤولية

تؤسس التأمينراف مرقالً هريكة

ةارا

اراف البنر ين ،إن

هرررات اهلل حترررى بررررآ 100.000.000ريرررال ،وال يرررأت هرررةص
ويقرررول رررريه أمررروال والبرررد أن حنررراف علي رررا ،نقرررول لررره ب ررريه
الاييقة حناف علي ا أكقري مرن أن
لا أنخل

ف را بسرنداف وأسر ا.

هياكة م أكل اليريكاف العافيرة كيريك

آهرررل  ،Shellتوترررال

Total

مرررقالً ،و رررلرا بيغبتنرررا

عمرررل

ااف بن ين ،وةرد نردف رأس مرال بسريء آ %50مرن البنروك
و %50برريي وبر اليرريكة العافيررة لررا نفررت امارراف ونُولي ررا
سعوني ونردرب ا ،وبريل أكرون :أوال نوًرف رأس مرال حترى
لرو كران ررر رأس افررال ررر آ 10%أو  %20مرن رأس افرال العامررل،
أ إنرري آخرري نخ رالً علررى افليررار ولرريس افاإلررة مليررون ،لررا لانيررا:
أوتدف ل فيصا ألخي تأميناف علرى أنراس ،لرا لالقرا :أوتردف
ل فيص عمل

البلد .وركيا لرو ةامرت التأمينراف والتقاعرد

بتأسررريس هررريكاف

كرررل القااعررراف آماررراراف ،مررروانئ،

الف ،واب  ،بضاإل وغهرا
فرر ة لرررن

وتلرف القااعراف؛ فبعرد

ترررا الدولرررة إىل أن تصررري  ،برررل رررريه اليررريكاف

العمالةة ر ال ستاور البلد ،وستكون حييصة علرى الريب
وعلى عمل األفضل .ولو أننا بدأنا مني لالل سنة حي كانرت
الييكاف لدي ا مرقالً آ 5.000.000.000ريرال لكران اليروم
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لررردي ا مرررقالً آ 50.000.000.000ريرررال .أمرررا أن أعمرررل هرررياا
واحررردا وانت ررري ،كرررأن أؤسرررس مرررول جترررار مرررقالً يكلفررري
آ 2.000.000.000ريرررررال لرررررا أتلرررررس وأحصرررررل إجيررررراراف
آ 200.000.000ريررررال ،وررررريا خاررررأ ،والصررررواب أن أبيعرررره
برآ 6.000.000.000ريال مقالً ،أ أةوم بتردويي رأس مرال ،
وتدويي رأس افرال جتلرف عرن احلصرول علرى العاإلرد ،العاإلرد ال
ي يررد

أفضررل األحرروال عرررن آ 10أمررا ترردويي رأس افررال ةرررد

جيلرررب لرر آ 30أو  40أو  50فأنرررت معرر أمررروال افسرررارم
وافتقاعرردين ،ةِررا بترردوييرا لتاررويي البلررد ،والعاإلررد سرريكل،
وسرررتوتد فررريص ألخررري تأمينررراف تديررردة وأربرررا حيررر إنررر
ستو ف أبنات رؤالت افتقاعدين ،وبعد ف ة ستيد تل افياري
ب ا تأميناف وتقاعد وصندوق اسرتقماراف ،والدولرة ةرد ال تعمرل
إال افيررراري الكررربهة تررردا ،وررررؤالت ناخلر ر ويكرررلون .أمًرررا
أؤسس سوق وأتلس وآخي إجيراراف فقرء ،أو أِصاحرا افروالن
احلصررررول علررررى هررررياكة هرررريكة تديرررردة! ال ،ررررريا غرررره
مناسب .أنا أؤسس بنوك يرا أخر  ،مرا افيركلة آبنر وبرنك
وأربعررة ن بررل وأنخررل مر أفضررل البنرروك العافيررة وأنررافس البنرروك
امليررة ،بنرروك إسرركان وبنرروك عانيررة وكررل ه ر ت ،وأؤسررس
معاف ضةمة .لو أخرينا مرقالً آبيرت التمويرل الكروي
بن بسيء ،لد أنه بنى الكويت! لديه اآلن

وررو

معاف ضرةمة
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سكنية وجتارية وكرل هر ت .وممكرن برالتحيك ررا يوتِردون
ويكونون الرآ. Leader
حنررن اآلن
ألنرره

بالننررا ،نعلررا أن القاررا ا رراص ل رن يُسي رعْون،

تررا إىل وتررون حررياك  ،و القاررا الصررناع لررد أن

الدولرررة ا جتعرررل كرررل النررراس تيرررتغل ،برررل أسسرررت آهررريكة
سرراب

ونرًبررت النرراس وأرسررلت ا إىل ا ررار  ،وأصرربحت سرراب

رر ر القاإلررردة ،وبررردأ النررراس يسرررارمون برررنفس رررء سررراب ،
يأخيون من مو ف ساب ويضعون ا مدرات لدي ا.
لررررريا فرررررنحن

القارررررا ا ررررراص

حاترررررة إىل أن ترررررأت

هررريكاف راإلررردة مرر هررريكاف عافيرررة لكرر تغررره مرررن البيارررة
افوتررونة آاليرري والص ر

ثي ر تصررب بياررة

آBusiness

ب ررا

تاويي وتدريب وحواف  .البد من تاويي القاا ا راص بردخول
هرريكاف راإلرردة تؤسس ر ا الدولررة كمررا رررو احلررال

كوريررا

اهنوبية فلدي ا هيكاف حكومية ر أسسرت ا لكن را تعمرل
بن ررام القاررا ا رراص وةررانف التنميررة والترردريب
آسامسرررونو
اليرررريكاف

Samsung

البلررد مقررل

وغهررررا مرررن اليررريكاف ،كرررل رررريه

كوريررررا حكوميررررة .أمررررا

بالننررررا ،لررررد أن

القاررا ا رراص حاليررا لرريس لديرره أ اسررتعدان للرردف مررن أتررل
التردريب ،ولرريس لديره أيررة فكررية عرن هر ت ا ره آ

Research
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and Development

الي يعتل العمي افستقبل للمنيرأة ،إعا ا

تستقمي اليوم فلن تعيل للغد!.
أما بالنسبة للييكاف العاإللية وال متلر تر ت كربها مرن
االةتصرران ،البررد ارريه اليرريكاف أن

صررص وترردخل السرروق،

وافررالك مررن األفضررل أال يرردييوا ،برل فقررء جيلسررون

لررس

اانارة ،ألنه ليس كل هةص ل لديه افقردرة علرى اانارة،
ومن لاً تُدار رر تل الييكاف رر باح افية.
رنرراك هرريكاف أتنبيررة عافيررة وكرريا مكاتررب استيررارية،
لدي ا حقيقةً فيص و يفيرة تيردة؛ إال أنره مر األسرف ا يكرن
للسعوني ح م ريه اليريكاف .وافيركلة

علر رر أن

تلرر ر اليرررريكاف والرر ر ةررررد تكررررون فينسررررية أو كنديررررة أو
أمييكيررة ،رأف أنرره مررن األفضررل أن تض ر

منصررب الرريإليس

هةصررا يتحرردا العيبيررة ،وعلر للتفاعررل مر النرراس

بالننررا،

فأحضررريوا هةصرررا عيبيرررا أو أسررريويا يرررتكلا العيبيرررة ومعرررره
اهنسية الكندية أو األمييكية أو الفينسرية ،ورريا اليرةص
فرررا ترررات إىل بالننرررا ،ف رررو لررريس مقرررل الكنرررد الررري يييرررد أن
جيلس سرنت لرا يريرب حير ال يسرتاي أن يسرتمي ،إ را ررو
يييررد أن يسررتمي وجيلررس ،لرريا لررد أنرره ن ر السررعونة ويررأت
بافقيب له من بري تلدتره حير آيغارون عليره! ،ويصرب ررو
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احلررراكا برررأميه! .فصرررارف تلر ر اليررريكاف ضرررةمة ،لكرررن
فيص السرعوني ب را إمًرا رترل أمرن
مررو ف

آSecurity

أو مرديي هرؤون

أحسررن األحرروال أو مياسررل أو سرراإلق!،

ح ر أن

اانارة كل ا مرن عاعرة افرديي العرام! ورريا األمري حقيقر ًة منر
فيصا كبهة.
ونفررس األمرري بالنسرربة للمكاتررب االستيررارية سرروات كانررت
اسبية أو ةانونيرة ،فلردي ا ن رام هرياكة .مبعنرى

رندسية أو

مرررقالً أنرر بعرررد أن تنت رر مرررن بكرررالوريوس اماسررربة وتنضرررا
فكترررب استيرررار

اسرر كررربه ،يرررتا تررردريب علرررى أخررري

الرآCPA- Certified Public Accountant

وممكن خالل سنواف

تأخرري ررريه الي ر انة ،وإعا أخرريف الي ر انة تصررب هررييكًا
األعمرررال ويوضرر ا رر  .إال أن مرررا حصرررل ررررو أن عاعرررة مرررن
العيب أتوا وحصيوا األمي على أنفس ا وا يدربوا السرعوني !.
فبعد مخس سنة جتد أن ريا افكتب ال يوتد بره إال سرعون
واحد والي كان من افف ث أن يكرون بره آ 3000سرعون
مرررردرب
للمصررررا

كررررل القااعرررراف بررررل وهرررريكات .إال أنرررره ونتييررررة
اليةصررررية صررررار رنرررراك عيرر ر

والييكاف.

تلرر ر افكاتررررب
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تقييبا أنا انت يرت مرن أكقري النقرا األساسرية ،و الن ايرة
أةررول أن أرررا هر ت رررو ال كير علررى العمررل ،فالعمررل واانتررا
رمررا األسرراس ،البررد أن يكررون كررل إنسرران منتيررا ولرره نور
رررريا ا تمر ر  .والبرررد أن يكرررون القارررا ا ررراص أفضرررل مرررن
القاا العام

سراعاف العمرل واحلرواف وغهررا

كل ه ت

من األمور امف ة ،حتى يكون تاعبرا .أمرا اليروم العكرس ررو
احلاصرررل ،حير ر إن تضرررةا القارررا احلكررروم وانكمررراش
القارررا ا ررراص يعترررل اجتاررررا خالارررا ،واففررريوث أن

ررردا

العكررررس ورررررو أن يكررررون القاررررا احلكرررروم صررررغه ترررردا
والفرريص الكررربهة تكررون

القاررا ا ررراص .ألن غررره علرر

يعتل تضيي ألنراس تعلم را وتصري عليره وتُسرفِّيه إىل ا رار
ويررتعلا ،لررا يررأت ويعمررل مررديي إنارة

القاررا العررام! ،مررراعا

ال لرن يسررتاي أن
سريفعلن! إنتاتيتره لرن ت يرد علرى سراعة ،أصر ً
جيت د ألن رناك ن ام يسه وفقًا له آأفعل كيا وافعرل كريا،
فقرررء ! فأنرررت بررريل خسررريف خسرررارت  .إعن البرررد أن يكرررون
القاا ا راص أفضرل

كرل هر ت ررر كمرا ةلنرا مسربقًا ررر

سرراعاف العمررل وااترراصاف واليواتررب واحلررواف ؛ وعل ر حتررى ال
يررريرب إىل القارررا العرررام إال هرررةص إمكانياتررره أةرررل ولررريس
اليررةص افتمير  ،وأنررا أةصررد القاررا العررام علررى العمرروم ،وإال
فررإن رنرراك ت رراف وأعمررال معينررة

تررا إىل ةرردرة مررن اانارة،
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لكررن ررريه

رردونة

الدولررة ،بينمررا األكقييررة ر ر و رراإلف

بسياة .لكن أكقي اليباب يييد احلكومة ألن ا أضمن حنرن
القاررا العررام كررأن

مررن افمكررن أن نقلررل االمتيرراصاف ال ر

نقلرررل مرررقالً ااتررراصاف ون يرررد سررراعاف الررردوام علرررى أسررراس أن
يكون القاا ا راص أفضرل ،وناإلمرا البرد أن يكرون القارا
ا اص رو الي يقون عيلرة التارور ولريس القارا العرام الري
ةيانة عملية اانارة.

الن اية لن يستاي أن يستمي

األمي اآلخي رو عمليرة التةصريص ،ورر كفكرية تيردة،
ومعنارررا مبنت ررى البسررالة نقررل افلكيررة مررن القاررا العررام إىل
القاا ا اص ،وكيا عملية

ويل الييكاف إىل هريكاف

مسارمة ،وفا فِت البراب وا يكرن رنراك ن رام ةرو وصرارم،
فإنه من افمكن أن تُستغل ريه األن مرة اهيردة بيركل سرليا
كتحويل هيكة خاصة إىل مسارمة؛ فمقالً إعا كران صراحب
افررال ل ر آ 70%لررا بررا آ ، 30%فإن ر جتررده ونتيي رةً لعرردم
وضررو بعررا األن مررة وعرردم احلر م

تابيررق األن مررة ،جتررده

لر آ 70%ورررو صرراحب القرريار

اليرريكة ،واففرريوث أال

يكون صوته ميتحا ،إ را ررو صروتا واحردا فقرء ،نعرا حترى
ولرررو كررران لر ر آ 70%إعن مرررا الفاإلررردة مرررن ا لرررسن! إ رررا
أعايرره صرروتا واحرردا فقررء ،لررا أِنخررل

ا لررس أناسررا علررى

مستوى من ا لة من سوق افرال ومرن ت راف استيرارية معينرة؛
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راف ون علرى افسرارم  .ألنر إعا فتحرت لره ررر صرراحب

الرررآ 70%رررر البرراب بالاييقررة ررريه ولبيعررة البيرري الامر  ،فإنرره
سررو يُحمررل ررريه اليرريكة افسررارمة كافررة افصرراريف ،لررا
يؤسررس هرريكاف أخرريى باسررا مررن ييررات ويُيكر في ررا الرردخل.
فأنا مقالً لد أسواق ،فأةوم بتأسيس هيكة أخريى رر الر
متل األسواق فلكية خاصة م أةيب الناس إل  ،وتصرب رر
ال ر تررؤتي علررى اليرريكة افسررارمة وبأسررعار خياليررة! ،ورررو
صررراحب القررريار آ 70%فيمرررير القررريار! ،فقرررد جترررد مبيعررراف
اليرررريكة مررررقالً آ 5.000.000.000إال أن أرباح ررررا ترررر او
فقررء ب ر آ 80أو  70أو  60مليررون ! فرراعان! ألن رنرراك أمرروال
خارترررة! ،ورررريا يعترررل كسرررا حلرررق افسرررارم الررريين نخلررروا
ويييدون عاإلدا عن أموااا! ،ررو نفسره ا يرنقص عليره هر ت ررر
صراحب اليرريكة رررر لكنرره محَّررل اليرريكة مصرراريف وغهرررا،
ح أن األربا تيرب إىل ت اف أخيى!.
كما أنه البد أن يكون رناك جتييا لت ويي البيانراف افاليرة
كمن يقدم مي انية مغلولة آمي انية للبنر  ،ومي انيرة للتراتي،
ورو لديه مي انية ،ويقلل ال كاة وغهرا ! كرل رريا ال يصر ؛
البد أن يكرون رنراك جترييا للبيانراف افاليرة وأل إنسران ُيقْردِم
على ريا ،كعقوبة سرين أو عقوبراف تع يييرة هرديدة ألن رريا
نصب واحتيال.
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ريو اه رة مرن القارا العرام إىل

التةصيص يفت فيصرة

القارا ا راص حير تتارور اه رة وتكرون أفضرل .لكررن إعا
تيكررت سياسررة التةصرريص برردون ضرروابء ،فمررن افمكررن أن
تُسررتغل! حي ر ةررد يررأت

موعررة مررن رتررال األعمررال ويقولرروا

نأخررري مرررقالً الك يبرررات ،فيرررأتون ويأخررريون ةيوضرررا ويير ر ون
اليرريكة .ورتررل األعمررال ةررانر علررى أن يأخرري ةيوضررا بفواإلررد
بسياة تدا ،ليست

مياثة بل برآCyper Plus

أ براليب وعلر

من خالل البورن .أما صرغار افسرارم إعا ترات آ 20%أو %50
فإنه يبي  ،أمرا رترل األعمرال ف رو يُيمر األسر ا ،ألنره يعلرا أن
رريه هرريكة عمالةررة ولرن

سرري! .ففر البدايرة وبعررد أول سررنة

جتررد مررقالً افسررارم مليررون كمررا

بعررا البنرروك ،أمررا اآلن

ف ررا حرروال آمررن  20إىل  15ألررف بررل حتررى  5أال مسررارا
أصبحت جتمي  ،وريه ارية غره صرحية ،حير يرتا تيكير
القرريوة

أيررد

موعررة ةليلررة؛ وم ر ررريا ف ررو ا جسرري ،رررو

فقرررء أخررري أمررروال النررراس الرر

البنررروك ،بينمرررا أموالررره ررررو

مسررتقمية ،البن ر يوتررد برره أمرروال النرراس البسرراات ،رررو فقررء
أخي ريه األموال وحا ا فدة أرب سنواف اه ى السر ا ب يرانة
آ 20أو  %30وأصرررب اآلن آ 1000%وبالترررال

كرررا ب ررريه

الييكة ،وبيل يستاي أن ييف األسعار وفقًا فا ليره عليره
رررواه ويسررتغل .عليرره فررإعا ا يكررن رنرراك ضررابء أو ةرروة ةررانون
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فيما جص عملية نقل القااعراف العامرة إىل ةااعراف خاصرة،
ف رريا أمرري خررالئ ومررن افمكررن أن يررؤن عل ر إىل أن ت ك ر
ريه الييكاف بأيد أِناس يستغلون افروالن بردون مصرلحة.
وهكيا.
 آافقدم  :الدكت ور /عبدالع ي العُمي :
هكيا مية أخيى ألب عبدالع ي فا ليحه حرول موضروعنا
" بيامو السعونة واحللول البديلة" ورو افوضرو الري لرا مرن
خاللرره بقضررايا اةتصررانية عامررة عاف تررداخل م ر ررريا افوضررو
وررررو ةضرررية تو يرررف الااةررراف السرررعونية ،خصوصرررا وأننرررا
تمر نررامٍ ،وتُعررد الباالررة أحررد مررا يقلررق افسررؤول وافرروالن
وةت واحد .وحقيقة لقرد اسرتفدف ممرا ليحره ضريفنا الكرييا
ومرا أهررار إليرره مررن أرميررة اانترا والعمررل وأنرره تر ت مررن العبررانة
كما تيبينا على عل وكما رو معيو فيمرا ورن مرن أحانير
وتلفرة عررن رسررول اهلل  ،من ررا :آآميرا أكرلي أحيررد لعيامررا ةررءُّ
اللهِ نياوُني عيليْرهِ السًرالم
خييْيا مِنْ أنْ ي ْأكِلي مِنْ عيميل يدِهِ ويإنً نيبِ ً َّ
كررراني ي ْأكِر رلُ مِر رنْ عيميرررل يير ردِهِ آصرررحي البةرررار  ،واألمقلرررة
كقهة احلقيقة وال يسي ا ال ليكيرا ،وةد أهار
الكييا إىل بعض ا.

اضرينا
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لررا لرري الضرريف الكررييا سررؤاالً :رررل سرربب افيرركلة رررو
عي

اليباب ،لرا وضر إتابرة واضرحة مرن خرالل هريكاف

كرررلى كرررأرامكو والبنررروك وسررراب وغهررررا والرر أوتررردف
نخ رالً مناسرربا لليررباب العررامل في ررا نفع ررا للتحفي ر واانتررا .
ولعلنررا نسررم أرةامررا فلكيررة لرربعا اليررباب الرري يعملررون
إنارة بعرررا اليررريكاف العاإلليرررة وافؤسسررراف التياريرررة ،وأنرررا
أتكلا عن أرةام فلكية ،ورا أمقلة للنيا
لا أهرار

ريا ا ال.

اضرينا ررر وأنرا اسرتفدف منره ررر إىل أن اانارة رر

ا رراع القرريار وررريه احلقيقررة كلمررة وافيررة ،وأعرري أن لديرره
جترررارب إناريرررة كرررقهة ،ولقرررد كررران برررون أن تكرررون تلر ر
التيرارب تر ت مرن موضروعنا

رريه الليلرة .رريا ،ولرد كمررا

ترريون عرردن كرربه مررن األسررالة وللبرراف مداخلررة

رردونة ترردا.

ورناك أكقي مرن سرؤال مفرانه :ررل ميركلتنا

التعلريان وأن

التعلرريا عنررردنا ن ررري وال ي رررتا بررالتابيق العملرر الررري يُةررري
هرربابا ةررانرين علررى التحررد
التعليا الن ي برالتابيق العملر

سرروق العمررلن ،وكيررف نرريبء
السروق ثير

ري تريالً

ةررانرا علررى العمررل واانتررا ن .ورنرراك أسررالة أخرريى متعرردنة حررول
التعلررريا ،لررريا أتررريك ا رررال ماضرررينا إن أران ااتابرررة عليررره،
وسأع بعا األسالة م بعا.
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 آاماضي  :األست اع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
لقررد تكلمررت أن مررن ضررمن أسررباب افيرركلة اآلن رررو أننررا
ابتلينرررا باليرر اناف والدراسررراف الن ييرررة ،وأن اانسررران جيلرررس
مرررقالً آ 25سرررنة ا يصرررن هرررياا

حياتررره! ،ف ررريه ميررركلة؛

وحتى ما تقوم به بعا اهامعاف مرن أن را ترن ا بينا ًرا مدتره
أربعررة أه ر ي كيامعررة الررب ول ،حتررى ررريا لرريس كافيررا .لرريا
جيررب أن يكررون رنرراك تيكي ر علررى العمررل ،وأن يكررون لرردى
الاالب أو الياب ه اناف تُبرين أنره حصرل علرى جتيبرة عمليرة،
أما أن يواصل الاالب تعليمه! ف يا غره صرحي  ،ألنره لرن يفيرد
ولن يستفيد!.
ريا ،وإن ويتاف التعليا ال صالت بعيدة عرن واةر السروق،
لرريا جيررب أن نيكرر علررى كليرراف ا تم ر وررر سررنت بعررد
التوتي

لا بعدرا يعمرل الاالرب .نعرا رنراك فارة ورر بسرياة

عنرررردرا رغبررررة

تكميررررل نراسررررات ا العليررررا ،ولكررررن لرررريس

األكقييرررة ،اآلن كرررل الالبرررة واليرررباب يييررردون أن يكملررروا
تعلرريم ا ،أنررا أكمررل ماتسررته وأنررا أكمررل نكترروراه! ،رنرراك
هررةص ينفررق علير منرري لاللر سررنة! فمتررى تعمررلن! لقررد عرررب
عميك وأنت تدرس! .ليا فأنا أؤيد العمل بكرل صرفاته .عنردما
تُعلِّا هةصا كيف يقون سيارة وتعايه نروسا عملية فردة هر ي
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مقالً ،لا تعا هةصا آخيا سريارة وتقرول لره ةِرد السريارة وأنرا
مع ر ! مررن الرري سرريتعلا أفضررلن! األول ترردرًب وعرري كيررف
يقررون ،أمررا األخرره سينسررى .إعن العمررل باليررد البررد منرره .حتررى
آالرررالب تررروب

افررردارس

ررردون ،وكررريا خررريو األلفرررال

للمحالف والبي والييات غه موترون ،فقرء نضرع ا ررر األلفرال
افدارس ررر

ةفرص فردة سرت سراعاف لرا

ريت ا .البرد أن

وآworkshop

؛ البرررد أن يررردرس

يكرررون رنررراك تفاعرررل وحيكرررة
يوميرررا تر ر ت مرررن افرررن و كيرررف

رررل ميررركالف الك يبرررات

البسياة ،مرا معنرى آك يبرات  110وك يبرات  220مرا معنرى
آالفيوص

Fuse

ن أساسياف النيرارة ،والسرباكة ،وميكانيكرا

السياراف ،ثير علرى األةرل يسرتاي غردا أن يتعامرل مر بيتره
وسيارته.
ولتوضري أرميررة علر فلنأخرري أمييكرا مقرراالً :لررد أن عرردن
السررررركان

أمييكرررررا آ 400.000.000نسرررررمة وب رررررامقالً

آ 40.000.000بيررررررت ،فلررررررو اف ضررررررنا أن آ 10أو  %20أ
آ 10.000.000بيررررت مرررررقالً
ألعمال بسياة كما نفعل حنن

تاترررررة إىل خدمرررررة هةصرررر
بالننا كل هر ت حنضري لره

في! ،فنحن اآلن نتكلا عن آ 20.000.000هةص لصريانة
البيروف ،وررريه لبعررا كارلررة! ،لكرن
بكل ه ت

أمييكررا النرراس تقرروم

بيوت ا :ك يبات يعيف ا ،سباكة يعيف را ،إلرار
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السيارة يعي كيف يتعامل معه ،يأخي نروسا

افدرسة عرن

كررل ررريه األمررور ،إال األهرريات الصررعبة .حتررى العمالررة الفلبينيررة
عندما ترأت إلينرا جترد أن را يعيفرون أهريات كرقهة ،ألن لردي ا
نراسرررة ،الواحرررد مرررن ا نرس سرررنة أو سرررنت  :أعمرررال ك يبرررات
وكمبيوتي وصيانة ،أمًا حنن فدراسة ن يية فقرء حترى يصرب
عمي اليةص آ 25سنة وا يعمرل هرياا
وال

حياتره ال

البيرت

افدرسررة .لررريا البرررد مررن تقليرررل الدراسررراف الن ييرررة ،و

نفس الوةت البد من
حنرررررن

في الدراساف العملية.

بالننرررررا لرررررد أن اف نررررردس أو فررررري االتصررررراالف

واليةص الي يعمل

احلقل أو افيدان راتبه أةرل ممرن يعمرل

افكترررب ،والررري

افكترررب ررررو الررري يأخررري احلررررواف

وغهررررا مرررن أمرررور! ال ،اففررريوث يكرررون العكرررس ،أنرررت
افيرردان ل ر مكافررأة إضررافية ول ر حررواف صيررانة ،أمررا مررن
افكتررب فممي اترره ينبغرر أن تكرررون أةررل؛ وعلرر حتررى حنفرر
النرررراس ليتحيكرررروا ويرررريربوا إىل افيرررردان وييررررغلوا فكرررريرا
و يكرررروا أيرررردي ا .لرررريل كرررران البررررد مررررن ال كيرر ر علررررى
الدراساف العملية ومعارد التقنية آسنت  ،لالا سرنواف ،أربر
سرررنواف  .أمرررا إعا أران اليرررةص أن يررردرس نراسر راف ن ييرررة،
فليررردف

إعن ةيمرررة الررررآTuition

وليررردف مبلغرررا هرر ييا للاالرررب

اآلخررري الررري سررريدرس نراسرررة عمليرررة ،حترررى يرررتمكن راغرررب
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حالرررة

الدراسرررة الن ييرررة مرررن اسرررتكمال نراسرررته ،لكرررن

الدراسة العملية سأعاي حاف ا؛ لكن تدرس تاري وغهه من
العلوم الن يية وتأخي راتبا ،ف يا ال تدوى من وراته.
ويبرردو لر أن الرردكتور خالررد رررو الرري يررتكلا عررن التعلرريا
اف رري ،والرري يبرردو لر أنرره ن ييررا أيضررا .اففرريوث يررا عاعررة
الدخول م هيكاف السياراف والصرناعاف افةتلفرة ،وتكرون
رر تل الييكاف رر هييكًا م الناس ور ال تردرب اليرباب
السرررعون  ،ألن لررردي ا جتيبرررة عمليرررة ،نعرررا أنرررت لررردي جتيبرررة
ن يية ،لكن البد من مياركة تلر اليريكاف .وب ريا نيتر
لعمليررة االمتيرراص مرريةً أخرريى ،فرراآلن مررقالً عنرردنا

بالننررا كررل

واحرررد يفرررت ورهرررة! ،وأنرررت كمررروالن تررريرب للتعامرررل معررره،
ولكررن كيررف تعلررا أن ررريا يعرري أو ال يعرري  ،لديرره خررلة أم
ليس لديه خلةن! أنت تقول رو فات ولديره تريخيص! .اففريوث
أن الي يفتت الروريش رر اليريكاف الروكالت ،كرأن تفترت
مرقالً ورهرة كربهة ميك يررة ارا وترن ا

آFranchisee

لليررباب

كرررو يرشٍ صرررغهة ،و نفرررس الوةرررت تررردرب ا وتعاررري ا اآلالف
و ضرري ارررا ةارر الغيررار األصرررلية ،كرررل علرر يكرررون

رررت

م لت ررا .ولررو اعتمرردف علر لكانررت كرل ررريه الررورش افتدنيررة
افسررتوى ةررد أغلقررت .أنررت اآلن ترريرب حتررى إىل عيعرري أو
مكان تيى

آGMC

أ

أنت تدر أن ا معتمردة وب را هراب سرعون
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رررو الرري يرردييرا ،ومتةرري مرررقالً مررن افع ررد اف رري ،لكنررره
صرراحب الورهررة ويعمررل لديرره النرران مررن العمًررال مسرراعدين لرره،
وكل ه ت لديه آلر ون يرف وكرل العمرل برالكمبيوتي؛ اليروم
السياراف ال

تا إىل تصلي فقء تغيه ةا الغيار عن لييرق

الكمبيرروتي ،فامررل ن يررف وراق ويعرري أن القاعررة صررحيحة
ويعي أنه إعا حدلت ميكلة يستاي أن ييت إىل
آ ، Toyotaلكن تريرب إىل ورهرة ا

أو

آGMC

را آعلر صيرد  ،مرن ررو

آعل ر صيررد ررريان! الي روم موتررون غرردا غرره موتررون ،رررو

ررين

عامررل ال ترردر مرراعا فعررل آفررت سرريارت  ،أعاب ررا سرريق من ررا،
غيًيريا فاعان! حنن ال حنتا إىل علر  .إعن البرد مرن االمتيراص
الررورش،

افارراعا،

كررل ه ر ت ،تكررون سلسررلة ،ثي ر

يكون عندرا ضماناف وةا أصرلية ،ولردي ا أنراس متردرب ؛
أمررا هررةص جيت ررد

سرريارت وال يعرري

ررل التغرريه جيلررس

جيت ررد في ررا! ،بررل إنرره ةررد يكررون ا يرري مقررل ررريه السرريارة مررن
ةبل! ،البد من تعويد الناس على العمل ،حتى ورو يدرس جيرب
أن يعمل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
لدينا أسالة كقهة احلقيقة ،وأنرت ضريبت كرقها علرى وتري
العلوم الن يية وأنا من خيجي العلوم الن يية ،أنا ال أناف عرن
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العلوم الن ييرة ،رر ةرد تعران مرن ةلرة الفريص أحيانرا ،لكرن
ليس اآلن؛ فاآلن ا يجي

التاري وغهه من العلروم الن ييرة

ال يسرردون حاتررة ةاررا التعلرريا

ررريا ا ررال لوحررده؛ ورنرراك

خيجيو أعمال فنية رر وأنا أتاب بعرا التغييرداف ررر كم ندسر
وألبات ال يكانون جيدون أيضرا أعمراالً! ،ورريا أمري غييرب أن
ال جيد لبيب

السعونية عمرالً! ،إال إعا كران رنراك ن ري

ه اناته وال يُعلن وال يُعي ما ورات إعالنه.
ال صال عنررد العديررد مررن األسررالة ،وا ر لر أن أضررغء
الوةررت وأضررغء بعررا األسررالة م ر بعررا؛ أحرردرا يقررول :منرري
لالل عامرا وحنرن نسرم عرن السرعونة القانمرة! فرأين وصرلنان!
أن يكرون مردييا بردالً مرن أن يكرون
وفا ال يام السرعون
خانما من لن وأليس من حق اليباب السعون أن يبح عن
الو راإلف احلكوميرة والر
م العمرل افريي
الياتب ا
رمبا ال جيدرا القاا ا اص آيقول :كرن أن أثر عرن
غهرا! ن .وأسالة أخريى لعلنرا نايح را :ررل يُف را مرن كالمر
القااعرررراف
حررررول أرميررررة القاررررا ا رررراص أننررررا ال حنتررررا
احلكوميرررة للعقرررول افبدعرررة وافتارررورة ،مبعنرررى نيمر ر علررري ا
العقول األخيىن وسؤال آخي :مرا ألري السرعونة علرى التضرةا
اليةابرة علرى الررر آFranchisee
األسرعار ،ومرا ررو نور الدولرة
ومن التالعب بهن ،تفضل.
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 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
كصرروص سررؤال التضررةا وألرري السررعونة علررى التضررةا لررو
لِبقرت ،إن تضررةا األسررعار تعتررل حيررة علررى القاررا ا رراص!؛
حير إن رنرراك هرريكاف تعمررل بررنفس العمررل الرري تعمررل أنررت
فيه ،وتردف أربعرة أو مخسرة أضرعا الياترب الري تعايره أنرت
أوروبررا وأمييكررا ،ومر علر تنررافس وتعمررل

اليرروم للسررعون

بيررركل سرررليا ،ولررريس بصرررحي أن السرررعون سرر ُي يد تكلفرررة
العمالررة البسررياة تسررتاي أن آتُميكْنِنْ ررا بقرردر مررا

لاةتر .

لكن األعمال القيانية كالتسويق وغهررا فتسرتاي أن تعار
رواترررب

يرررة،

إال أن االمتيررراص الررررآFranchisee

يكرررون علرررى

اهمي ر  ،وأنررا اآلن متاررو وأعمررل وأتلررب سررعوني واآلخرري ال
جيلررررب سررررعوني  ،فأصررررب رنرررراك منافسررررة ألن عمالترررره رررررو
أرخرررص ،وبالترررال فمرررن امتمرررل لرر أن أتررريك السررروق .لكرررن
عنرردما يكررون

آFranchisee

انت ررى األمرري ،حير إن السررعون

رررو الرري سرريديي امررل وممكررن يو ررف معرره عمالررة بسررياة،
لكن رو صاحب امرل وررو صراحب القريار والردخل سريكون
له .إعن ليس ليل نخل

عملية التضةا وليس صحي ريا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
لد لاللة أسالة أخيى

موضو السعونة سأن

ا ،ورر

كصوص ةضية لقافرة ا تمر وبالتحديرد لقافرة العيرب لربعا
اف ررررن الرر ر ييررررغل ا كررررقه مررررن العمالررررة الوافرررردة كأعمررررال
آالك يبررات ،الررديكور ،السررباكة برراليغا مررن التعلرريا الفرري
ومرررا يتةررري مرررن خاللررره مرررن أعررردان راإللرررة مرررن الفنررري  ،ررررل
ااهركاالف األساسررية حررول ااحراللن وإىل متررى العيرربن! ورررل
ةضررية العيررب ررريه

الققافررة فعررالً حقيقررةن .ورنرراك سررؤاالن

آخرريان ،وأحيانررا تكررون األسررالة غرره م اباررة لكررن ررريا مررا
وصلنا ،السرؤال يقرول :الررآGreen Card

ااةامة الداإلمة لألتانب
كيي
ُع ِ

الر أِهرهي إلي را ورر

افملكة مقابل رسوم ماليرة ررر ورريا

بعا وساإلل ااعرالم األتنبيرة ررر ررل سرت يد مرن نخرل

الدولةن ورل سيكون ايا الن ام آلرار علرى السرعونة لرو لِبِرقين.
وسؤال لال ةبل أن نعا ا ال ألب عبدالع ي  :ييره إىل أن
أغلررب اليرريكاف الولنيررة تُرردار بصرراحب ا وبرردون صررالحياف
للعررامل  ،ةررد وصررلت رؤوس أموااررا بافليرراراف! كيررف تكررون
ريه اانارة غه ناتحة ورو رر صاحب اليريكة ررر أوصرل رؤوس
أموااا إىل افلياراف و نفس الوةت ينفين با اع القيارن!.
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 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
أنررا ا أةررل إن ررريه اليرريكاف ليسررت ناتحررة ،أنررا ةلررت إن
افال ا يُدخِل أحدا معه ،حي إنه رو صاحب القريار ،وبردالً
من أن يديي هةص واحد اليريكة ،فراففيوث أن يُروص العمرل
علرررى أكرررل

موعرررة مرررن النررراس ويسرررارا

تو يرررف النررراس

وتيغيل ا .أما كل هةص يييد أن سر هرغل حلالره مر إنره
مسررتفيد مررن ررريا ا تم ر  ،ف رريا لبعررا خاررأ .البررد أن يكررون
رناك مياركة وإعاات فيص للنراس وتردريب ،ورريه افليراراف
الرر ييث رررا مرررن افمكرررن أن ت يرررد
الييكة عقوالً ولوًر .رو اآلن و

حرررال إعا مرررا أنخرررل
ل ال يو احلالية

م

وليل ل !؛ لكن غدا وعندما تدخل الييكاف العافية الر
اا مااف السن

العمل ولدي ا نعاية ووصلت للناس وأغيةت

السوق لا نافسته ،فلن يسرتمي وسريةي مرن السروق؛ ألنره لريس
لديررره

آR&D -Research and Development

وال تررردريب وال

تسويق ،رو فقء ماس و تكي للعمل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سررؤال :رررل من مررة التيررارة العافيررة عرراإلق للسررعونةن ،وييرره
الساإلل رر ورو اف نردس علر الردكمار ررر إىل أنره ررو هةصريا
اسرررتفان مرررن الررردوراف التدريبيرررة الن ييرررة والعمليرررة مر ر بعرررا
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اليرريكاف ،والسررؤال رنررا عررن من مررة التيررارة ورررل رر تعيررق
السعونة

بالننان

 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
ال ،برررالعكس فرررإن من مرررة التيرررارة العافيرررة تعترررل تن ررريا
وخلق ،وااد من ا أن يكون العاا كله سوق واحد ،مبعنرى
ال يوتد عارك أو مي اف معينة ،حتى تكون افنافسة حقيقية
ويكون السوق مفتوحا همير اليريكاف ،وبالترال سريكون
رنرراك إبرردا  .فأنررت ةررد يكررون لرردي فيصررة ليسررت لررد  ،ةررد
يكون لدي عارك عالية وبيل تبي منتي بسعي أعلرى ،أو
لردي نعررا

الوةرون ،أو نعررا ألهرريات معينرة .فالتيررارة العافيررة

ااد من ا رو توحيد الن ام

كرل الردول ثير أن يكرون

العاا كله سوق واحرد متكامرل وبره منافسرة كاملرة ،ولريس
اا عالةرة بتو يرف سرعون أو عردم تو يرف سرعون وال تسربب
عل ميكلة ،بل بالعكس رر تسراعد وتارور اليريكاف
وتقضرر علرررى االحتكرررار وتسرر ا

وترررون فررريص للسرررعوني

ليكونوا روان األعمال في ا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
رناك مداخلة لألستاع صا

بايل ،فليتفضل.
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 مداخلة :األستاع /صا

بايل:

السرالم علريكا ،حقيقرةً اانسران يُحري أن يقرف أمرام ةامرة
اةتصرررانية كاألسرررتاع عبرررداهلل اليرررييان ،إال أنررره لرررد بعرررا
افالح ررراف وسرررأبدأ مرررن ا صةصرررة .إن لرررا ا صةصرررة
يعتمرررد علرررى هررريل  :هررري ضررريور ولكرررن لررريس كرررا ٍ
ويسمونه

آSectoral Privatization

أ نقرل افلكيرة مرن القارا

العررام إىل القاررا ا رراص .اليرري القرران لنيررا ا صةصررة
هي اس اتيي  ،مفانه :الفصل بر افلكيرة واانارة ،ولرد
أن كررل الي ريكاف سرروات احلكوميررة أو العاإلليررة أو حتررى غرره
العاإللية ،فاحلكومية مقالً كرآساب  ،االتصاالف السرعونية،
الك يبررررات جتررررد أن آ 70%مررررن ملكيت ررررا ررر ر للحكومررررة
ومخسة أعضات من التسعة أعضات من احلكومة ،فاحلكومرة
ررر ر افسررررياية علررررى

لررررس اانارة وعلررررى اختيررررار الرررريإليس

التنفيي والقياناف .األمي نفسره ينابرق أيضرا علرى اليريكاف
العاإللية حي جتد مخسرة مرن العاإللرة

لرس اانارة .واألمري

نفسه كيل ينابق على الييكاف األخيى ،حي جتد لوب
لررس اانارة يسررياي علررى ا لررس .وا صةصررة ال تررني
ب يه الاييقة ،ألن تل الييكاف ال صالت تُدار بعقلية افلكيرة
وا يتا فصل افلكية عن اانارة .ريه كانت افالح ة األوىل.
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أما افالح ة القانية وال ر عرن ات رام اليرباب برأن ا غره
منررتي  ،احلقيقررة رررر وررريا رأي ر اليةص ر رررر أن ررريا االت ررام
صحي نوعا ما ،فمن خالل صيارات لدول كرالفلب والسرونان
ومصرررري ،أتررررد نفررررس افالح ررررة رنرررراك ،فاليررررعب السررررونان
واليعب الفلبيي

بلده غه منتو ،أما إعا ترات إلينرا

فإن جتد فيةًا كبها ،جتد
أما

آDiscipline

وانت رام

بالننرا
الردوام،

بلده ف و غه عل  ،وريا ييتر إىل ن عرة بيريية ،حير

إن اانسرررران

بلررررده يصرررراب مبررررا يسررررمى الرررررآRelaxation

أو

االسر خات ،أمررا إعا عرررب إىل بلررد لرران ينضررغء ،ف رريه الت مررة
أعتقد أن ا صحيحة ،وأنا عانيت من ا من خالل ميوار عملر ،
حير ر جترررد السرررعون يرررداوم السررراعة آ 8أو 9

حر ر جترررد

الوافررررد أو اف رررراتي يررررداوم السرررراعة آ 7:30والسررررعون ةررررد
يتكاسل ويؤتل أما الوافد ينتو ويقوم بعمله وعمل غهه.
وافالح ة القالقة عن التقنيرة ،أنرتا عكريمت أن التقنيرة أحرد
احللررول للباالررة أال ترريى أن التقنيررة ت يررد الباالررةن! .وبالنسرربة
لالمتيرراص أو الرررآFranchisee

حقيق رةً ررر فكررية تيرردة ترردا،

لكرررن ال أنر ! أيرررن الررروصرات عرررن رررريه الفكررريةن! ترررات غررراص
القصي لا عانل فقيه لا مقبل ومفي  ،ال أنر أا ترأف رريه
الفكية على بااا.
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مالح رر األخرررهة ررر كصررروص اليرررعب األمييكرر  .إن
أمييكرررا تعررريل علرررى اف ررراتيين ،حير ر تكونرررت وتأسسرررت
وعاهت وتعريل علرى اف راتيين ،ف رل عنردرا احلساسرية رريه
ضررررد األمييكرر ر  ،ورررررل يعررررانون مررررن ميرررركلة كميرررركلة
السعونة ال عندنا مقالًن! ،وهكيا.
 آاماضي  :األستا ع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
بالنسبة فسألة الكسرل ،لريس كرل النراس كسراىل ،ف ريا
غرره صررحي  ،وكررل بلررد برره

موعررة مررن نفررس ررريا الررنمء،

لكررن حنررن حينمًررا تكلمنررا ا نقررل أنرره سرريكون مو فًررا بررل
سرررررريكون رب عمررررررل وصرررررراحب عمررررررل وعلرررر ر مررررررن خررررررالل
الرآFranchisee

 ،وعندما يكون صاحب عمرل فبالتأكيرد أنره

سيبد رر إن هات اهلل رر ألنره افسرؤول عرن الردخل ولريس مو فًرا،
حنن نييد أن نوتد روًان أعمال ال مو ف .
أمرررا بالنسررربة للتقنيرررة ت يرررد الباالرررة ،أنرررا أةصرررد التقنيرررة
األعمال ال ب ا وافدين ور األعمال البسياة الر يوترد ب را
عدن كبه من الوافدين ،ريه األعمرال مرن افمكرن ميكْنينيتْ را
وإحررالل سررعوني في ررا آكررل عيررية مقابل ر ا واحررد وبياتررب
عالٍ ،ومبسمى أفضرل مرن افسرمى البسريء ،فبردالً مرن مسرمى
فياش يكرون مسرمى أرةرى كتنقيرة بيارة ،م نردس ،ميري ،
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حترررى لرررو راتبررره عرررالٍ آ 8أو  10آال مرررقالً ،فبسررريارة صرررغهة
ممكن ين ف افبنى كله بردالً مرن عيريين عامرل ،أنرا أةصرد
اآللة

لة العمالة البسرياة الر مرن افمكرن إحرالل سرعوني

ب ا ،ألن السعون لن يعمل مكان الفياش أو العامل البسريء،
لكن فا يكون رناك آلرة فسري يد راتبره وسريحل

رل العمالرة

الوافدة.
وعن ا صةصة ،فأنا ةلت إن ا تيدة إعا صارف

كومرة

بقوان صارمة ،ال يكون ب ا آهللية  ،ال يكون ب ا سرياية،
وبالعكس فا صةصة ر الاييق الصحي للنيا حي يتا
فصل اانارة عن افلكية واانارة تكون متابعة ولردي ا أرردا
قق ا ،رريا ررو الري

آTargets

قرق النيرا ؛ أمرا إعا صرار

رنررراك آهرررللية وسرررياية ،فلررريس رنررراك فاإلررردة من رررا ،أخرررينا
الييكة من صيد وأعاينارا لعبيد ،ا نعمل هياا مفيدا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ا

ل إضرافة ،ورر إنري أعكري أنره وةبرل أربعر سرنة،

حينمرررا كنرررا نرررردرس
آالبنيرري

القرررانو أو مرررا ةبررررل القرررانو ؛ كرررران

مررن أرررل البلررد ،الرري يغرره ال يررت مررن أرررل البلررد،

آالسررمكي
البلد ،احلمًرال

مررن أرررل البل رد ،عامررل

اررة البن ر ين مررن أرررل

السروق مرن أررل البلرد ،عمًرال اف رعرة الريين
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ييتغلون بالنةيل من أرل البلد ،الي يقون امياا ويتكسرب
منرره ويررؤتيه بالسرراعة مررن أرررل البلررد ،سرراإلق القررالب مررن أرررل
البلد ،ساإلق آالييول من أرل البلد ،والكقه من عمًال البنات
مرن أرررل البلرد .إعن معرردن اليرعب رررو اانترا والعمررل ،لكرن رررر
واحلمرررد هلل ررررر اليخرررات الررري عررراش فيررره النررراس اآلن ،تعلر ر ا
يبحقون عرن األسر ل كمرا ورن

السرؤال السرابق .لكرن لبعرا
اضررينا

السياسرراف العامررة ينبغرر أن تتوترره ،وكمررا عكرري

النيررررررا لرررررردى اليرررررريكاف الكررررررلى .وكصرررررروص العقبررررررة
االتتماعيررررة ،لررررد مررررقالً أن حرررردانين أرامكررررو وم ندسرررري ا
وعمااررا وسرراإلق سررياراف

اهرريل واألمررن ولررارين وفنرري

تكييررف كل ر ا سررعونيون! ،فلرريس رنرراك عرراإلق لقررا كمررا
ُي ن ،لكن ال كن أن يستاي ريا بعملره أن ينرافس عرامالً
برررآ 1.500ريررال ،ولرريل فررإن ةضررية رخررص العمالررة ا ارتيررة
تررروةع رر ر أكرررل عررراإلق للسرررعونة

رررريا ا رررال .ولعلر ر

أضيف رر وإن هات أبوعبدالع ي أن يُعلِّق رر إن ةضرية الررآ
Business

ررررر وأنرررا رأيتررره

Family

كرررقه مرررن الررربالن العيبيرررة والررربالن

األوروبيررة ،جتررد مررقالً وب ر ا عاإلليررا يعمررل فيرره ال ر و وال وتررة
واألبنررات ،وكرريل بقالررة عاإلليررة وصرريدلية عاإلليررة حي ر جتررد
افيأة خيجية صيدلة ومع ا أوالنرا وبنات ا ررر ممكرن أن
هياا من ريا األمي.
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461

وساإلل يسرأل  :أنره عنرد السرعونة مرا ررو مصره ررؤالت الريين
يعملون من غه السعوني ورا أرباب ِأسيي ومستفيدين من رريا
العملن رل ينتقلون مقالً إىل عمل آخي عند فيث السرعونة علرى
ةاا التي إلة وبره اآلال مرن الوافردين الريين يعملرونن أم يُقرال
اررا غررانروان أم يصررححوا أوضرراع ا بأعمررال أخرريىن مررا ررر
وت ة ن يكن
 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
إعا كانت افسألة خيارا ب أن يعمل ابرن الرولن أو أن يعمرل
العامل الوافد؛ فنقول أن ابرن البلرد لريس لره بلرد إال رريه البلرد،
وال كررن أن نقررول لرره اتلررس البيررت ألن رنرراك وافررد ةبلر
اهررتغل ،ف رريا الوافررد لديرره بلررد وعلررى األةررل انرره اهررتغل كرريا
سررنة ،فافسررألة سررومة كررل بررالن الرردنيا ،فإمررا أن ينتقررل
إىل عمل آخري أو يغرانر ،فرإن ابرن البلرد لره األولويرة ،وإعا كران
رنراك أعمرال أخرريى فيُيحرب بالوافرد ررريه احلالرة ،لكررن ال
كررن أن لعررل ابررن البلررد البيررت والوافررد رررو الرري يعمررل.
وافيررركلة احلقيقرررة اآلن ليسرررت الوافرررد الررري يعمرررل ،برررل
افيررركلة الوافرررد افتسرر الررري صرررار صررراحب امرررل؛ فرررال
خال على العامل افو ف رر ورا ةلة م األسف رر القارا
القاررا ا رراص صرراروا
ا رراص ،حي ر إن أكقرري الع رامل
مُرالك؛ لر امررل ،لر افتيري ،لر اماررة ،حر أن
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السررعون رررو فقررء لرره افسررمى .أمررا العامررل الرري يعمررل مو فًررا
فأنرررا أتوةرر أنررره سيسرررتمي مرررن ةارررا إىل آخررري والبلرررد كررربهة
و تاتة إىل آال العامل  .حنن رنا نغه وضعا ةانونيا خالارا
كالتس والغل التيار  ،وضعا ليس ن اميا بكل افقراييس.
إعن البررد مررن القضررات علررى علر  ،إال أن اانسرران الرري أتررى إىل
بالننا من خالل آتأههة عمرل ويعمرل لردى هريكة واليريكة
حاتة له ويأخي راتبرا فلريس رنراك ميركلة علر وانتقرل
من عمل إىل عمل وعرب إىل هيكة أخيى سو يستمي عملره.
لكن افيكلة الي تات بررآتأههة عامرل لرا أصرب تراتيا
واسررتوىل علررى امررل مبيموعررة ،ورررا حقيق رةً صرراروا آمافيررا
تسررررياي علررررى بعررررا القااعرررراف مبيموعرررراف البقرررراالف
ا ضررار أسررواق ال ريرب وغهرررا ،ورررو ال يرردف ضررييبة وال
يُسي رعْون وال يرردف صكرراة ويغررل التيررارة ووررالف لألن مررة،
فليس من افمكن أن تقبرل أ بلرد ب ريا الوضر ؛ حير إنره ةرام
بعمررل وررالف للقررانون فييررب أن يوةررف ويُسررفي .أمررا الرري تررات
برررآتأههة عمررل كم نرردس أو لبيررب أو كاتررب أو اسررب،
ف رريا لرريس عليرره غبررار و كررن أن ينتقررل مررن عمررل إىل عمررل،
حتررى إعا فيرره سررعونة ف نرراك ت رراف تديرردة تاترره ،حنررن اآلن
نتكلا عن افتس الي تات بررآتأههة عامرل لرا أصرب تراتيا
وصاحب ل ،وم األسف رؤالت أكقيية.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
احلقيقرررة األسرررالة كرررقهة وأنرررا أحررراول االختصرررار ،السرررؤال
األول يتكلا عن ن ام الكفيل وأنه أوتد جترارة

الو راإلفن

ورررل رنرراك تغرريهاف ةانمررة حررول ررريا افوضررو ن .وسررؤال آخرري
يقول :كما أن اآلخريين يرأتون إىل العمرل
ال يُيريً السررعونيون علررى العمررل
ا ليو الر رر

السرعونية ،فلمراعا

ا ررار وخصوصررا

حاترة لربعا ا رلاف

نول

ا رال التعليمر

وغهه ،ورريا مرن براب التعراون بر نول ا لريون .وسرؤال لالر
أيضررا حررول ةضررية التعلرريا ،حير ييررتك أحرردرا ويقررول أنرره
معلا

مدرسة أرلية ،وافدرسرة ال تعار الترأم للوافردين إال

بقلرررة ،ويعامرررل الكرررقه مرررن ا مرررن

رررت الااولرررة أ ال يوترررد

وضو ون ام أمام اه اف التوتي ية آاليةابية ن
 آاماضي  :األ ستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
كصرررروص ةضررررية فررررت ا ررررال للسررررعوني للعمررررل
ا لررريو ،يبررردو لر ر أن ا رررال مفترررو  ،واآلن

نول

لرررس التعررراون

سرريالق موةعررا واحرردا لرريل  ،ولبعررا األولويررة سررتكون ألبنررات
البلد لرا ألبنرات نول

لرس التعراون .وستنيري رريه الو راإلف

موةرر وسررتكون مفتوحررة لليميرر مررن أبنررات

لررس التعرراون،

وممكررررررن السررررررعوني  ،لكررررررن لرررررريس كررررررل السررررررعوني ،
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فالسررعوني ال ييررتغلون اآلن ببلرردرا! ،ييررتغلون أوالً
لا بعد عل ييتغلون

بلرردرا

ا ار .

وكصوص ن ام الكفالة ،فقرد كران رنراك كرالم كرقه
حررول ررريا الن ررام وكرريل أن مررة ومن مرراف حقرروق اانسرران؛
لكررن مررا رررو البررديلن! افيرركلة أنرره وإىل اآلن ال يوتررد بررديل
واض  ،وبالنسبة لالستياان فافيكلة ةد تكرون إغرياق رريه
الردول بافسرتولن  .أنررت
إفييقيا أو

ثري مرن البيرري ،سروات

آسرريا أو

الييق األوسء ،وأنت إعا فتحرت رريا البراب،

فمررررن امتمررررل أن تغرررريق نول صررررغهة كررررالبحيين أو ةارررري أو
ااماراف! .وافيركلة أن الردول العافيرة ال تعري ميراكل رريه
الدول! ،وأنه مرن افمكرن أن ينت ر سركان تلر الردول بسربب
عمليررة التينرريس أو

عمليررة الرررآCard

 . Greenلررا إن القررانم

إلي ا ليسوا أفضل الناس ،بعكس الوضر

أمييكرا وأوروبرا

حير ي رراتي إلي مررا أفضررل النرراس ،أمررا أنررا فقررد تررات إلر أةررل
النررراس كفررراتة ممرررن ا جيررردوا أعمررراالً

بالنررررا مرررن اانرررد

وبررررنغالنيل وباكسررررتان وأفغانسررررتان ،حيرررر ال يقرررريأون وال
يكتبون وا يسبق اا أن رأوا سياراف! .آ %70من العمالرة
ا لرريو وافملكررة عمالررة بسررياة تارلررة .واحلررل رررو أن يكررون
رناك مقالً

معاف خاصةً لييكاف افقاوالف مرقالً وتسركن

في رررا رررريه العمالرررة فرررإعا انت رررى افيررريو تسرررافي ،أو يسرررتلم ا
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هةص آخي ،لكن ال ييمي ا

اليار فيسريحون بردرًاتات ا

ااواإلية وييتغلون! ،ريا ال يصل  ،وريه ر افيكلة.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
آخررري سرررؤال لررردينا نرررد م ما ،األول يرررتكلا عرررن جتيبرررة
آسررعيد لوترراه

نولررة اامرراراف

افرردارس ال ر تنت ر عنررد

عمرري آ 15سررنة ،ف ررل اللعررت علي ررا آلررالا سررنواف ابتررداإل ،
لرررالا سرررنواف إعررردان  ،ولرررالا سرررنواف تررروتي
الدراسة

رررريه رر ر

افدارس .كما يتكلا السؤال عن جتيبرة الكويرت

اهمعياف التعاونية

األحيات كبديل للبقاالف الر تنتيري

كل ركن وصاويرة عنردنا! وبكرل أنروا وأليرا اهنسرياف
افةتلفرررة! ،فررراعا ال تابرررق لررردينا ،حيرر إن رررا سرررتقلل مرررن رررريه
امالف التيارية افتعدنة ناخل األحياتن
 آاماضي  :األستاع /عبداهلل بن عبدالع ي اليييان:
حقيقة بالنسبة لليمعيراف التعاونيرة ،ال هر
ممترراصة ترردا ،لكن ررا

أن را فكرية

اربررة مررن التيررار الكبررار ،حي ر إن

األسررعار ب ررا تكررون أرخررص بكررقه ممررا رررو موتررون .مررقالً
اليابرران لرردي ا ن ررام رررر وننرروه أن محايررة افسررت ل
أمييكا ر محاية هعبية أ ليس للدولة نخل

اليابرران أو
علر  ،حير

إن افرروالن رررا افؤسس ر ارريه اليرريكاف رررر مفررانه أن كررل
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آ 1000أسية

مناقة واحردة مير ك

ععيرة تعاونيرة

واحرردة ،وكررل أسررية ترردف مررقالً آ 100$إعن ةيمررة مررا تدفعرره
األلف أسية ررو آ 100.000$ورريا افبلرغ و كرن مرن خاللره
تو يف

موعرة مرن اليرباب والفتيراف واعتمران رواترب هر يية

اا لدراسة األسرواق ،وعلر ةبرل عصري اان نرت .حير يريرب
رررررؤالت اليررررباب والفتيرررراف إىل األسررررواق :يياةبررررون األسررررعار،
وافاركررراف ،ويعارررون ا خرررلا اليررروم تيرر ون السرررلعة رررريه وال
تير ون السررلعة ررريه ،ررريه أرخررص ،ررريه أحسررن .وم ر الوةررت
صارف ريه اهمعياف ر افسياية علرى التيرار! مبعنرى لرو أن
ريه اهمعياف ةالعت بضاعة واحدة ،خرالص انت رى أمري تلر
البضاعة وخيتت من السروق .فصرارف رريه اليريكاف

راول

ناإلمرررا إرضرررات العواإلرررل ،ألن رررا ررررر العواإلرررل ررررر ررررا افسرررت لك
وةررياررا واحررد ،فررإعا تررات ةرريار بعرردم هرريات ررريه السررلعة فلررن
يير ر ورا ألن رررا غاليرررة ومرررن لر راً يبحقرررون عرررن برررديل .فصرررارف
الي ريكاف إعا مررا حرردا تغرريه

سررعي السررلعة أو

أمرري مررا

تعقد مباهيةً نردواف لتقبرت أن السرلعة صرحيحة وال يوترد غرل
أو غهه واألسعار مدروسة وال ت يدرا فيرأة .إعن كلمرا كانرت
اهمعيررراف االسرررت الكية ةويرررة ومرررن النررراس كلمرررا ضررربات
السوق ،أما إعا كانت حكومية ،فلن تستاي حقيقةً أن تقوم
بيل ألن الناس أحيص على أمور عيي ا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
نيرركي لضرريفنا الكررييا مررا أ فنررا برره ررريه الليلررة ،حي ر
تررال بنررا

رمرروم السررعونة و االةتصرران الررولي وا لييرر

والتيرررارب افةتلفرررة ،وكرررا كنرررت أرغرررب
جتاربررره الياتيرررة

أن

ررردلنا عرررن

رررال اانارة لننقلر ر ا هم ورنرررا الكرررييا

وضيوفنا األكارم! ،لكن لعل ا رر إن هات اهلل رر تكرون

لقرات

آخري ،أكررير اليركي لرره ولكرا ،وأسررأل اهلل سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى
أن يبرررارك لنرررا عيعرررا

أوةاتنرررا وأعمالنرررا وسررراإلي أحوالنرررا وأن

جيعل عملنا خالصا لوته الكييا.
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صور من الندوة:
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:
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ةاإلمة امتوياف
افوضرررررررررررررررررو

الصفحة

افقدمة........................................................
نرردوة :لقررات لقررا مفتررو  /األسررتاع عل ر بررن عبررداهلل
ااويييي .............................
السهة الياتية للمحاضي................:
السهة الياتية فديي الندوة...............:
أ .

ن عبدالع ي بن إبياريا العُمي

اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
ندوة :جتديد مدرسة السلف :
األستاع الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي
السهة الياتية للمحاضي...........................:
كلمة مديي الندوة آافضيف ................. :
اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
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صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
نرردوة :األن مررة العدليررة وأليرررا
معررال اليرري عبرردالع ي بررن صررا

إلرراص العدالررة /
بررن عبرردالع ي

احلميد
السهة الياتية للمحاضي...........................:
السررهة الياتيررة فررديي النرردوة :األسررتاع عبدا يررد بررن
مد بن سليمان العُمي
كلمة آافضيف ...................................... :
اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
كلمة ختامية آافضيف ......................... :
نررردوة :افسرررتقبل افييرررب افيتررراب مرررن التحررردياف إىل
اف دناف:
األستاع الدكتور /ف د العياب احلارل .
السهة الياتية للمحاضي...........................:
كلمة مديي الندوة آافضيف ................. :
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اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
ندوة :التوحيد وتوحيد الكلمة
فضيلة اليي عبدالع ي بن ميصوق الاِّييف
السهة الياتية للمحاضي..........................:
السهة الياتية فديي الندوة...............:
األستاع يوسف بن سليمان إسحق اااتي .
كلمة تيحيبية آافضيف ........................ :
اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
كلمة ختامية آافضيف ......................... :
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
نررردوة:

ررردياف تارررويي االةتصررران والتنميرررة

استميارية ضعف إيياناف النفء...
اف ندس بيتس بن محون اللتس
السهة الياتية للمحاضي.................:

رررل
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كلمة مديي الندوة آافضيف ................. :
اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية الصحفية للندوة............
نررردوة :ن رررية

بررريامو السرررعونة واحللرررول البديلرررة/

األستاع عبداهلل بن عبدالع ي اليييان.
السهة الياتية للمحاضي...................:
كلمة مديي الندوة آافضيف ................. :
اماضية....................................................
األسالة والتعليقاف......................................
صور من الندوة...........................................
اع من التغاية ااعالمية للندوة............

